
 

      FJERNVARME I SENNELS BY 
 

Der er nu åbnet mulighed for, at alle husstande i Sennels by kan blive tilsluttet Thisted Fjernvarme. 
Planerne er nu så langt fremme, at Thisted Fjernvarme har udarbejdet nogle økonomiske 
beregninger for tilslutningen, samt en beregning på den årlige besparelse sammenlignet med 
olie/gas/luft til vand/jordvarmepumpe/træpillefyr mod fjernvarme. Sammen med beregningerne 
er der vedlagt et spørgeskema fra Thisted Fjernvarme, som ønsker en tilkendegivelse fra borgerne 
i Sennels, om de har interesse for fjernvarme. 

• For at få projektet i gang, er det meget vigtigt at du/I afleverer spørgeskemaet enten i 
papkassen hos Min Købmand, til en af nedennævnte kontaktpersoner eller sender det til 
jytte@klainberger.dk 
 

• Sidste frist for aflevering er d. 10. marts 2021. 

Har du spørgsmål af teknisk karakter, er du velkommen til at kontakte Thisted Fjernvarme. 
Generelle spørgsmål kan stilles til en af nedenstående personer. 

Sennels Borger- og Udviklingsforeningen 
Dave Gill, Sennelsvej 22, tlf. 30110127 
Jytte Klainberger, Sennelsvej 73, tlf. 22176465 

Sennels Invest ApS 
Hans Votborg, Knudsbjergvej 46, tlf. 40955399 
Jens Kudsk, Kærleddet16, tlf. 29855101 

 
Vi kan desværre ikke afholde et orienteringsmøde lige nu p.g.a. Covid 19 situationen, men så 
snart der igen bliver åbnet op, vil der blive arrangeret et orienteringsmøde, hvor Thisted 
Fjernvarme vil være til sted og give en orientering om projektet og svare på spørgsmål angående 
tilslutningsmulighederne. 

Værd at vide: 

• Den økonomiske beregning viser at fjernvarme over tid er den billigste form for 
opvarmning. 
 

• Stillingtagen til fjernvarme er højaktuel nu, da der i alt bliver udstykket 18 parcelhusgrunde 
samt en yderligere udstykning til 24 lejeboliger på Kaldallunden. Forberedelse til tilslutning 
af disse boliger til fjernvarme samt en senere permanent tilslutning skal besluttes snarest, 
inden man går i gang med byggemodning af arealet.  
 

• Den årlige CO2 udledning er meget mindre ved fjernvarme end ved oliefyr og gasfyr. 
 

• I løbet af 2020 er den eksisterende lovgivning blevet ændret, hvilket gør det lettere at 
skifte fra naturgas til fjernvarme. En ændring i holdning til grønne/sorte energikilder gør, at 
naturgas opvarmning vil blive udfaset på sigte. 
 

• Yderligere oplysninger kan indhentes på Thisted Fjernvarmes hjemmeside: 
https://www.thisted-varmeforsyning.dk/sennels/fjernvarmeprojekt-sennels/ 


