Den klimavenlige varme
Hos Hedensted Fjernvarme kommer varmen fra
klimavenlige energikilder – solen, træ, virksomheders
overskudsvarme og varmepumper.

Vi sætter ambitiøse
klimamål
Skal verden lykkes med at stoppe opvarmningen af vores klode, skal
vi begynde med os selv. Derfor er vores mål, at varmen hos Hedensted
Fjernvarme skal skabes uden brug af fossile brændstoffer og med så
lille CO2-udledning som muligt.
I dag kommer over halvdelen af varmen i radiatoren og vandhanen hos fjernvarmeforbrugerne i Hedensted fra grønne kilder. Sol, træ og overskudsvarme fra lokale
virksomheder er de glade givere, og i 2021 er målet, at 100% af varmen skal komme fra
klimavenlige energikilder.
Vores store fokus på at skabe klimavenlig varme, kan også ses på vores CO2-aftryk. Vi
udleder langt mindre CO2 end for bare ti år siden, og samtidig er det næsten slut med
at bruge naturgas. Selvom vi er en lille brik i det store billede, er det hos Hedensted
Fjernvarme en selvfølgelighed at arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål.
Helt præcist er det mål nr. 7, 9, 11 og 13, der er i vores sigtekorn.

RÅDGIVNING INDEN FOR:
Strategisk energiplanlægning for
omstilling til fossilfri energiforsyning
Etablering af fossilfri energianlæg
(solvarme, varmelagre, varmepumper,
biogasanlæg, vindmøller solceller..)
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ET RÅDGIVENDE FIRMA MED MERE END 35 ÅRS ERFARING
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For 10 år siden
udledte vi 10.000
tons CO2 om året.
I dag er vi nede på
næsten 0 tons. Vi
sparer dermed 5 tons
CO2 pr. forbruger,
hvilket svarer til at
køre 30.000 km
i bil.

Brugsen

Vi bidrager til Verdensmålene – 7, 9, 11, 13
MÅL 7:
Sikre at alle har adgang til pålidelig,
bæredygtig og moderne energi til en
overkommelig pris
Med vores 12.000 m2 solpaneler kan vi forsyne
en god del af lokalområdet med varme. En
endnu større leverandør til klimavenlig varme
er lokale virksomheder. Air Liquide, Jacobsens
Bakery, SuperBrugsen og R2Agro leverer deres
overskudsvarme til os i stedet for at sende det ud
gennem skorstenen. Derudover tilbyder vi områder,
der i dag har gas eller oliefyr, at de kommer med på
grøn, billig og nem varme.

MÅL 13:
Handle hurtigt
for at bekæmpe
klimaforandringer og
deres konsekvenser
Kigger vi på vores omstilling
til grøn energi og vores
CO2-regnskab, handler vi
hurtigt. I 2021 vil vores
CO2-udledning på bare 10
år være reduceret fra ca.
10.000 tons til næsten 0
tons om året.

MÅL 9:
Bygge robust infrastruktur, fremme
inklusiv og bæredygtig industrialisering
og understøtte innovation
Der er ikke tilslutningspligt til Hedensted Fjernvarme.
Men vi er lykkedes ret godt med at udbygge vores
net i takt med byudviklingen. Når vi udvider til et
nyt kvarter, gør vi det også, så det passer med tidens
krav. Det vil sige, at vi benytter nye teknologier og
innovative løsninger til at levere bæredygtig varme til
energirigtige huse.

Entreprenøropgaver
Kloakarbejde
Jordarbejde
Belægningsarbejde
Grusgrav
Transport
Kranarbejde
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MÅL 11:
Bæredygtige byer
og lokalsamfund
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Vi er sammen på den grønne gren. I
fællesskab udvikler og udvider vi hele tiden
hos Hedensted Fjernvarme. Vi undersøger
mulighederne for i Hedensted at udvide
til Parallelvej, Årupparken, Hedensted
Centret og Stjernevejsskolen. Derudover
er Daugård, Ørum og Daugård Strand
udviklingsområder, når det handler om
bæredygtig energi. For nogle områder
handler det om fjernvarme fra Hedensted,
for andre skal der etableres mindre anlæg
med fælles varmepumper – som vi allerede
har gjort det i Juelsminde, hvor vi leverer
via varmepumper til 33 andelsboliger.
Udviklingsprocessen er kontinuerlig, og
vi er altid nysgerrige på nye muligheder.
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