
Notat vedr.: Nordby/Mårup fjernvarmeprojekt - Respons på Søren Tafdrups notat. 

Vi kommenterer ikke samtlige punkter - i første omgang. 

Solvarmeanlægget 
Generelt er vi stærkt interesserede i solvarmen ved dette projekt. Som tidligere nævnt har det været 
en af forudsætningerne da systemet blev "solgt" til stor- og små forbrugere, og det har hele tiden 
været en del af "Masterplanen". Solvarmen giver et mere robust system, og er i sidste ende vores 
mest rene og fredelige VE energisystem. 

Som "udstillingselement" er kollektiv solvarme også vigtig - på det seneste er vi som nævnt også 
ved at få produktion af en Samsø/Batec solfanger på øen. Hvis solvarmeanlægget bliver produceret 
lokalt, vil det være medvirkende til at stabilisere antallet af fremtidige arbejdspladser på øen. 

Investeringer 
Som vi har nævnt tidligere, ser vi ikke nogen mulighed for at kopiere Rosmusværket. Vi må stille 
dette spørgsmål til de lokale og til ARKE. 

Angående at værket kan virke som en portal er meningen: at værket ligger ud til vejen og ved 
indkørslen til en af Europas ældste og bevarede landsbyer - derfor må der stilles nogle krav til 
værkets fremtræden. Det er svært at forestille sig, at det vil billiggøre projektet. 

Ressourcer og beskæftigelse 
Angående biomasseressourcerne har jeg genopfrisket resuméet. Heraf fremgår det: 
- at der er halm og gylleressourcer for 97 TJ. Det er så at sige det man kan gå direkte til: Nu skal 

det jo nok vise sig, at enkelte af de omhandlede landbrug ikke kan være med, når det bliver 
alvor. Og så har vi peget på, at vi tror, at omlægning til mere dyrevelfærd (og deraf afledt 
mindre halmoverskud), vil ske hurtigere end landmændene på Samsø forestiller sig. Og så ved 
vi ikke rigtigt, om lukningen af slagteriet betyder noget - måske på det længere sigt (over 10 
ar). 

- kartoffeltoppe, 6 % arealer og brakarealer er et noget nyere fænomen, som kræver en del 
planlægnings- og overtalelsesindsats i forhold til landmændene. Ress. er her ca. 25 TJ. 

- Læhegn og naturområder er knapt 5 TJ, og kræver som jeg opfatter det en ret stor organisering 
af læhegn. Der er måske lidt mere flis de første år p.g.a. stormfaldet for nyligt. Men måske 
betyder det at der er mindre flis på længere sigt. 

- Organisk industriaffald på ca. 9 TJ. Med slagteriets lukning mister vi 1,5 TJ af denne ress. 
- At afbrænde dagrenovation i en størrelse af 40 TJ, tror jeg ikke rigtigt på (m.h.p. emissioner). 
- Organisk husholdningsaffald og slam. Lille ressource på knapt 2 TJ, og kommunen satser på 

hj emmekompo stering. 
- Lossepladsgas på omkring 4 TJ undersøges/vurderes for øjeblikket. 

Som jeg ser det, er der derfor tale om en relativ nem tilgang til ca. 100 TJ biomasse. Og så tror jeg, 
at vi ved at arbejde med og investere i: kartoffeltoppe/6 %/brakarealer, læhegn, org. industriaffald 
og lossepladsgas kan få adgang til yderligere 40 TJ. Disse 140 TJ skal holdes op mod de 200 TJ 
som ST spørger om. 

Vi kan vurdere på beskæftigelsesforskellen mellem alternativerne senere. Men jeg vil dog pege på 
den ovenfor anførte effekt, hvis vi kan få en "Samsø-solfanger" i produktion. 



Energibesparelser 
Som du måske hørte på mødet har vi nogle projektmidler fra 3.- og 8. kontor, som vi ikke har fået 
anvendt i Ballen/Brundby. Måske kan vi gøre en indsats i husene i Nordby, og en fornyet indsats i 
Ballen/Brundby, hvis ENS vil acceptere dette? 

AJN/LL,d. 10.02.99 
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Vedr. varmeforsyning af ejendommen matrikel nr. 5t, Brundby By, Tranebjerg Sogn 

I Deres brev af 04.02.00, beder De om en afklaring af, hvorledes Kommunens tilsagn om dækning af 

merudgifter til etablering og drift af midlertidigt anlæg skal tolkes. 

Det forholder sig konkret således, i forhold til varmeplanlægningen i Ballen-Brundby-området, at Samsø 

Kommune d. 19. maj 1998 vedtog Varmeforsyningsprojekt for Ballen, Brundby, Ørby og Permelille. 

Dette papir er varmeplanlægmngsmæssigt en ramme for, hvad man agter at gøre i det pågældende 

område. Således beskriver papiret, hvilket geografisk område, dvs forsyningsområde, der er tale om, 

hvilke påbud der er for området, m.m. 

Det er således bestemt, at der er tilslutningspligt for nybyggeri. Det betyder, at der kun er tilslutningspligt 

for de nyudstykninger, hvor der er udarbejdet lokalplan, og hvor det fremgår af lokalplanen, at der er 

tilslutningspligt. Konkret er der i Ballen-Bnindby 2 vedtagne lokalplaner med tilslutningspligt: 

Lokalplan 31 for et område ved Nylandsvej (Chr. Winthers udstykning) og Lokalplan 32 for Skoleparken 

v. Brundby. 

Således gælder det, at der for de øvrige huse i områder, herunder Deres, ikke er tilslutningspligt. 

For de huse, som er pålagt tilslutningspligt, har Kommunen den forpligtigelse jf. Varmeforsyningsloven 

at stille midlertidige varmeanlæg til rådighed og dække merudgiften til driften af disse. 

Disse forhold fremgår ligeledes af brev, sendt til Dem d. 19.02.99. 

mailto:aull@samsoe.dk


Jeg kan af sagens akter se, at De har fået stillet et midlertidigt anlæg, (el-patron), til rådighed af Samsø 

Energiselskab. Det synes jeg er en god beslutning, som er blevet truffet i en situation, hvor der, som det 

også fremgår af konespondancen, var forvirring omkring de retlige og faktiske virkninger af den 

vedtagne planlægning. 

Hvad angår dækning af merudgifter til drift af midlertidigt anlæg forholder det sig således at Kommunen 

ikke har truffet nogen beslutning om at dække merudgifter. 

Hvis der havde været tale om et hus med tilslutningspligt og der forelå et endeligt godkendt 

tilslutningprojekt ville Kommunen og forsyningsselskabet være forpligtet til at dække en meromkostning 

ved driften af et midlertidigt anlæg set i forhold til den kommende fjernvarmepris. 

1 Deres tilfælde er der således ikke mulighed for at få dækket en meromkostning på driften. 

Med venlig hilsen 

Jolnjh Sander Petersen 

Borgmester 


