
Referat af borgermødet 26. april 2022 vedr. fjernvarme i Egebæk-Hviding og Vester Vedsted 

Omkring 240 borgere var mødt op for at høre om mulighederne for at få fjernvarme ført frem til 

boligområderne i Egebæk-Hviding og Vester Vedsted.  

Fra Esbjerg Kommune deltog borgmester Jesper Frost Rasmussen, formand for Klima- og 

miljøudvalget Jørgen Ahlquist, fra teknisk forvaltning Christina Føns og endelig Nicolai Clement, 

Cowi consult, som assisterer kommunen i udarbejdelse af den Varmeplan, som kommunen skal 

have klar inden udgangen af 2022.  

Jesper Frost Rasmussen indledte mødet med at fortælle, at man netop nu er i gang på 

Christiansborg med at forhandle vilkårene for udrulning af de nye varmeplaner, hvor husejere med 

enten naturgas eller oliefyr inden 2028 skal overgå til alternativ opvarmning.  

Vi kender derfor endnu ikke husejernes tilskudsmuligheder, hvis de ønsker at installere en 

varmepumpe eller fjernvarmeværkernes muligheder for at optage fordelagtige lån.  

Christiana Føns fortsatte og tegnede processen for udarbejdelse af varmeplanen - inden udgangen 

af maj ligger det første udkast klar, hvor forvaltningen har udpeget de områder, som de ser 

forsynet med fjernvarme og de områder, hvor husejerne må ty til individuelle løsninger, som for 

de fleste vil betyde konvertering til en varmepumpeløsning. Inden sommerferien har politikerne 

behandlet oplægget og efter sommerferien vil planen så komme i offentlig høring for senere på 

året at blive politisk behandlet og vedtaget.  

Christina Føns lagde vægt på, at denne proces sker sideløbende med de politiske forhandlinger, så 

der kan nemt ske ændringer i det grundlag de aktuelt arbejder med. Nicolai Clement fra Cowi 

redegjorde herefter for, hvilke kriterier man arbejder med, når en varmeplan skal udarbejdes - det 

handler især om løsninger som er samfundsmæssigt bæredygtige - både i forhold til den grønne 

omstilling, men også i forhold til, at borgerne jo skal have løsninger, som også sikrer en fornuftig 

økonomi.  

Sidste mand på podiet blev Henrik Holst Elstrøm, formand for Ribe Varmeværk, som fortalte om 

den lovgivning der pt. gælder for fjernvarmeværker - de må eksempelvis ikke udvide med nye 

kunder, hvis det betyder, at nuværende kunder får øgede omkostninger. Derfor afventer også Ribe 

Fjernvarme de politiske forhandlinger som kan ændre konditionerne for fjernvarmeværkets 

muligheder for udvidelse. Henrik Holst Elstrøm havde til lejligheden fortaget et forsigtigt overslag 

over, hvad det eksempelvis vil koste med de nuværende priser at føre fjernvarmen til Egebæk-

Hviding - prisen vil ligge omkring 40.000 kr. pr. husstand ved en 75 % tilslutning - og det ville 

ligeledes være mulig, at man allerede i 2024 ville kunne etablere udvidelsen, hvis 

tilslutningsantallet er i hus. Derudover skal der investeres i en fjernvarmeveksler til ca. 22.500 kr. 

De årlige forbrugsomkostninger på et gennemsnitshus på 130 m² bruger 18.100 kWh, hvilket 

svarer til omkring 12.500 kr. (aktuelle priser) - dertil kommer et årligt tillæg på omkring 1.800 kr. 

pr husstand, som bruges til at afdrage for etablering af rørføringen fra Ribe til Egebæk-Hviding.  

I løbet af foråret vil der også blive udarbejdet en overslagspris for husejere i Vester Vedsted.  



Herefter var der opklarende spørgsmål fra salen - vi kom langt omkring, men især det forhold, at 

prognosen for at Esbjerg By vil producere helt op til 20% overskudsvarme fik en del 

opmærksomhed. Jesper Frost Rasmussen forklarede, at der jo føres dialog med alle 

fjernvarmeværker om mulighederne for at dække flere byer i Esbjerg Kommune og også om 

muligheden for at tilføre Ribe Fjernvarmeværk overskudsvarme fra Esbjerg, hvis behovet i 

forbindelse med en yderligere udbygning i Ribe opstår.  

Ordstyreren Frants Regel gentog afslutningsvis flere af oplægsholdernes opfordring om at man på 

trods af de høje energipriser afventede varmeplanen (oktober 2022!) inden man beslutter sig for 

at etablere individuelle løsninger, som alt andet lige ser ud til at blive både dyrere og dårligere.  

Formanden for Egebæk-Hviding Beboerforening Jytte Knudsen og formanden for Vester Vedsted 

Lokalråd Palle Guldberg fortsætter dialogen med bl.a. Ribe Fjernvarme om udarbejdelse af en 

handleplan for området. 


