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1 Indledning 

Struer Kommune arbejder løbende med varmeplanlægning i samarbejde 

med varmeværkerne i kommunen. Derudover arbejdes der sammen med 

virksomhederne i kommunen med henblik på at udnytte overskudsvarme 

herfra til fjernvarme. I juni 2022 blev regeringen og KL enige om en aftale 

om at fremskynde varmeplanlægning med henblik på at udfase naturgas 

til opvarmning og give borgene i områder udlagt til individuel gasforsyning 

klar besked om, hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme. Dette er bag-

grunden for nærværende varmeplan. Varmeplanen er udarbejdet iht. kra-

vene i cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projekt-

godkendelse (CIS nr. 10081 af 26/10/2022), og varmeplanens intentionen 

er bidrage til en grøn omstilling, herunder udfasning af naturgas, samt at 

danne grundlag for den besked, borgene skal have jf. regeringsaftalen om 

at fremskynde varmeplanlægningen. 

 

Varmeplanen benytter ikke cirkulæreskrivelses mulighed for at beregne 

en samlet samfundsøkonomi for varmeplanen, og dermed muligheden 

for at undlade at medtage de samfundsøkonomiske beregninger i efter-

følgende projektforslag. 

  

2 Kommune- og lokalplaner 

Varmeplanen vil blive udmøntet i form af efterfølgende projektforslag i 

henhold til Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021) og Varme-

forsyningsloven (LBK nr.2068 af 16/11/2021). Lokal og kommuneplaner vil 

blive gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af projektforslagene. 

 

Da fjernvarme primært består af nedgravede rør, vil de kunne rummes i 

de fleste lokalplaner. Hvis der skal etableres produktionskapacitet i for-

bindelse med etablering af et fjernvarmeselskab, vil det kræve et lokal-

plantillæg og eventuelt et kommuneplantillæg, idet de eksisterende pla-

ner sjældent tager højde for anlæg som disse. Ligeledes kan der blive be-

hov for lokalplantillæg ved udvidelse af kapaciteten på de eksisterende 

varmeværker, hvor udvidelsen ikke kan holdes inden for gældende ram-

mer. 
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3 Varmeplan  

3.1 Eksisterende fjernvarmeområder 
 

 
Figur 1: Oversigt over nuværende forsyningsområder. 

3.1.1 Hvidbjerg Fjernvarme 
Hvidbjerg Fjernvarme producerer varmen på halm. Der kan være potenti-

ale for at udvidelse til Jegind, Kirkeby og Tambohuse, som også kan forsy-

nes fra Søndbjerg Fjernvarme. 

3.1.2 Søndbjerg Fjernvarme 
Fjernvarmen fra Søndbjerg Fjernvarme er baseret på flis med olie som 

spids- og reservelast. Der kan være potentiale for udvidelse til Uglev og 
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Odby, samt eventuelt Jegind, Kirkeby og Tambohuse, som også kan forsy-

nes fra Hvidbjerg Fjernvarme  

3.1.3 Struer Energi 
Struer Energi leverer varme til Struer, Bremdal, Humlum, Vejrum Kirkeby, 

Vejrumstad og Hjerm. Varmen kommer primært fra MEC – BioHeat&Po-

wer, som producerer varme fra lokale energikilder som affald, halm og 

flis. Derudover suppleres med varme fra gaskedel og -motor samt olie-

kedler. Struer Energi er i gang med konverteringen af de gasforsynede er-

hvervsområder i umiddelbar tilknytning til Struer By. Der kan være poten-

tiale for forsyning af Resenstad samt Asp og Linde.  

3.2 Potentielle fjernvarmeområder 
Der er foretaget en screening af Struer Kommune, hvor områder med et 

varmebehov over 500 MWh er kortlagt, det svarer til varmebehovet i ca. 

28 standardhuse. Metoden er nærmere beskrevet i bilag D. Resultatet 

fremgår af nedenstående kort. 

 

 
Figur 2: Kort over identificerede område med varmebehov over 500 MWh/år. 
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De identificerede områder er gennemgået, og der er udvalgt en række 

områder, som er screenet med henblik på, om der er potentiale for fjern-

varme. De ikke udvalgte områder er beskrevet i afsnit 3.3. De screenede 

områder fremgår af Tabel 1. Selvom et område er vurderet til at have 

fjernvarmepotentiale, er det ikke ensbetydende med, at der kommer 

fjernvarme i området, men at der er basis for at undersøge det nærmere 

– f.eks. i et projektforslag.  

 
Tabel 1: Tabel over screenede områder, hvor der vurderes at være et potentiale for fjern-

varme. 

 
 

Resenstad har en størrelse, der gør at fjernvarme kan være en mulighed, 

hvis der er kapacitet i ledningsnettet i Bremdal til at forsyne Resenstad. 

 

Umiddelbart har Asp og Linde fjernvarmepotentiale, hvilket er ved at blive 

nærmere undersøgt.  

 

Jegind og Kirkeby har ligeledes potentiale til fjernvarme fra enten Sønd-

bjerg Fjernvarme eller Hvidbjerg Fjernvarme. 

 

Fjernvarme i Tambohuse er kun en mulighed, hvis der kommer en trans-

missionsledning til Jegind og Kirkeby. 

 

Odby har potentiale sammen med Uglev, mens Uglev alene kan forsynes 

fra Søndbjerg Fjernvarme, det forudsætter, at der er tilstrækkelige kapa-

citet hos Søndbjerg Fjernvarme til forsyning af Uglev og Odby. 

 

Lyngs har måske fjernvarmepotentiale, men det kræver at efterskolen er 

en central aktør i en lokal løsning. Varme fra Hvidbjerg Fjernvarme er ikke 

en robust løsning, da ledningstabet er for højt. Det er usikkert om der kan 

opnås en tilslutningsprocent, som gør fjernvarme til en rentabel løsning. 

 

Fousing Kirkeby, Fousing og Ølby vurderes ikke oplagt til fjernvarme. Det 

vurderes ikke, at der kan etableres lokal varmeproduktion, der kan være 

konkurrencedygtig med individuelle varmepumper. Desuden vurderes 

varme fra eksisterende fjernvarmeværker at give for stort et nettab til, at 

fjernvarmen er økonomisk robust. Termonet kan være en løsning, hvis der 

Område

nr.
Navn

Samlet 

varmebehov 

[MWh/år]

Antal 

opvarmede 

byggninger 

[stk.]

Samlet 

opvarmet 

areal [m2]

Bemærkning

1 Fousing 659 38 5.180 Ikke fjernvarmepotentiale

3 Oddesund Nord 689 35 4.510 Ikke fjernvarmepotentiale

5 Odby 619 25 4.257 Fjernvarmepotentiale

7 Resenstad 3.321 152 25.622 Fjernvarmepotentiale

9 Tambohuse 776 44 5.711 Kun potentiale sammen med Jegind og Kirkeby

13 Kirkeby 872 47 5.705 Fjernvarmepotentiale

14 Jegind 2.574 144 18.346 Fjernvarmepotentiale

18 Uglev 2.336 125 16.455 Fjernvarmepotentiale

20 Ølby 870 40 5.647 Ikke fjernvarmepotentiale

23 Lyngs 2.284 89 15.855 Måske fjernvarmepotentiale

25 Fousing Kirkeby 919 42 6.916 Ikke fjernvarmepotentiale

26 Asp 1.260 4 7.781 Fjernvarmepotentiale

27 Asp 2.759 152 25.077 Fjernvarmepotentiale

29 Linde 3.671 243 51.061 Fjernvarmepotentiale
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er områder, med høj varmetæthed, hvor individuelle varmepumper kan 

være svære at sætte op. Termonet er ikke afhængig af en høj tilslutnings-

grad, ligesom varmetab ikke er et problem.  

 

Ligeledes har Oddesund Nord ikke fjernvarmepotentiale, da varmetæthe-

den er lav og varmebehovet er lavt.  

 

 

3.2.1 Anlægsomfang 
Udlægges områderne med potentiale for fjernvarme til fjernvarme skal 

der etableres ca. 25 km distributionsnet, ca. 14 km transmissionsledning. 

Samtidig skal der etableres en varmeproduktionskapacitet på ca. 7 MW.  

 

En oversigt af anlægsomfang i områderne på områdeniveau er vedlagt i 

bilag C.  

3.3 Øvrige områder 
For erhvervsområderne omkring Struer er der blevet udarbejdet og god-

kendt projektforslag og konverteringen er derfor undervejs.  

 

Det anbefales, at øvrige områder, herunder områder med lavere varme-

behov end 500 MWh ikke får tilbudt fjernvarme, idet varmebehovet i disse 

områder ikke er tilstrækkeligt stort til at der kan sikres en robust varme-

forsyning. Bygninger langs transmissionsledninger kan eventuelt tilbydes 

fjernvarme, men der skal tages højde for, at det eventuelt kan kræve tryk-

regulering afhængt af trykforholdene på den pågældende strækning af 

transmissionsledningen, ligesom lange stikledninger vil give for store net-

tab. 

 

Områder med sommerhuse er vurderet til ikke at være potentielle fjern-

varmeområder, da varmebehovet hen over hele året ikke vil være højt nok 

til, at fjernvarmeforsyning er rentabel, da der vil være perioder med lavt 

varmeforbrug og meget store nettab.  

 

Listen med de identificerede områder er vedlagt i bilag B, hvor der desu-

den er anført en begrundelse for, hvorfor nogle af områderne fra poten-

tialelisten ikke er udvalgt til screening.       

4 Tidsplan 

Tidsplanen udarbejdes af kommunen i samarbejde med de aktuelle fjern-

varmeværker. 
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5 Energi- og miljømæssige konsekvenser 

Der er registreret 10.635 bygninger med varmebehov i Struer Kommune, 

hvoraf ca. 55 % har fjernvarme. Omkring 500 bygninger (svarende til 5 %) 

er registreret med individuelt naturgasfyr. Omkring 1.800 bygninger (sva-

rende til 17 %) er registret med oliefyr, heraf er godt 200 erhvervsbygnin-

ger eller sommerhuse. Omkring 1.400 bygninger (svarende til 13 %) er re-

gistret med elvarme, hvoraf ca. 1.000 er sommerhuse, men der er dog 

stadig ca. 400 elopvarmede helårsboliger.   

  

Af ovennævnte bygninger er 1.106 bygninger screenet med henblik på 

fjernvarmepotentiale, og det vurderes at mellem 850 og 950 af bygnin-

gerne ligger i områder, hvor fjernvarme vil være en mulighed. Det er dog 

uvist om de knap 100 bygninger i Lyngs konverteres til fjernvarme. En kon-

vertering af de ca. 850 bygninger vil betyde at 330 naturgasfyr og 343 olie-

fyr, med et forbrug på ca. 650.000 Nm3 naturgas og 700.000 liter olie, vil 

kunne konverteres til fjernvarme. Det skal dog bemærkes, at registrerin-

gen af olieopvarmning i BBR og dermed det anslåede forbrug er behæftet 

med stor usikkerhed. På baggrund af en generel sammenligning med op-

lysninger fra skorstensfejerne i kommunen vurderes det, at olieforbruget 

i virkeligheden er lavere, da mange bygninger ofte er forsynet med andre 

supplerende varmekilder. 

 

Områder, der ikke vurderes egnet til fjernvarme, kan omlægges til indivi-

duelle varmepumper eller eventuelt termonet-løsninger. Termonet er en 

fælles løsning, hvor hver bygning har en individuel varmepumpe, men er 

fælles om et net, der forsyner varmepumperne med lavtemperatur-

varme. I de vedlagte screeninger er det antaget, at termonettet etableres 

med fælles jordvarmeslager. Det vil således ikke være nødvendigt at grave 

haven op, for at få jordvarme. Ved termonet-løsninger kan der også op-

stilles energifangere, eller hentes overskudsvarme ved en nærliggende 

gård eller virksomhed. Fordelen ved termonet-løsningerne er, at varme-

tabet er af mindre betydning end ved traditionelle fjernvarmeløsninger. 

Derved bliver der ikke det samme krav til tilslutningsprocent. Termonet-

løsninger kan ligeledes etableres i dele af byområder. Termonet-løsninger 

baseret på jordslanger er dog ikke egnet ved større områder, da det så vil 

kræve meget store arealer at samle varmen op fra.  

 

Omlægges de resterende ca. 100 boliger med individuelle naturgasfyr til 

varmepumper, vil det betyde, at elforbruget stiger med ca.  3.500 MWh/år, 

mens omlægningen af de ca. 1.200 oliefyr vil betyde et øget elforbrug på 

ca. 10.000 MWh/år. Igen skal det påpeges, at især det estimerede oliefor-

brug er behæftet med usikkerhed. Det svarer til, at forbruget af naturgas 

vil reduceres med ca.  1,1 mio. Nm3
 og ca. 3 mio. liter olie. 

 

Den samlede CO2-fortræning ved omlægning af varmeforsyning fra natur-

gas (0,65 mio. Nm3) og olie (0,7 mio. liter) til fjernvarme anslås at være ca. 
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3.300 ton CO2/år under antagelse om at fjernvarmeforsyningen inden for 

en kort årrække er helt CO2-neutral.  

 

Ved omlægning af varmeforsyning i de øvrige områder fra naturgas (1,1 

mio. Nm3) og olie (3 mio. liter) til individuel forsyning med varmepumper 

anslås den samlede CO2-fortræning at være ca. 10.500 ton CO2/år under 

antagelse om, at elektriciteten senest i 2030 vil være CO2-neutral.  
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Bilag A - Kort 
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Bilag B – Potentialeliste 
 

   

Områdenr. Navn

Samlet 

varmebehov 

[MWh/år]

Antal 

opvarmede 

byggninger [stk.]

Samlet 

opvarmet areal 

[m2]

Bemærkning

1 Fousing 659 38 5.180 Skal undersøges

2 Resenstad 805 5 4.835 Udgår (For lille)

3 Oddesund Nord 522 76 5.723 Sommerhusområde (undlades)

4 Toftum Bjerge 3.182 475 35.639 Sommerhusområde (undlades)

5 Odby 619 25 4.257 Skal undersøges sammen med 1

6 Lucernemarken 511 4 2.800 Udgår (Gård/For lille)

7 Resenstad 3.321 152 25.622 Skal undersøges (Struer Energi er i gang)

8 Bremdal 578 6 2.757 Udgår (For lille)

9 Tambohuse 776 44 5.711 Skal undersøges

10 Ausumgård 593 2 3.066 Udgår (Gård/For lille)

11 Struer 2.575 3 19.273 Er konverteret

12 Struer 3.662 3 29.453 Er konverteret

13 Kirkeby 872 47 5.705 Skal undersøges sammen med 23

14 Jegind 2.574 144 18.346 Skal undersøges sammen med 24

15 Bøl 527 59 4.936 Sommerhusområde (undlades)

16 Livbjerggård Strand 1.217 168 13.765 Sommerhusområde (undlades)

17 Bastrupvej 551 2 3.516 Udgår (Gård/For lille)

18 Uglev 2.336 125 16.455 Skal undersøges

19 Oddesund Nord 689 35 4.510 Skal undersøges (selvom den er lille)

20 Ølby 870 40 5.647 Skal undersøges

21 Struer 1.343 2 8.246 Udgår (industri)

22 Serup Strand 1.617 244 18.637 Sommerhusområde (undlades)

23 Lyngs 2.284 89 15.855 Skal undersøges sammen med 17

24 Limfjordsvej 538 88 6.291 Sommerhusområde (undlades)

25 Fousing Kirkeby 919 42 6.916 Skal undersøges

26 Asp 2.759 152 25.077 Skal undersøges sammen med 7 og 29.

27 Asp 1.260 4 7.781 Undersøges sammen med 10 og 29.

28 Flovlev 555 16 2.875 Udgår (For lille)

29 Linde 3.671 169 6.364 Skal undersøges sammen med 7 og 10
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By Transmissionsledning [m] Lokalt net [m] Kap. [MW]

Asp-Linde Struer Energi 4.600 10.066 2,9

Fousing Kirkeby 1.300 1.297 0,4

Fousing 2.200 1.127 0,2

Jegind og Kirkeby 5.400 5.741 1,3

Lyngs 5.000 2.100 0,8

Oddesund Nord 2.000 1.484 0,3

Resenstad 2.600 3.273 1,2

Tambohuse 4.100 1.176 0,3

Uglev og Odby 1.500 5.179 1,1

Ølby 1.900 747 0,3

I alt 30.600 32.190 8,8


