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Forbrugernes fjernvarmeværk
Velkommen til Skjern Fjernvarme – dit varmeselskab,
der har eksisteret i 70 år. Vi er et andelsselskab ejet af
forbrugerne og underlagt varmeforsyningslovgivningen. Vores mission er at gøre Skjern til et bedre sted
at bo og drive virksomhed ved at levere grøn, billig
fjernvarme med en høj forsyningssikkerhed til vores
forbrugere. Vores varmeproduktion er derfor baseret
på forskellige CO2-neutrale brændsler, så vi kan benytte det brændsel, der giver den billigste varme. Vores
mission er også at yde en god service til forbrugerne,
som er andelshavere af varmeværket. Vores vision er
at udbrede fjernvarme til nye forsyningsområder i og
uden for Skjern, så dette er en fordel for nuværende
og fremtidige forbrugere.
Vi vil deltage i og påvirke den offentlige beslutningsproces med henblik på at fremme forbrugernes
interesser. Skjern Fjernvarme har også et ønske om at
være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes
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kompetencer udvikles, så de kan give de bedste råd til
kunderne. Vi er et andelsselskab, hvilket betyder, at vi
ikke har til formål at tjene penge på din varmeregning.
Kræver vi for mange penge op det ene år, bruger vi
pengene til at sænke prisen det næste år.
Vi har som fjernvarmeværk et ansvar for at belaste
miljøet mindst muligt, når vi producerer varme. Derfor
indgår vi fordelagtige samarbejdsaftaler med myndigheder, institutioner, forbrugergrupper, forsyningsvirksomheder og virksomheder til fordel for forbrugerne.

Skjern Fjernvarme
gennem årene 1950-2020
1950

Skjern Fjernvarme stiftes, og der bygges
varmecentral med oliebaseret/brunkul
produktion på Kjærs Allé.

1960

Skjern vokser som by, og flere boligområder kommer med på fjernvarmenettet.

1963

Østcentralen med oliebaseret produktion
etableres på Nykærsvej.

1972

Værket på Kongevej etableres efter udbygningen af byen og fyrer med olie.

1982

Værket på Kongevej ombygges til at fyre
med kul.

1989

Vestkraft bygger et combined cycle-kraftværk baseret på naturgas i forbindelse
med Østcentralen.

2006

Skjern Fjernvarme overtager kraftvarmeværket på Nykærsvej.

2010

Varmeværket indgår et samarbejde med
Skjern Papirfabrik om levering af overskudsvarme fra naturgas-dampkedel.

2011

Kraftvarmeværk på Nykærsvej ombygges
fra combined cycle til motoranlæg.

2012

Varmeværket indgår et samarbejde med
Skjern Papirfabrik om levering af overskudsvarme fra varmepumpeanlæg.

2013

Super Brugsen begynder at levere overskudsvarme.

2015
2015

Flisanlægget på Nykærsvej 4 opføres.

2016

Varmeværket indgår et samarbejde med
Skjern Papirfabrik om levering af overskudsvarme fra fliskedelanlæg.

2020

Vi arbejder hen imod udskiftning af fjernvarmemåler samt udbredelse af fjernvarme
til industriområderne.
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65-års jubilæum med fest for alle borgere
samt varmeværkets 3.200 ejere og
forbrugere.
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• Udlejning af Badmobil
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• Salg og levering af sand, grus og granitskærver

• Nedsivningsanlæg i det åbne land
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