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Indsendelse af projektplanen til godkendelse 
Planerne for fællesvarme i Thyregod og Vesterlund har taget en ny drejning. Bestyrelsen har besluttet at gå 

væk fra den hidtidige plan om at bygge to separate varmepumpestationer – én i Thyregod og én i 

Vesterlund. En model, som ville give stort set den samme omkostning til opvarmning af en bolig i Thyregod 

og i Vesterlund. 

Den løsning blev valgt efter sonderinger om samarbejde med Brande Fjernvarme og endnu grundigere 

samtaler med Give Fjernvarme samt flere landsbysamfund med fællesvarmeløsninger baseret på en stor 

fælles varmepumpestation. 

Som bekendt skete der i efteråret det, at Give Fjernvarme har fået adgang til overskudsvarme fra Danpo i 

Farre og udsigt til overskudsvarme fra andre virksomheder senere. 

På den baggrund har bestyrelsen – i dialog med professionel rådgivning og Vejle Kommune -  analyseret og 

vurderet mulighederne og truffet den beslutning, at projektplanen, som indsendes til godkendelse i Vejle 

Kommune skal baseres på en samarbejdsmodel med Give Fjernvarme, hvor der etableres en transmissions-

ledning til Give Nord. 

For Thyregod betyder det en klart mere robust løsning end den hidtidige model baseret på en 

fælles varmepumpestation. Det skyldes blandt andet, at Give Fjernvarme har en vifte af forskellige 

varmekilder at trække på, hvilket giver mere stabile priser hen over årene. Desuden giver denne løsning 

billigere varme, end den varmepumpebaserede løsning, som vi først arbejdede hen imod. 

For Vesterlund betyder det desværre også, at det ikke er økonomisk holdbart at føre varmerør 

videre fra Thyregod til Vesterlund – i hvert fald ikke med de nugældende prisforhold og med det nuværende 

antal boliger og bygninger, der er tilmeldt i Vesterlund. Det samme gælder den hidtidige løsning baseret på 

én fælles varmepumpestation i Vesterlund. Og det er under ingen omstændigheder holdbart at lave en 

fjernvarmemodel, hvor brugerne i Thyregod skal bidrage væsentligt til fjernvarmeøkonomien i Vesterlund. 

Hvordan stiller det så Vesterlunds borgere? Fællesvarmebestyrelsen har bedt om at få et snarligt møde med 

bestyrelsen for Vester Sogns Beboerforening for at tage bestik af situationen og af mulighederne for at finde 

en kollektiv løsning, der kan sikre varme i Vesterlund bedst, billigst og bæredygtigt.          

 

Give Fjernvarme’s anlæg 

på Østerhovedvej. 

 


