
 

Kære Landsbylaug 

Udfordring: Nærvarme 

Nogle områder i Sønderborg Kommune indgår ikke i varmeplanen dvs. vi får ikke fjernvarme, så vi skal finde 
andre løsninger. Naturgas ved vi, skal udfases inden for få år og hvad så? Skal vi alle installere vores egen 
varmepumpe eller er der andre løsninger? 

Her i yderområdet af Broagerland får vi ikke fjernvarme, så vi skal finde på noget andet og gerne en løsning, 
der er langsigtet og kan bruges i flere landsbyer. Bestyrelserne for landsbylaugene på Broagerland, har 
været samlet et par gange og drøftet det og vi er enige om, at vi skal arbejde videre med udfordringen. 

Der er andre områder i kommunen, der har samme udfordring, nogle er allerede i gang, andre har taget de 
første skridt, men det er en meget stor opgave for de enkelte laug, så kan vi komme længere, hvis vi 
arbejder sammen? 

Blot få af mange spørgsmål som vi mangler svar på: 

• Skal det være den samme løsning alle steder? 

• Hvordan kommer vi i gang og hvordan får vi fat i de rigtige eksperter, der kan fortælle os om de 
muligheder der er? 

• Hvordan får vi finansieret eksperthjælpen?  

• Kan vi, hvis vi går sammen søge hjælp eks. Fondsmidler til projekterne? 

• Magter vi det? 

• Er der opbakning i området, så projekterne er økonomisk mulige? 

• Og meget andet.. 

 

Hvis i bor i et område, hvor i ikke får fjernvarme og i mener det giver mening, at vi mødes til en snak om 
evt. mulighed for samarbejde, må i meget gerne ringe til mig på 23461523 eller sende en mail til mig 
clausen1818@gmail.com og gerne så hurtigt så muligt. 

 

På vegne af Landsbylaugene på Broagerland 

Ingebeth Clausen 

12/12-22  

 

 

 

 



 

Der er hjælp at hente, hvis landsbyer vil 
undersøge fælles varmeforsyning 
Sønderborg Kommune kunne i forbindelse med den reviderede varmeplan melde ud, hvor 
der er fjernvarme på vej, og hvor der skal undersøges, om der kan komme fjernvarme. De 
områder, hvor fjernvarmen ikke når ud, er der mulighed for at etablere fælles varmean-
læg.  

Pressemeddelelse Sønderborg Kommune 

 

Byrådet har godkendt den reviderede Varmeplan. Det betyder, at borgere nu kan se, hvor der er 
fjernvarme på vej, eller hvor der er potentiale for fjernvarme. 
  
Men hvad gør man, hvis man bor i mindre byer, hvor der ikke kommer fjernvarme? Her kan løsnin-
gen være fællesvarme, hvor borgerne i byen går sammen om en lokal varmeløsning. Nogle områ-
der kan ifølge lovgivningen om fjernvarme nemlig ikke blive tilsluttet fjernvarmen, hvis beregnin-
gerne viser, at udvidelsen til området vil blive for dyr for de eksisterende fjernvarmekunder. 
  
I den netop reviderede Varmeplan er alle de områder, hvor der er forventning om positiv sam-
fundsøkonomi, medtaget som fjernvarmeområder. 

- Vi har med den reviderede Varmeplan udlagt de områder, som kan få grøn fjernvarme. Borgerne 
i de områder, der ikke kan tilsluttes fjernvarmen, har dog stadig mulighed for at finde en grøn, 
langtidsholdbar løsning til at erstatte naturgassen eller oliefyret, hvis de går sammen med nabo-
erne om en fælles varmeløsning, som der fx arbejdes med i Avnbøl-Ullerup, så landsbyen kan få 
en fælles, langsigtet løsning, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget.   

Borgere i landdistrikterne kan henvende sig til ProjectZero, som kan vejlede om, hvordan man kan 
tage de indledende skridt til at gå sammen om en fælles varmeløsning. 
  



Sønderborg Kommune forventer i det nye år at kunne præsentere en tjekliste eller model om man 
vil, som borgerne kan bruge, hvis de vil vurdere, om en lokal varmeløsning er en realistisk mulig-
hed. 
  
Lokale varmeløsninger kræver først og fremmest initiativ og opbakning i lokalsamfundene. 

- Vi vil gerne hjælpe områderne uden for fjernvarmeområderne i gang med fælles varmeløsninger, 
hvis de selv vil tage handsken op. Man skal sikre, at der er interesse for et fælles projekt. Vi ved, at 
det er en stor opgave at finde ud af, hvordan man kan etablere en fælles varmeløsning, men man 
kan få hjælp til at komme videre, siger Daniel Staugaard, der er næstformand i Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget.   

Hvis du vil høre mere om lokale varmeløsninger, kan du kontakte ProjectZero tlf. 31 68 30 90. 
   

 

 


