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REFERAT AF MØDE 1 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP 
MANDAG DEN 31. MAJ 1999 

Deltager: Nord-Samsø: Karen Poulsen 
Jens K. Kjeldahl 
Henning Kjær 
Kaj Erik Schmidt 
Bjarne R. Jensen 
Jørgen Hald 
Steen Lanther 

ARKE: Gunnar Rising 
Leo Kjær 
Henrik Gylling 
Per Svendsen 
Esper Tækker Jepsen 

Endvidere deltog energi vej leder Søren Hermansen fra Samsø Energi- og Miljøkontor. 

Pkt. 1 - Indledning. 

Arbejdsgruppen for lokalvarmen i Nordby og Mårup blev budt velkommen. Herefter en kort præ
sentation af mødedeltagerne samt en orientering om ARKE's nye struktur. 

Kommunalbestyrelsen har den 21. april 1999 givet forhåndstilsagn om kommunegaranti i forbin
delse med fjernvarmeprojektet i Nordby-Mårup under forudsætning af, at alle kommunens byg
ninger tilsluttes, og at der tilstræbes en tilslutningsprocent på 70 m.v. Garantitilsagnet er først 
effektivt, når et projekt foreligger og er endeligt godkendt, samt at der er givet C02-tilskud fra 
Energistyrelsen. 

Pkt. 2 Lokalvarme-modellen. 

Lokalvarme-modellen blev gennemgået og økonomien drøftet nærmere. Det eneste den enkelte 
boligejer kommer til at betale, er 100 kr. for at komme med i ARKE-Lokalvarme. Alle omkost
ninger betales af fællesskabet ved optagelse af et kommunegaranteret lån. 
Da det er billigere at fyre med biobrændsler end med olie, betaler prisforskellen renter og afdrag 
på lånet. 



Elsparefonden. 

Hovedlinierne i "Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger til fjern
varme eller naturgas" blev gennemgået. 

Alle boliger med elvarme kan i princippet få tilskud til at gå over til fjernvarme. 

Disse boliger får en udgift til at installere et vandbaret system i stedet for elradiatorer, og det er 
til dette arbejde, Staten vil yde tilskud. 

Ordningen administreres gennem den såkaldte Elsparefond. Pengene til Elsparefonden skaffes ved 
elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh. 

Tilskud til elvarmekonvertering er p.t.: 

5.000,00 pr. bolig + 75 kr./m2 

Tilskuddet fastsættes på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). For et 
parcelhus på 130 m2 svarer ovenstående til et tilskud på ca. 15.000 kr. 

Det blev oplyst fra arbejdsgruppen at der ca. er 190 boliger i området og ca. halvdelen har vand
baret anlæg. 

Pkt. 3 - Kampagneform for lokalvarme. 

Første udgave af kampagnematerialer blev udlevet og gennemgået. Diverse rettelser blev indar
bejdet i materialet, og følgende tidspunkter blev fastlagt: 

- Uge 23 "Et lunt tilbud er på vej til dig" udsendes 

- Uge 24 "Dagens grønne gerning " med "varmecheck kr. 12.500,-" udsendes. 

- Uge 25 Borgermøde afholdes torsdag den 24. juni kl. 19.00 på Nordby Kro. 

- Uge 28 "Nu er det snart fyraften" udsendes 

- Uge 29 Kampagneprisen for gratis tilslutning slutter mandag den 19. juli. 
Tilslutningspris på kr. 1000,00 efter denne dato. 
Når renden er dækket, koster en tilslutning kr. 12.500,00 

"Varmestue" forventes afholdt i uge 26 eller uge 27 på Nordby Kro. De enkelte boligejer kan her 
få drøftet spørgsmål om tilslutninger og økonomi m.v. Det vil også være muligt at se en gennem-
strømsvandvarmer m.v. 



Pkt. 4 - Orientering om varmeforsyningsanlæg. 

Placering af varmeværket blev drøftet. En mulighed kunne være ved Nord-Samsø Efterskole. 

Adresseliste med potentielle olie- og elforbrugere er under udarbejdelse og vil senere blive frem
sendt til arbejdsgruppen. 

Under kampagning vil ajourførte adresselister blive fremsendt en gang om ugen. Her bliver det 
muligt at se, hvem der er interesseret i at blive tilsluttet og hvem, der endnu ikke har indsendt 
svarkortet. 

Pkt. 5 og 6 - Afklaring af den videre strategi og afslutning. 

Udsendelse af kampagnemateriale er nu besluttet og borgermødet er fastsat, så vi håber den 
enkelte ejere går ind for lokalvarme i Nordby og Mårup som en del af Samsø som vedvarende 
Energi-ø. 

Næste møde er ikke aftalt, men forventes afholdt i august måned. 

En tak til Nord-Samsø Efterskole for udlån af lokale. Kaffen var også god. 


