
 
VARME 

Varmebesparelser 
 
Succes med besparelser hos pensionister 
 

Siden energikriserne i 1974 og 1979 har der været 
mange bestræbelser på at nedsætte energiforbruget i 
alle varmeforbrugende sektorer. Store prisvariationer, 
høje oliepriser og myndighedskrav har motiveret 
husejere til besparelser.  

Den samme tendens gælder også for Samsø. Her er 
mange af boligerne af ældre dato, men f.eks. efteriso-
lering vurderes endnu ikke at have fundet sted i 
samme omfang som på landsplan.  

Modernisering af boliger sker typisk ved ejerskifte. 
Modernisering omfatter oftest en forbedret energi-
økonomi. Der vil derfor være en vis automatik i et 
faldende varmeforbrug. 

Denne sammenhæng har betydning, når der som på 
Samsø arbejdes med kollektiv varmeforsyning. Et 
faldende varmeforbrug betyder et lavere varmeaftag 
fra de kollektive varmeværker. Det forringer økono-
mien for disse værker. Energibesparelser kan derfor 
virke som en barriere for etablering af kollektive 
varmeværker. 

Det ændrer dog ikke på målet om at sænke varme-
forbruget i boliger på Samsø med 20 % i forhold til 
forbruget i 1997. 
 
Pensionistprojekterne 

Pensionister udgør en gruppe af varmeforbrugere, 
der generelt ikke har fulgt besparelses mønstret. For 
at rette op på dette er der afsat statslige midler til 
projekter vedrørende varmebesparelser.  Sådanne til-

skud retter sig mod pensionister, der modtager var-
mehjælp. 

I denne ordning gives der 50 % i tilskud til energi-
besparende foranstaltninger. Der gives maksimalt 
25.000 kr. pr. husstand. Mere end 400 husstande på 
Samsø er omfattet af ordningen. Tidligere har mindre 
end 10 husstande på Samsø årligt gjort brug heraf. 

Samsø Kommune, Energiselskabet og Energikonto-
ret gennemførte i efteråret ’99 en oplysningskampag-
ne om ordningen. Ca. 450 pensionister modtog tilbud 
om en nærmere gennemgang af støttemuligheder. Ca. 
100 pensionister ønskede en sådan gennemgang.  

Godt 60 husstande gennemførte på den baggrund 
energibesparende foranstaltninger. Kampagnen be-
tragtes som en stor succes. I 2000 udførtes forbedrin-
ger i 32 boliger og igen i 2001, hvor der gennemfør-
tes en ny kampagne, udførtes forbedringer i 58 boli-
ger. Tredje kampagne startede i juni 2002. 

I alt er der over 4 år udført forbedringer i 200 pen-
sionisters boliger. Det flotte resultat skyldes også, at 
øens håndværkere, specielt tømrervirksomhederne, 
ved siden af kampagnerne er begyndt at orientere 
deres kunder om støttemulighederne. Samsø er i dag 
på landsplan førende med hensyn til energibespa-
rende foranstaltninger inden for pensionistgruppen.  

Energiorganisationerne og Samsø Kommune vil 
fortsætte med at gennemføre kampagner. Disse vil 
især rette sig imod borgere, der inden for de seneste 
år har fået mulighed for at udnytte tilskudsordningen.

 

Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
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