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Vi arbejder stadig på at få fjernvarme til Bjergby

Sidste Fjernvarme Nyt blev skrevet i den nedtrykte stemning efter beskeden om, at vi ikke som forventet får 
fjernvarme til Bjergby lige nu. Efter at have sundet os, er vi i fjernvarmegruppen opsat på at arbejde videre 
med at få fjernvarme hurtigst muligt. Det fortjener den store opbakning, der har været. Men vi må væbne 
os med tålmodighed lidt endnu.

Vi har fået en invitation fra kommunen til et møde 7. november for at få en status og drøfte mulighederne 
for at få fjernvarme. Repræsentanter fra Tornby, Horne og Åbyen er også inviteret. De har ligesom os fået 
afslag på at få fjernvarme gennem ledningen fra Hjørring til Hirtshals, fordi der ikke lige nu kan skaffes den 
nødvendige supplerende overskudsvarme fra virksomheder i Hirtshals. Kommunens Plan- og Miljøudvalg 
har været på besøg hos Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Varmeforsyning og en virksomhed i Hirtshals 
for at få indblik i muligheder og udfordringer for at der kan etableres fjernvarme i de fire byer. Vi fornem-
mer en stor vilje fra kommunens side til at være med til at finde en løsning, og ser frem til mødet med 
spænding. Først og fremmest håber vi, der kan findes en alternativ løsning med at skaffe den nødvendige 
supplerende varme, så vi kan blive koblet på ledningen fra Hjørring til Hirtshals. Vi mener stadig, det er den 
bedste løsning. Men vi vil selvfølgelig også drøfte og være åbne for andre løsninger, og tager kommentarer 
og forslag, vi har fået, med. 

Vi har haft en foreløbig kontakt til Sindal Varmeforsyning for eventuelt at få fjernvarme fra dem. I så fald 
skal vi være med til at betale ledningen fra Sindal til Astrup (ca. 7 km), som formentlig skal være større, 
og vi skal selv betale ledningen fra Astrup til Bjergby (ca. 7 km). En ny ledning fra Hjørring (Mandøvej) til 
Bjergby vil blive ca. 9 km. Så det er ikke sikkert, det er billigere at få fjernvarme fra Sindal, end fra Hjørring 
med egen ledning. Dertil kommer, at prisen for fjernvarmen er højere i Sindal end i Hjørring. Sindal Varme-
forsyning er nu ved at projektere fjernvarmen til Astrup. Så det haster selvfølgelig med at få afklaret, om vi 
skal være med der. Vi afventer dog mødet med kommunen, 
før vi eventuelt går videre med det.

Vi har også været i kontakt med Hjørring Varmeforsyning. 
Prisen for egen ledning fra Hjørring til Bjergby, som giver en 
merudgift på ca. 100.000 kr. pr. tilslutter, er foreløbig med 
en standard pris på ca. 2,9 mio. kr. pr km. Der vil naturligvis 
komme en nøjere pris, hvis det bliver aktuelt at gå videre 
med det. Det afventer også mødet med kommunen.

I hører fra os igen efter mødet med kommunen.
Har I spørgsmål, kommentarer eller forslag må I meget 
gerne kontakte os.

Med venlig hilsen

Fjernvarmegruppen
v/ Jørgen Andreasen, Gorm Terp, Per Eltved og Poul Fransen 

BORGERMØDE

HAR I SPØRGSMÅL,
KAN I KONTAKTE 

Arbejdsgruppen i Bjergby:

Jørgen Andreasen
40 30 00 55 (helst efter kl. 17)

Gorm Terp
28 28 17 68 (helst kl. 15-17)

Per Eltved
61 39 15 04

Poul Fransen
42 18 33 20

eller mail til os på:
bjergbyfjernvarme@gmail.com 

28. 10.2022


