
Samsø Miljø- & Energikontor 
Langgade 24 
8305 Samsø 
tlf. 86 59 23 22 
fax 86 59 23 11 
e-mail: samso@sek.dk 

18. november 1999 

Referat fra arbejdsgruppemøde for Besser, Langemark, Torup og Østerby 

Tilstede: Åge Kæstel, Erik Mathissen, Erik K. Andersen, Torben Thøger, Jens Christensen, Poul Krebs, Bertel Madsen, 
Åge Johnsen Nielsen, Søren Hermansen. 

Arbejdsgruppen stillede spørgsmål til energi-ø projektet. 

1. Skal vi have kraftvarme i området, og hvordan tænkes det gennemført ? 

Åge Johnsen: Planen angiver kraftvarme, fordi der i området er gylleressourcer og mulighed for forgasning af 
affaldsprodukter og efterafgrøder(kløver o.lign.) fra landbruget. Men der skal selvfølgelig arbejdes med planerne og det 
er afgørende at arbejdsgruppen og lokale borgere deltager i processenj/sjutresultatet er vi med andre ord selv med til at 
skabe. " " 

2. Skal der skrives til borgerne i området? 

Først skal der følges op på de muligheder der findes, og de skal yderligere konkretiseres før vi sender breve ud. 
Flere aktører inviteres med til næste møde. p- ~ J 
Torben Thøger spørger Steen Bøll fra Samsø Efterskole (mulig leverandør til varmenet) ' " '^-f <f sésCU*^/ 
Aage Kæstel spørger Henning Madsen (Landbrugets rolle i lokalområdet) '"^'•••v* 
Erik K Andersen spørger Ole Hemmingsen (smedens rolle i planlægningen) 

3. Borgermøde 

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets 
overgang til vedvarende energi. 

4. Tidsplan- hvornår kan der påbegyndes varmeforsyningsprojekt i området ? 
i 

Efter den nuværende struktur kommer Nordby først, og Ballen derefter. År 2003 kan der i teorien blive tale om 
varmeprojekt i Besser, med mindre der pludselig sker en hel masse ændringer. Det afhænger af indsatsen i 
arbejdsgruppen. 

5. Næste møde er på Dansebjerg hos Poul Krebs l \J -j ̂ JlJnayf ^ 

Tid: Den 13/12 klokken 15.00-17.00 

Søren Hermansen 
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Til: 
Morten Kjærgaard, Energistyrelsen 
Samsø Kommune, Socialforvaltningen 
Niels Christian Fokddal, Ældrerådet 
, Energigruppen Ballen m.fl. 
Anders Kjeldmand, Tegnestuen Onsbjerg 
Jens Peter Nielsen; PlanEnergi 
Hans Jakob Jakobsen, PlanEnergi 
Steen Schiitt, ARKE 
Søren Hermansen, Energi- og Miljøkontoret 

Samsø 
Energiselskab 
Østerløkkevej I, Tranebjerg • DK-8305 Samsø 
Tel.: +45 865932 1 I • Fax: +45 8659 1980 
www.samso.com • E-mail: samsoe.energi@image.dk 

Tranebjerg, d. 29.09.98 

Hermed indbydes til Følgegruppemøde vedrørende "Energisynsprojektet i Ballen, Brundby, Permelille og 
Ørby", mandag d. 5 oktober kl. 14.30, i Servicecentret på Østerløkkevej 1. Tidspunktet er forsøgt 
tilpasset så der tages hensyn til færgetiderne ved begge havne på Samsø. 

Dagsorden: 
1 Præsentationsrunde 

2 Præsentation af projektet (vedlagt bilag til dem der ikke har det i forvejen) 

3 Indkredsning af utidssvarende boliger, der tilbydes et gratis Energisyn. Herunder orientering om 
særlige tilbud vedr. Hårde Hvidevarer v. ARKE, oversigter for håndværkerpriser og orientering om 
fjernvarmetilslutning 

4 Særlige forhold for områdets 75 pensionistboliger der modtager varmetilskud 

5 Hvordan kontaktes boligerne? Der satses på, at boligerne er kontaktet inden Energimessen d. 17. -
18. oktober 

6 Energisyn i områdets virksomheder v. ARKE og herunder specielle forhold omkring kombinationen 
af mindre virksomheder kombineret med boliger. 

7 Næste møde i følgegruppen 

8 Eventuelt 

M jåj/.enl 

Aage Johnsen Nielsen 

Samsø - Renewable Energy Island 
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Samsø 
Tiu Energiselskab 
Energigruppen for Østerløkkevej I, Tranebjerg • DK-8305 Samsø 
Ballen, Brundby og Ørby M . H 5 865932 I I • Fax: +45 8659 1980 

wv/w.5dniso.coii i • E-mail: samsoe.energi@image.dk 

Tranebjerg, d. 2. december 1998 

Der var aftalt møde i Følgegruppen for projektet mandag d. 7. Decenmber. På grund af at projektet 
skrider lidt langsomt frem har vi aflyst dette møde. 

Jeg mener i stedet at vi skal afholde et møde i vores lokale Energigruppe for området. 
Så I indbydes til mode på Servicecentret, mandag d. 7. december kl. 16.00 

Dagsordenforslag: 
Status for Energisyn i området. 
I skrivende stund er der kun ca. 60 ud af de over 400 husstande der har tilmeldt sig Energisyn. Anders 
Kjeldmand orienterer om status for de første 25 besøg. 

Hvordan får vi flere ud af busken? Skal der ske noget specielt i forhold til pensionisterne? 

Energisyn i virksomhederne. 
ARKE er ved at indkredse hvilke virksomheder de vil foretage varmesyn i. Der orienteres om dette. 

Henvendelsen til de potentielle varmeleverandører. 
Sagen kører lidt langsomt på grund af, at vi afventer ressourceundersøgelsen, samt at den 'juridisk" er lidt 
svær at håndter?. Aage Johnsen orienterer. 

Håber at I kan deltage i det lille møde. 

e/a venlig hilsen 

Aage jag Stitén 

Samsø - Renewable Energy Island 
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Samsø 
Energigrupperne i de bnerglSelSkab 
fire planlagte fjernvarmeområder Østerløkkevej I, Tranebjerg • DK-8305 Samsø 

Tel.: +45 865932 I I • Fax: +45 8659 1980 
www.samso.com • E-mail: samsoe.energi@image.dk 

Tranebjerg, 16.12.98 

Hermed fremsendes et resumé af de fire møder vi har haft med de fire grupper i november måned. 

Perlerækken 
I denne gruppe er Peter Olesen (tlf. 0224) og Inger Rabin (0031) kontaktpersoner. 
Gruppen vil gerne høre mere om Landboforeningens og PlanEnergis Biomasse Ressourceundersøgelse 
(formentlig februar '99), inden yderligere skridt bliver foretaget. 

Besser området. 
Kontaktpersoner er Erik Mathiasen (3059) og Aage Kæstel (0463). 
I denne gruppe ville man også afvente resultaterne fra Biomasseundersøgelsen og ser frem til at høre 
noget mere om specielt biogas. 

Ballen området 
Kontaktperson er Alice Frost Larsen (1323). 
Gruppen samles oftere p.g.a. de igangværende energisyn og udstedelse af gratis Energiattester. Vi synes 
ikke at husejerne er interesserede nok i at tilmelde sig denne ordning (60 tilmeldte). Det kan skyldes at vi 
har henvendt os forkert. De 30 der har fået foretaget energisyn er til gengæld meget interesserede i at 
modtage et tilbud om fjernvarme. Der vil blive lavet nyt annoncefremstød i december samt i januar 
måned. 
Gruppen vil gerne i dialog nu, med de 3 virksomheder/organisationer der vil etablere og drive 
fjernvarmeværkerne. 

Nordby/Mårup 
Kontaktperson Jørgen Hald ( 6223). 
Vi har talt om de (måske) specielle forhold vedrørende en del elvarme. Energigruppen tror at der er mere 
end 25 % der anvender direkte el til opvarmning. Uanset dette vil Nordby/Mårup gerne deltage i 
dialog/høring af de 3 virksomheder/organisationer. 

Og så vil Søren gerne indbyde til Café-Seminar lørdag d. 30. Januar kl. 9 - 16. Se det vedlagte bilag. 

Søren vil meget gerne have tilmelding til seminaret så hurtigt som det er jer muligt 

Med venlig 

Søren o 

Til Ballen- og Nordbygruppen vedlægges udkast til henvendelse til DLG, ARKE og Hedeselskabet. Hvis I 
kan godkende dette udkast, videresendes det til godkendelse/kritik i Energistyrelsen og Elsparefonden. 
Derefter fremsendes det til de 3 organisationer således, at de manglende datoer bliver udfyldt og således, 
at de 3 organisationer får 3 uger til at svare i! 

Samsø - Renewable Energy Island 
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Samsø 
D L G samsø Energiselskab 
Kåsen 57 b Østerløkkevej I, Tranebjerg • DK-8305 Samsø 

8305 Samsø Tel.: +45 865932 I I • Fax: +45 8659 1980 
www.samso.com • E-mail: samsoe.energi@image.dk 

Idet jeg henviser til brevvekslingerne, om jeres interesse i at indgå i den kollektive varmeforsyning i de 
kommende nye varmeforsyningsområder på Samsø, skal jeg nu bede jer om et konkret udspil omkring 
dette. 

To nye kollektive fjernvarmeområder 
Det ønskes nu indkredset for to af de fire nye fjernvarmeområder, hvilken varmeforsyningsvirksomhed 
der evt. skal samarbejdes med ved projektering, etablering og drift af varmeværk og fjernvarmesystem. 
De to interesseområder er: 
- Nordby/Mårup hvor varmeværket tænkes at anvende central solvarme og flisfyr samt 
- Ballen/Brundby/Permelille/Ørby hvor varmeværk og varmesystem tænkes forsynet fra halm. 

Virksomhederne i området tænkes også varmeforsynet fra det kollektive system, men fra Trolleborg 
og Danish Crown A/S leveres der varme tilbage til det kollektive system. Sidstnævnte sted ved hjælp 
af en varmepumpe placeret i spildevandssystemet. 

Der skal gøres opmærksom på, at der p.t. pågår en mere præcis ressourceundersøgelse på Samsø, som kan 
medføre justeringer i varmekilderne ved de respektive værker. Denne undersøgelse er afsluttet primo '99. 

Jeg går ud fra, at I er bekendte med den vedvarende energiplan for Samsø, af juni '97, og jeg vil henvise 
til følgende sider i planen, som indeholder de overslagsmæssige data for de to omhandlede områder: 
Siderne 41 - 48 samt Bilag 2. 

Det skal pointeres, at data fra rapporten er baseret på 100 % brugertilslutning til det kollektive system. 
Jeres vurderinger skal tage udgangspunkt i en 70 % tilslutning. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Varmeforsyningsprojekter for de to områder, disse vedlægges som 
bilag. 

Vi forventer ikke, at der kan blive tale om eksakte økonomiske data i jeres tilbagemelding til os, men vi 
vil gerne høre fra jer om principper og målsætninger, som det fremgår af det følgende. 

To andre nye kollektive fjernvarmeområder 
Som det fremgår af Energiplanen fra 1997 kan der blive tale om yderligere to nye fjernvarmeområder, 
men energigrupperne i disse områder er endnu ikke rede til at indgå i den egentlige høring; det drejer sig 
om "Perlerækken" på vestøen og "Kombineret biogas" i Besser-området (områderne er ligeledes 
beskrevet på side 41 - 48 og i Bilag 2 i Energiplanen). 

Der kan blive tale om besparelser og økonomiske fordele ved at drive flere af fjernvarmeværkerne under 
samme forsyningsselskab. Vi vil gerne bede om en vurdering af dette. 

Tilslutningspriser 
Efter hvilke principper og til hvilke overslags forbrugerpriser vil tilslutningen kunne ske? I Tranebjerg 
har forbrugerne i kampagneperioder kunnet blive blive tilsluttet for 100 kr. 

Kan forbrugerne også vælge selv at betale tilslutningsomkostningerne og så betale en kostægte 
varmepris? 

Samsø - Renewable Energy Island 
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Varmeafregningen 
Efter hvilke principper (evt. %-vis) vil der blive afregnet med forbrugerne; princippet om faste- og 
variable afgifter. 

Forbrugerindsigt 
Hvordan kan varmeforbrugerne sikres indflydels/indsigt i økonomi m.m. i såvel projekterings-, anlægs-
som driftsfaserne? 

Servicering ved kedel sammenbrud o.l. 
På hvilken måde, og under hvilke betingelser, kan forbrugere der udsættes for kedelsammenbrud, bygger 
et nyt hus eller lignende serviceres i perioden frem til idriftsætning af det kollektive 
varmeforsyningssystem? 

Referencer 
Vi vil gerne bede om jeres referencer fra lignende barmarksprojekter. Dokumentationen kan også omfatte 
de rådgivere og specialister, der i givet fald skal hjælpejer til projekternes gennemførelse. 

Metode ved denne høring 
Vi vil bedejer om, så omhyggeligt som I kan, at fremsende en skriftlig redegørelse som svar på de 
spørgsmål vi har stillet jer med denne henvendelse. Interessenterne her på Samsø vil så gennemgå 
materialet og evt. bede om uddybende svar på udvalgte områder. 

Til sidst vil I blive indbudt til en høring på Samsø, for at vi kan hilse på hinanden og således, at evt. 
interessenter kan stille yderligere spørgsmål. 

Interessenterne er: repræsentanter fra de to borgergrupper, medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 
bestyrelser og medarbejdere fra Samsø Energiselskab samt Samsø Energi- og Miljøkontor. 

Svarfrist 
Vi vil bedejer svare på denne henvendelse i løbet af de næste tre uger: 

I løbet af den første uge kan der rettes henvendelse til undertegnede, og senest d , for at få 
uddybet/forklaret punkter i denne henvendelse. 
Umiddelbart herefter fremsendes evt. yderligere bemærkninger/korrektioner til alle parter fra Samsø 
Energiselskab. 
Hvis I vil komme i betragtning ved etablering og drift af de nævnte kollektive 
varmeforsyningsområder, skal vi modtage jeres tilbud herom senest d 
Herefter indbydes I evt. til en høring efter nærmere aftale. 

Med venlig hilsen 
p.s.v. 

Aage Johnsen Nielsen 



Samsø Energi- & Miliøkoiitoi 
Invitation til medlemmer af arbejdsgrupper. 

Samsø Energi- og Miljøkontor afholder lørdag den 30. Januar et seminar. 
Vi har valgt at kalde det Café "Ny energi på Samsø" 

Samsø som Energi-Ø er nu ved at være et år. 
Hvor langt er vi nået, og hvad havde vi regnet med at skulle nå det første år ? 
Vi har holdt møder med de 4 udpegede fjernvarmeområder, borgerne i det åbne land og 
dannet 5 arbejdsgrupper. Vi har afholdt energimesse. Og efter debatmøde og idéfase er 
vindmølleplanerne afleveret til amtet til videre behandling. 

Men hvordan går det med visionerne ? Tør vi se nogle år frem i tiden og se hvad 
energiprojektet kan bidrage med i Samsø's udvikling. 
Seminaret tager udgangspunkt i at opdage visionen om Samsø's overlevelse på langt sigt og 
de næste kloge skridt på kort sigt... 

Café seminaret er en aktiv konferenceform, hvor deltagerne indgår i dialog med hinanden. 
Ideen med formen og dialogen er, at alle deltagere bidrager til konferencens resultat - som 
enkeltpersoner uden kasket. Café seminaret giver rum til fordybelse og ny indsigt i det 
aktuelle tema. 

Hvem deltager ? Engagerede mennesker fra Samsø. Og vi vil gerne have en så bred 
repræsentation som muligt. 

Vi vil gerne for planlægningens skyld have et tilsagn inden 1. Januar, enten telefonisk på 
86592322 (gerne til telefonsvareren) eller personligt i kontorets åbningstid mand.-onsd.-
torsd. 12.00 - 17.00 og fredag 09.00 - 14.00 

Seminaret starter klokken 09.00 og slutter klokken 16.00 Deltagelse og forplejning er uden 
beregning for deltagerne. 

Der vil efter tilmelding blive udsendt bekræftelse og yderligere information (se også 
dagspressen) 

Venlig hilsen Søren Hermansen 

Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322 Fax 86592311 


