
Vorbasse kan måske få del i den fossilfri fjernvarme med 
hjælp fra GEV. I løbet af 2021 og 2022 undersøges mulig-
hederne og opbakningen til et større konverteringsprojekt, 
hvor borgerne i Vorbasse flyttes fra naturgas og olie til 
fjernvarme.

Gode muligheder, men også krav om fællesskab
Borgerne i Vorbasse får med fjernvarmen mulighed for at 
få del i både den fossilfri fjernvarme, som andelshaverne 
i Grindsted nyder godt af. Samtidigt er prisen ligeså skarp, 
som den er i Grindsted, dog med den afgørende forskel, at 
borgerne i Vorbasse i en periode bliver opkrævet et forhøjet 
belastningsbidrag, for at imødekomme den store investe-
ring det kræver af GEV, for at levere varmen.

Samtidigt bliver alle tilsluttede borgere en del af GEVs 
andelshavere med lige rettigheder til generalforsamlinger 
m.m. Det store krav til borgerne i Vorbasse er dog, at de 
skal stå sammen, da projektet stiller krav om, at 75% af 
naturgasopvarmede, 90% af olieopvarmede og samtlige 
storbrugere (virksomheder eksempelvis) siger ja-tak. Ellers 
kan projektet ikke lade sig gøre finansielt. Regningen for 
GEVs konvertering vil blive for stor, hvilket vil komme til at 
ligge alle vores andelshavere til stor last. 

Derfor er en borgergruppe i Vorbasse også gået i gang med 
at undersøge opbakningen blandt beboerne i byen.

Alt er klappet og klart...næsten
GEV har gennem 2021 undersøgt mulighederne for enten 
at etablere en forsyningslinje til Vorbasse eller oprette et 
anlæg lokalt i byen. Det er blevet den lokale løsning, der 
bedst vil kunne give mening for byen, da prisen er lavere.  
Vi har fået Dansk Fjernvarmes Projektselskab til at lave 
de krævede undersøgelser, så de bedste løsninger for alle 
kommer tydeligt frem.

Teknologien er stadig ved at blive fastlagt, og vi ved indtil 
nu kun med sikkerhed, at der bliver tale om en varmepum-
pe. Dertil kigger vi på forskellige typer - enten grundvand, 
luft eller en kombination. Der bliver foretaget beregninger 
på, hvad der bedst kan svare sig økonomisk. For vi un-
dersøger kun de grønne løsninger. Varmepumpen vil blive 
placeret på Østergade 59, der ligger øst for Vorbasse by.

Vi håber naturligvis på lokal opbakning, så vi kan sikre 
en god konvertering til gavn for byen. Med en frygt for 
yderligere prisstigninger på el, olie og gas, så er vi da også 
fortrøstningsfulde over mulighederne.

Spørgsmål?
Sidder du tilbage med spørgsmål til projektet, så er du 
meget velkommen til kontakte at os:

Susanne Solberg
Projektleder og ingeniør
93 39 10 63
sus@gev.dk
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