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Samsø Energi- og Miljøkontor 

6. januar 1999 

Herved skal bekræftes af foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor er medlem af 

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer. 

Samsø Energi- og Miljøkontor modtog i 1998 tilskud fra Energistyrelsen til information og 

oplysningsarbejde om vedvarende energi. 

Med venlig hilsen 
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Samsø Energi- og Miljøkontor 
Langgade 24, 8305 Samsø 
Tlf. 86592322, fax 86592311 
e-mail: samso@sek.dk 

Afrapportering for aktiviteter 1/1 1998-1/7 1998 

Kontorets drift: 
Kontoret åbnede 1/1 med begrænset åbningstid, og frivillig bemanding. 
14/2 blev der ansat energi vej leder i 23 timer pr. uge. 
Kontoret er åbent 4 dage om ugen, og i øvrigt kan man kontakte kontoret via 
telefonsvarer, e-mail eller fax. 

Henvendelser og besøg: 
Der har været et stort antal henvendelser om Samsø som vedvarende energi-Ø. Der er 
solgt 52 rapporter, og sendt og uddelt 230 projektbeskrivelser. 
Der har været 4 fyraftensmøder omhandlende sol, vind, biobrændsel og 
spildevandshåndtering. Der kom til hvert møde 8-10 personer. 
Der har været ca. 30 forespørgsler om tilskud til bioenergi, 50 til solvarme, og 20 om 
vindmøller. 
En lang række læreranstalter har brugt Samsø som afslutningsprojekt, og kontoret har 
været brugt til konferencelokale, til interviews o.lign. 
Der har været bragt artikler om kontoret i en lang række aviser og tidsskrifter, (vi har 
en scrapbog hvis det har interesse). 
Kontoret har ligeledes været mål for en række af "firmaudflugter", hvor SH har holdt 
informationsmøder, og foredrag om energi-ø projektet og vedvarende energi i 
lokalsamfundet. 

Kurser/uddannelse: 
SH har deltaget i kurser på DTI om varmepumper og biobrændselsanlæg, desuden 
deltagelse i foredrag om biomasse, og masseovn. 
3.marts: varmepumpekursus på DTI. 
14. april: orienteringsmøde med Carsten Plejdrup og Bent Sørensen; "ny 
energi vej leder" 
26-27. maj Kursus om bioenergi på DTI 

Samarbejde med lokale el- selskaber: 
Elselskabet ARKE har været med til at tegne energi-ø projektet og vi deltager i en del 
møder med dem for at tilrettelægge indførelsen af vedvarende energi på Samsø. 
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Vindkraft: 
Siden kontoret åbnede er der opstillet 2 stk. 11 kw Gaia Husstandsmøller og der 
arbejdes hårdt på at få placeret 15stk 750 kw produktionsmøller, som skal til for at 
Samsø producerer sit eget elforbrug. Kontoret deltager i tilrettelæggelsen af en række 
debatmøder om tilblivelsen af dette projekt. 

Biobrændsel: 
Vi har et meget fint samarbejde med vores smede, og vi får en del henvendelser om 
tilskud til biobrændselsanlæg. Smedemestrene kan i de fleste tilfælde godt selv lave 
ansøgningsmaterialet, men brugerne kommer efterfølgende på kontoret for at få 
tjekket oplysningerne. SH har i perioden hjulpet med at lave 3 ansøgninger. 

Masseovn: 
Vi har afholdt en foredragsaften om Finsk Masseovn og der er bygget 1 ovn, hvor der 
i byggeperioden var åbent hus. Bygmester Arne Birkø har fået flere henvendelser fra 
interesserede. 

Solvarme: 
Der er i halvåret installeret 11 solfangeranlæg, og interessen er fortsat stor. 

Elkøretøjer. 
Kontoret har hele sommeren haft en Peugot 45 scooter stående til demo og testkørsel. 
Vi har haft Citroen repræsenteret på Energi-ø seminar med en Berlingo og 2 Saxoér 

Husbesøg: 
Medlemmer benytter sig i stigende grad af muligheden for at kalde energivejlederen 
hjem til en gennemgang af energiprojektet gældende for deres husstand 

Energi-Ø projekt: 
Vi har en stadig stigende aktivitet i energi-ø regi. Vi er i høj grad folkets repræsentant 
i tilblivelsen af disse vedvarende energi samfundstanker. 
Vi har deltaget og arrangeret en række borgermøder, hvor debatten har været stor. 
Der har været stor interesse, og energikontoret er på denne måde til at fremme 
processen omkring vedvarende energi. 



Tidsforbrug: 
Der er anvendt 420 timer under EKO-bevillingen 

TIMER 
38 t 
43 t 
35 t 
15 t 
55 t 
23 t 
lOt 
lOt 
4 t 

55 t 
132 t 

EMNE 
sol 
vind 
bioenergi 
energibesparelser 
møder og kurser 
udstillinger 
elkøretøjer 
opfinderkontor 
husbesøg 
administration 
energi-ø 

AKTIVITETSPLAN 
For perioden 1 juli - 31 december 1998 

Borgermøder: 
Energikontoret planlægger og afholder 4 borgermøder om planlagte fjernvarmeanlæg 
baseret på bioenergi. Vi tegner os dermed klart i energidebatten. 

Informationsmøder: 
Der planlægges møderække om husstandsmøller, produktionsmøller, og havbaserede 
møller. 
Desuden dyrkning af energiafgrøder, biobrændselsfyr, og økobalance. 
Vi har desuden meldt ud til medlemmer af foreningen at vi tilstræber at kunne 
opfylde ønsker om oplæg fra medlemmer. 

Udstillinger: 
Vi er med i planlægningen af en energimesse på Samsø den 17-18/10 sammen med 
håndværkerne på øen, og deres leverandører. 

Vindmøller: 
Der kommer et debatoplæg som Energikontoret skal være med til at lave, som 
omhandler præmisserne for opstilling af 15 produktionsmøller på Samsø. 



Kurser: 
Deltage i kurser der har relevans for foreningen og for fremme af vedvarende 
energiforanstaltninger. 
Arrangere kurser for lokale som ønsker at lære nye metoder til udnyttelse af 
vedvarende energi (solfangerselvbyg) 
Bygning af husstandsrensningsanlæg, pilefordampningsanlæg, rodzone m.m. 

Markedsføring af kontoret: 
Færdigørelse af hjemmeside, og folder/brochure. 
Fast spalteplads i det lokale blad, samt fortsættelse af den pressedækning vi allerede 
får, også når nyhedens interesse aftager. 
Et mere permanent medlemsblad. 

Søren Hermansen 
Samsø Energi- og Miljøkontor 



Markedsføring af kontoret: 
Kontoret er nu kendt på øen, og vi bliver brugt, og hørt, men det er nødvendigt at vi 
fortsat profilerer os i forhold til omverdnen. Samsø har mange gæster og vi har i løbet 
af året fået flere medlemmer fra fastlandet som ønsker at blive informeret om 
vedvarende energi på Samsø. 
Så det er nødvendigt med en hjemmeside, og folder/brochure. 
Vi er nu blevet fast tilknyttet det lokale blad Samsø Posten som energiskribenter. Det 
betyder at vi hurtigt kommer ud med informationer om vores projekter. Desuden 
fortsættelse af den pressedækning vi allerede får. 
Vi udkommer i februar med det første "rigtige" medlemsblad. 

Søren Hermansen 
Samsø Energi- og Miljøkontor 


