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Ballen 
29.1.99 

Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet 
Ballen-Brundby-Ørby-Permelille 

Fjernvarmegruppen i området har henvendt sig til Søren Hermansen for at høre om 
gruppen kunne skrive til jer. Her har I resultatet! 

På onsdag den 3.2 kl 15.00 mødes fjernvarmegruppen hos Aage Johnson Nielsen, 
Samsø Energiselskab, Østerlykkevej 1. Vi vil gerne invitere jer til at deltage i dette 
møde af to grunde: 

1. Fjernvarmegruppen har sammen med energiselskabet opstillet en lang række krav 
og forventninger til udførelsen af et evt. fjernvarmeprojekt. Disse er sendt til de 
interesserede entreprenører med svarfrist 1.2.99. Vi forventer derfor at kunne 
diskutere disse svar, samt drøfte udvælgelsesproceduren. 

2. Der er p.t. bestilt ca. 100 gratis varmesyn. Varmesyn er et væsentligt led i 
forberedelserne af selve fjernvarmeprojektet, samt et godt tilbud til borgerne i 
området. Et varmesyn fortæller hvor det kan betale sig at sætte ind med 
energibesparende foranstaltninger. I et forsøg har vi ringet rundt til samtlige 
beboere i et mindre område. Ca. 50% af de adspurte ville gerne have et gratis 
varmesyn, men de havde ikke henvendt sig. Derfor vil vi gerne bede om jeres 
hjælp - giv at nap med at kontakte jeres naboer. Så kan alle blive personligt 
kontaktet i løbet af de næste uger. 

Med venlig hilsen, 

På vegne af fjernvarmegruppen, 

John Reshaur Enevoldsen og Berit Stavnbo 
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Flere jeg har talt med anbefaler financieringsmodellen hvor man betaler installationen og 
energiforbruget hver for sig. Begrundelsen skulle være at undgå den situation at forbrugere tyer til 
andre energikilder for at spare på den dyre fjernvarme. Arke undgår dette ved at udstede en 
prisgaranti. Hvilke muligheder har et kommunalt ejet eller privatejet Samsø forsyningsselskab for 
at gøre det samme? 
Der har flere gange opstået problemer med uventet høje ledningstab i decentrale 
fjernvarmeværker. Kan man gøre de projekterende økonomisk ansvarlige? Og hvad hjælper det 
hvis man vitterlig sidder med et fjernvarmeanlæg som er fejldimensioneret? 
Hvor meget arbejde kræver det at stå for etableringen og driften selv, fordelt på frivillig og lønnet 
arbejdsindsats? 
Samsø Kommune kan tænkes at ville udstede kommunegaranti for Arke, men det vil være 
væsentligt sværere for et lokalt forsyningsselskab at opnå den nødvendige tillid. Kan det tænkes at 
Energistyrelsen kan gå ind og garantere den kommunegarantien fordi der er tale om VE-ø 
Samsø? 
Den største anke imod Arke set med energi-ø briller er den manglende indsigt og indflydelse på 
værkernes drift. Arke vil gerne formidle oplysninger om VE i deres energicenter på Djursland, men 
de insistere på at betragte Østjylland som et samlet driftområde. Derfor tilbyder de ikke en Samsø 
løsning. Hvordan kan Arke overtales til at honorere VE-ø projektets særlig status - at projektet 
skal vise løsningsmodeller som kan bruges andre steder. Dette kræver at regnskaber, 
energistrømme, prisdannelse, m.m. er gennemskuelige. Nyinvesteringerne burde også vurderes 
lokalt for at kunne tage de nødvendige hensyn til VE-ø projektet, det lokale arbejdsmarked, m.m. .: 
Helst skulle Arke levere et skræddersyet andelsselskab som kan etablere og drive varmeværker, 
en tro kopi af moderselskabet, men hjemhørende på Samsø med adgang til Arkes ekspertise mod * " 
betaling, Arke og Energistyrelsen kunne i fællesskab lave en garantifond for at sikre brugerne og ___ A 
kommunen et tillidsvækkende konstruktion omkring etableringen af de fire fjern } 
varmeværker. 
Spørgsmålet om tillid til forsyningsselskabet er også afgørende når borgerne skal tilslutte sig 
anlægget, især forsyningssikkerhed og økonomi. Er der andre faktorer vi skal tage højde for? 

Det var det jeg kunne komme i tanke om i farten. Håber det hjælper. 
Med venlig hilsen, 
John Reshaur Enevoldsen 
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Borgergruppen Ballen, Brundby, Ørby 

Referat fra mødet den 3. feb. 1999. 

Til stede var Nana, Charley, John, Berit, Georg, Alice, Aage, Søren, Anders, Birgit 

afbud fra Finn og Ole. 

Berit og John havde fået den gode idé at invitere de borgere, i området som er medlem af energi-
og miljøkontoret, med til mødet, da vi længe har talt om at det ville være godt med nogle flere folk 
i gruppen, desværre kom der kun to nye hvoraf den ene ikke kan afse tid til at indgå i gruppen. 

1. Aage oplyste at DLG ikke længere ønsker at byde på fjernvarmeværket, endvidere at 
Hedeselskabet ikke ønsker at byde på totalentreprisen, men har aftalt med Arke at de kan være 
underentreprenør for Arke. Dette betyder at vi er tilbage i udgangspunktet, med reelt en 
entreprenør - Arke. Der er enighed i gruppen om at der, trods tidspresset, skal undersøges andre 
muligheder, dette skal også ses i lyset af at Arke ikke har været særligt fremkommelige ind til nu. 
Det blev aftalt at Steen Frandsen fra Teknologisk Institut (han er konsulent og rådgiver bl.a. 
borgergrupper i forbindelse med etablering af kollektive varmeforsyningsværker) skal inviteres 
til et møde med gruppen samt at vi skal invitere Nordby-Mårup gruppen til at deltage. 
Konkret er det aftalt at Alice kontakter Steen den 4. feb. for at aftale en dato, gruppens 
medlemmer kontakter Alice tlf. samme dag vedr. mødedatoen og fremkommer med forslag til 
hvad vi skal spørge Steen om. Efterfølgende mødes Aage, Jørgen Hald (Nordby-Mårup gruppen) 
og Alice for skriftligt at formulere de indkomne spørgsmål, der så sendes til Steen så han kan 
forberede sig til mødet. 
Vi blev enige om at holde mødet på Nordsamsø Efterskole, der blev foreslået flg. mødedatoer 
prioriteret rækkefølge : Mandag den 8. feb., tirsdag den 9. feb. eller i uge 7. 

2. Anders har været syg i 14 dage og vil derfor gerne have mulighed for at gennemføre de 
energimærkninger der er bestilt for indeværende, inden vi laver det næste telefonraid - der skal 
ikke gå for lang tid, fra vi har kontaktet borgerne til Anders kommer. Anders siger til når han er 
klar. 

Aage udleverede kopi af koresbondance med Arke til mig. Jeg har efterfølgende samlet div. 
materiale i et ringbind, min tanke er at det kan stå på Aages kontor, således at det er til rådighed 
for gruppen og andre interesserede. 

Referent 
Alice. 
Samsø den 4. feb. 1999. 



Til borgergrupperne i 
Nordby - Mårup og 
Ballen - Brundby - Ørby 
fjernvarmeområderne. 

Da vi iBallen - Brundby - Ørby gruppen, føler at vi er kørt lidt fast i forbindelse med planlæg
ning og gennemførelse af fjernvarme i området (se vedl. møderef), har vi aftalt med Steen 
Frandsen fra Teknologisk Institut, at han kommer til møde på Nordsamsø Efterskole den 15. 
feb. 1999 kl. 10.30. for at rådgive os og besvare spørgsmål vedr. etablering af fjernvarme. Vi 
vil gerne hermed invitere Nordby-Mårup- gruppen med til dette møde. 
For at Steen kan være forberedt til mødet er det aftalt at gruppemedlemmerne kan ringe eller 
skrive til mig snarest muligt vedr. spørgsmål og emner der skal tages op på mødet. 
Åge Johnsen, Søren Hermansen og jeg vil så videresende disse forslag til Steen. 
Er der spørgsmål vedr. ovennævnte er I meget velkomne til at kontakte mig. 

Samsø den 5. feb. 1999. 

Alice Frost Larsen 
Storegade 15 
Pillemark 

tlf.: 20 41 21 45 
arbejde.: 86 59 08 90 
fax.: 86 59 16 46. 
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Diverse Energi arbejdsgrupper. 

Ballen/Brundbv området; 

Finn Vange Isager 
Alice Frost Larsen 
Charly Jensen 
John Reshaur Enevoldsen 
Ole Even Rasmussen 
Nanna Kuhn-Nielsen 

Perlerækken; 

Astrid Evelyn Holm 
Frank Pedersen 
Rene Bergman 
Henrik Nielsen 
Poul Sørensen 

Rubin Petersen 
Asger Fiig 
Peder Øster 
Inger Rabin 
Bodil Hein 
John Jørgensen 
Peter Olesen 
Arne Bager 
Ole Kæmpe 

Østerløkkevej 69 
Nørreskiftevej 2 
Strandvejen 5 
Slagterivej 7 A 
Brundby Hovedgade 2 
Ørby Hovedgade 11 

86590627 
86591323 
86592214 
86590419 
86591120 
86591888 

Østervangen 21 86593023 
Kirkevej 6 86590922 
Tanderup Hovedgade 26 86592525 
Kolby Hovedgade 28 86593605 
Revninge Bygade 75 65323698 
5300 Kerteminde 
Vestermarksvej 56 A 86590091 
Ringvejen 29 86593140 
Byvejen 25 86593009 
Byvejen 35 86590031 
Storegade 15 86593839 
Sælvig 54 86590824 
Granbakken 3 86590224 
Storegade 18 86592033 
Skolebakken4 86590411 

Storeg. 3,Pillemark 

Besser/Langemark/Torup/Østerby; 

Morten Winther 
Erik K. Andersen 
Aage Kæstel 
Erik Mathiasen 
Torben Thøger 
Karl Erik Fast 
Poul Krebs 
Bertel Madsen 
Jens Christensen 

Besser Hovedgade 6 
Kærvej 20 
Østerbyvej 15 
Egevej 1 
Torup 18 
Besser Kirkevej 25 
Torup 22 
Bøgeshøjvej 9 
Tværvej 32 

86593386 
86591567 
86590463 
86593059 
86592282 
86592390 
86592352 
86590616 
86590835 



Nordbv/Mårup; 

Brian Kjær 
Karen Poulsen 
Jens K. Kjelddahl 
Henning Kjær 
Kaj Erik Schmidt 
Bjarne R. Jensen 
Jørgen Hald 
Steen Lanther 

Kassundet 3 86596009 
MB. Jensensvej 12 86596659 
Landevejen 41 86596457 
Nordby Hovedgade 9 30456489 
Mårup Skolegyde 7 86596249 
Mårup Hovedgade 19 86596524 
Sønder Møllevej 7 86596223 
Nordby Hovedgade 21 86596060 

Det åbne land; 

Kaj Alexandersen 
Jim Campbell 
Hans Chr. Nielsen 
Claus Holm 
Henrik Gylling 

Kanhave 22 
Sildeballe 7 
Toftebjerg Hovedg. 8 
Nørreskiftevej 50 
Sannholm 17 

86596108 
86590743 
86592035 
86593484 
86590976 


