Skørping Varmeværk

Hos Skørping Varmeværk lægger vi vægt på at finde og levere grønne fjernvarmeløsninger til vores
forbrugere i Rebild, Skørping og Gl. Skørping. Vi har
på nuværende tidspunkt ca. 1.400 tilslutninger, og
i løbet af de kommende år forventer vi en stigning
i takt med kommende udstykninger, som er i gang i
forsyningsområdet.

Grøn omstilling
For 60 år siden blev det første varmeværk i Skørping bygget.
Placeringen var inde i byen – tæt på forbrugerne. Efter godt
50 gode år med en stabil drift til værkets efterhånden mange
forbrugere blev kapaciteten for lille, og man besluttede derfor
at bygge et nyt, større værk lidt uden for byen. I den forbindelse
blev det også besluttet at omstille driften til ren grøn energi, og
man etablerede en 7 MW stor fliskedel til træflis, der anses for at
være CO2-neutral, en lagerhal til opbevaring af flis med solceller
på taget, samt et større anlæg med solfangere. Disse grønne
tiltag leverer varme og el til stor tilfredshed for forbrugerne.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

Vores vision er, at vi skal være i
stand til at forsyne forbrugerne i
hele vores forsyningsområde med
en stabil og bæredygtig varme.

Fliskedel

Lagerhal med solceller
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Producerer 39.000 MWh om året
Forbrænder 14.000 ton flis om året
7 MW kedeleffekt
1,7 MW røgvaskereffekt

Solvarmeanlæg
• Producerer 3.500-4.000 MWh varme om året, svarende til
220 hustandes forbrug
• 7.300 m2 anlæg, som består af 585 stk. solvarmepaneler
• Takket være solvarmeanlægget er det muligt henover
sommeren at lukke fliskedlen helt eller delvis ned, og
udelukkende udnytte solens stråler til varmeproduktion

Producerer årligt 185.000-200.000 kWh el
Kapaciteten er 1.500 ton
840 stk. solceller på taget af lagerhallen
I lageret opbevares flis året rundt og giver drifts- og forsyningssikkerhed i de perioder, hvor vejret gør det svært
at komme i skoven efter flis

Skørping Varmeværk
Skørping Nord 11
9520 Skørping
mail@skoerpingvarmevaerk.dk
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Telefon: 98 39 14 37
Tast 2 for at komme til vores vagttelefon

Find os på
Facebook

Eksperter i vandbehandlingsløsninger
Vi samarbejder professionelt med vores kunder! – og møder
altid både kunder og grundejere med smil og høj service.
Mobil: 2125 5981
hly-entreprise@mail.dk
www.hly-entreprise.dk

Mosetoften 14
8722 Hedensted
Tlf.: 31 500 500
info@kemi-tech.eu
www.kemi-tech.eu

