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Rask Mølle, den 30. juni 2021 

Udvidelse af forsyningsområdet i Rask Mølle Varmeværk 

I Rask Mølle Varmeværk arbejdes der i øjeblikket ihærdigt på at kunne tilbyde fjernvarme i de 

områder, der endnu ikke har haft muligheden for at blive tilsluttet den grønne fjernvarme, som vi i 

forvejen leverer til 360 husstande i Rask Mølle. 

Rask Mølle Varmeværk modtager jævnligt forespørgsler fra borgere, der gerne vil af med deres 

oliefyr eller gasfyr og kobles på fjernvarmen. I 2017 forsøgte vi at tilbyde fjernvarme på Kornelvej, 

hvilket desværre ikke lykkedes, idet det var forbundet med forholdsvist store omkostninger for 

værket. 

En ny forsyningsledning i forbindelse med netop afsluttede ledningsrenoveringer i den sydlige del af 

vores forsyningsområde, samt muligheder for at søge støtte, gør, at Rask Mølle Fjernvarme nu ser 

store muligheder for, at kunne tilbyde netop Kornelvej og enkelte forbrugere ved Møllersmindevej 

fjernvarme inden for kort tid.  

For nuværende kan Rask Mølle Varmeværk i dens nuværende form ikke levere varme til 

Stenkærgård og Lupinvej, der i dag forsynes med naturgas. Men der arbejdes i øjeblikket på at 

finde en supplerende varmeproduktion, så Rask Mølle Varmeværk som næste face forhåbentligt 

også vil kunne tilbyde fjernvarme i disse områder. Der har allerede været afviklet de indledende 

møder mellem Rask Mølle Varmeværk, en teknisk rådgiver samt repræsentanter fra Hedensted 

kommunens miljø- og planlægningsafdeling.  

Den nordlige ende af byen med ny-udstykningen ved Honumvej er også afhængig af den planlagte 

supplerende varmeproduktion, før der kan tilbydes fjernvarme her. 

Som et led i Rask Mølles Varmeværks planlægning og beregninger, bliver det inden længe 

nødvendigt med en rundspørge i de pågældende gaskonverteringsområder. Det er klart, at jo flere 

der er med på en fjernvarmetilslutning, jo billigere bliver det for den enkelte, og jo større chance er 

der for at det bliver rentabelt.  

Borgerne i gasområderne Stenkærgård, Lupinvej og Kornelvej opfordres til at kontakte Rask Mølle 

Varmeværk, hvis du/I overvejer at udskifte gaskedel eller skifte til varmepumpe. Fjernvarmen kan 

sagtens konkurrere - og man slipper for udgifter til vedligeholdelse og reparationer.  

I Hedensted Kommune hilses varmeværkernes bidrag til den grønne omstilling velkommen.  

Omstillingen fra naturgas til fjernvarme er med til at give et stort bidrag til kommunens DK 2020 

klimamål om at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030. 
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