
Fusion mellem Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. og Ry Varmeværk A.m.b.a.

• Fakta boks

• En transitledninger er en fjernvarmeledning der forbinder 2 varmeværk uden varmeforbrugere koblet på. 

• Rye Kraftvarmeværk har installeret en naturgaskedel til at supplere grundvandsvarmepumperne om vinteren 
og når der er service på dem. Naturgassen bliver i fremtiden erstattet af fjernvarme produceret på bæredygtig 
træflis, elkedel og varmepumpe  fra Ry Varmeværk. 

• For at sikre den lavest pris på etablering af transitledningen, sættes den i udbud hos 5 kvalificerede 
entreprenører, som er kendt med denne type arbejde.

• Den fastsatte grænse for prisen på transitledningen er ikke offentliggjort af udbudsmæssige årsager, dog vil 
det ikke koste varmeforbrugerne ved Rye Kraftvarmeværk mere end de betaler i dag.

• Da gælden pr. standardhus ved Rye Kraftvarmeværk er større end den tilsvarende gæld ved Ry varmeværk, 
skal gælden bringes ned, så der er balance imellem de 2 værker. 

Dette gøres i praksis ved at beregne et ”gældsudlignings” tillæg til det faste bidrag ved forbrugerne ved Rye 
Kraftvarmeværk i en årrække.

Oveni i dette tillæg vil forskellen mellem prisen for et producere en MWh varme på de 2 værker blive 
omregnet til et fast bidrag, der bortfalder når transitledningen er etableret.

• En ledningstracé er den udgravning som en fjernvarmeledning er gravet ned i. Transitledningen kommer til at 
ligge i skovområder, under Gudenåen og under jernbanen og i alle tilfælde er der offentlige myndigheder, der 
skal godkende placeringen. Se placering her (link til kort)

• Beskrivelse af projektet

• For at forbinde de 2 varmeværker skal der etableres en ca. 8 km transitledning. 
Denne ledning skal levere fjernvarme fra Ry Varmeværk for at fjerne forbruget af 
naturgas ved Rye Kraftvarmeværk, til glæde for den grønne omstilling og 
varmeprisen.

• Prisen på transitledningen og det tilhørende udstyr på begge værker, er afgørende 
for om projektet bliver realiserbart. Derfor er værkerne, sammen med deres 
rådgivere, i gang med at formulere et udbud, som bliver udbudt inden jul 2022. 

• Tilbudspriserne skal være værkerne i hænde med udgangen af januar 2023. 

• Holder priserne sig under en fastlagt grænse (Den fastsatte grænse for prisen på 
transitledningen er ikke offentliggjort af udbudsmæssige årsager), vil projektet 
bliver fremlagt for generalforsamlingerne på begge værker i foråret 2023.

• Prisen på transitledningen skal lægges sammen med den gæld Rye 
Kraftvarmeværk har i dag og omregnes til en gæld for et standard hus, så gælden 
på de 2 værker kan sammenlignes og en gældsudligning beregnes.

• Godkendes projektet på generalforsamlingerne, ansøges myndighederne om 
godkendelse til den valgte ledningstracé og den endelige fusion træder i kraft pr. 
1/7-2023 og forbrugerne indtræder som forbrugere i Ry Varmeværk.

• Hvis myndighederne godkender placeringen er det planen at etableringen af 
transitledningen skal påbegyndes efter sommerferien 2023 og være færdig 
omkring jul 2023.

• Hvorfor skal de to værker egentlig fusioneres?

• Der bliver flere andelshavere til at deles om drifts-, administrations- og investeringsomkostninger nu og i fremtiden.
Der sikres en videreførelse af værkerne med den nuværende gode standard på forsyningssikkerhed og kvalitet.
Fusionen vil samlet set bidrage til den grønne omstilling og frigøre os for afhængighed af naturgas.

• Se mere på: Rye Kraftvarmeværk - Ry Varmeværk

Kontaktperson vedrørende fusion:  Formand Jan K. B. Pedersen

• Revisor – Advokat - Rådgiver
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