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Dette brev udsendes til alle husstande i det område, der kan få Lokalvarme. Vi er opmærksomme på, at enkelte har tilkendegivet at 
de ikke ønsker Lokalvarme, men da det forestående arbejde kommer til at berøre alle i området, finder vi det rigtigst at orientere 
alle. Vi håber på forståelse for dette. 

Nyhedsbrev 

Nordby - Mårup Lokalvarme 

Nyt tilskud ti! Lokalvarmen i 

Nordby - Mårup 

Energistyrelsen har nu oplyst, at man er ind

stillet på at yde tilskud til flis- og netdelen i 

Nordby- Mårup, og man vil nu også yde støtte 

på 50% af projektomkostningerne til sol-delen 

(dog maksimalt 2.500.000 kr.). 

Tilsagnet er for flis og netdelen givet mundt

ligt og pr. mail. Den skriftlige bekræftelse er 

ikke modtaget endnu. 

Næste trin 

Det betyder, at NRGi (som vi nu hedder) ar

bejder videre med detailprojekteringen. Hvis 

den resterende del kører efter planen, sendes 

projektet i licitation lige efter nytår. Holder de 

budgetterede priser, og de forskellige tilladel

ser er givet, kan anlægsarbejdet starte til 

marts 2001. Indkøring af det nye anlæg er 

programsat til november 2001. 

Det er planen at det nye varmeværk placeres 

på landbrugsjorden lige overfor Nord-Samsø 

Efterskole. Der er kalkuleret med et 2500 

kvadratmeter stort solvarmeanlæg, som skal 

supplere varmeværket, når solen skinner. 

Kontrakter udsendes 

I uge 42 udsender vi de såkaldte betingede 

kontrakter, og for at få Lokalvarmen til de 100 

kr. skal disse være os i hænde inden en be

stemt dato, som vil være nævnt i følgebrevet. 

Når man skriver under på den betingede 

http://www.nrgi.dk


kontrakt, binder man sig til at blive tilsluttet 

Lokalvarmen. 

Kontrakterne er betingede, fordi de kun har 

gyldighed, hvis værket bliver etableret. 

Husstande med elvarme modtager ikke kon

trakt nu. De vil blive kontaktet senere, når der 

foreligger svar fra Elsparefonden på, hvorvidt 

Nord- Samsø bliver et såkaldt prioriteret om

rådet. 

Med andre ord har vore Lokalvarmeværker 

ikke de økonomiske problemer, som pressen 

har skrevet en del om i det sidste stykke tid. 

De stigende oliepriser gør det blot endnu me

re attraktivt at være med i Lokalvarmen. Hvis 

man endnu ikke er tilmeldt, kan det stadig 

nås ved at tage kontakt til NRGi. Prisen for at 

komme med i Lokalvarmen er i dag 1.100 kr. 

En del husstande har ønsket at blive kontak

tet af Lokalvarmekonsulenten. Dette vil natur

ligvis ske, inden man skal skrive under på 

den endelige kontrakt. 

Lokalvarmeværkerne er ikke 

ramt af olieprisernes himmel

flugt. 
Olieprisernes himmelflugt, har skabt meget 

vanskelige økonomiske forhold for mange 

små varmeværker. (Såkaldte barmarkspro-

jekter), og fra Folketingets side er man på vej 

med en "hjælpepakke". 

Problemet opstår mange steder på grund af, 

at værkerne fyrer med naturgas, og prisen på 

naturgas følger priserne på olie. 

Kontakt den lokale arbejdsgrup

pe 
Hvis der i forbindelse med Lokalvarmen er 

forhold, man gerne vil have mere at vide om, 

så er man velkommen til at rette henvendelse 

til den lokale arbejdsgruppe eller til NRGi (87 

39 04 04). 

Den lokale arbejdsgruppe består af: 

Karen Poulsen 

Jens K. Kjeldahl 

Henning Kjær 

Kaj Erik Schmidt 

Bjarne R. Jensen 

Jørgen Hald 

Steen Lanther 

86 59 66 59 

86 59 64 57 

86 59 64 89 

86 59 62 49 

86 59 65 24 

86 59 62 23 

86 59 60 60 

Vores Lokalvarme betegnes også som et 

barmarksprojekt, men vi anvender som be

kendt bio-brændsler, og derfor har vi ikke 

denne økonomiske afhængighed af oliepri

serne, som man har andre steder. 

Prisen på flis følger udbud og efterspørgsel, 

og prisniveauet er stabilt. 

NRGi 

Informationschef 

Per Svendsen 



Søren Hermansen 
Søtoften 24 
8305 Samsø 

Dato 

18-10-00 

Lokalvarme i Nordby og Mårup 

Efter aftale fremsendes dagsorden til mødet på Nord-Samsø Efterskole 

fredag den 20. oktober 2000 kl. 16.00 

For fremtiden 

^ N R G i Varme A/S 
Grenåvej 55 
8200 Århus N 
Tlf. 87 39 04 04 
Fax 87 39 04 05 
www.nrgi.dk 
e-mail: nrgi@nrgi. dk 

Med venlig hilsen 
NRGi Lokalvarme A 

Esper Tækker Jepsen 

EsperTækker Jepsen , 18-10-00 
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LOKALVARME I NORDBY OG MÅRUP 

Program for mødet på Nord-Samsø Efterskole. 

Tidspunkt: fredag den 20. oktober 2000 kl. 16.00 

Deltagere: Nord-Samsø: Karen Poulsen 
Jens K. Kjelddahl 
Henning Kjær 
Kaj Erik Schmidt 
Bjarne R. Jensen 
Jørgen Hald 
Steen Lanther 
Søren Hermansen 

NRGi: Gunnar Rising 
Henrik Gylling 
Esper Tækker Jepsen 

1. Siden sidste møde. 

2. Stadet i tilslutningskampagnen. 

3. Orientering om varmeværket 

4. Gennemgang af kontrakt 

6. Afslutning, herunder næste møde. 

Til mødet har Jørgen Hald lovet at stå for kaffen og NRGi for brødet. 
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Søren Hermansen 
Langgade 24 
8305 Samsø 

Dato 

26-10-00 

Vedr. Lokalvarme i Nordby og Mårup. 

Efter aftale fremsendes referat af møde 4 vedr. lokalvarme i Nordby og Mårup. 

Tak til Nord-Samsø Efterskole for udlån af lokale. 

Med venlig hilsen 
NRGi Varme A/S 

Esper Tækker Jepsen 

EsperTækker Jepsen , 26-10-00 
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REFERAT AF MØDE 4 VEDR. LOKALVARME I NORDBY OG MÅRUP 

FREDAG DEN 20. OKTOBER 2000 

Mødet blev holdt på Nord-Samsø Efterskole 

Deltagere: Nord-Samsø: Jens K. Kjeldahl 
Søren Hermansen 
Kaj Erik Schmidt 
Jørgen Hald 
Steen Lanther 
Bjarne R. Jensen 

ARKE: Gunnar Rising 
Henrik Gylling 
Esper Tækker Jepsen 

Fraværende: Henning Kjær og Karen Poulsen. 

Pkt. 1 - Siden sidste møde. 

I Samsø Weekend fra i dag nævnes, at Samsø Energiselskab og teknisk forvaltning 
anbefaler varmeplanlægningen ophævet. Teknisk udvalg skal på sit møde i næste uge 
tage stilling til et forslag om straks at ophæve de restriktioner, der blev lagt på mere end 
halvdelen af øens boliger i maj 1998. 

Natur- og Miljøkontoret vurderer, at den planlagte etablering af et nyt varmeværk kan 
gennemføres uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 

Energistyrelsen har givet tilsagn om statstilskud til projektet Solvarmecentral i Nordby-
Mårup. Samtidig har Energistyret lovet, at et tilskud til flis- og netdelen er på vej. 

Pkt. 2 - Stadet i tilslutningskampagnen. 

Følgende svarkort er returneret: 

Mårup: 36 stk. olieforbrugere svarende til 88% samt 6 stk. elvarme. 

Nordby: 96 stk. svarende til 81 % samt 43 stk. med elvarme. 

Tilmeldingslister drøftet, og enkelte adresseændringer påført. 
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Pkt. 3 - Orientering om varmeværket. 

Ny placering af varmeværket over for Nord-Samsø Efterskole blev fremvist. Det er planen, 
at værket skal trækkes længere over mod vandværket og syd for vejen (Østermarken). 

Varmeværkets opbygning blev gennemgået, og fordele og ulemper ved forskellige 
kedeltyper belyst. I udbudsmaterialet skal det nævnes, at der er tale om en kombikedel, så 
der åbnes op for anvendelse af både flis, energipil m.v. Det skal så vidt muligt være muligt 
at anvende Samsø's egne biobrændsler. Problemer med at omstille kedlen til andet brænd
sel skal også vurderes. Med nutidens teknologi er det ikke muligt at kunne fyre med det 
hele. 

Problemer med reflektioner fra solfangere blev drøftet. Når solen og bilers lys reflekterer 
kan der opstå farlige situationer med hensyn til blænding. Det afhjælpes ved solfangernes 
indstilling (vinkel i forhold til vandret, ca. 40 grader.) 
Det blev aftalt at anvende arkitekt Henning Jensen (86 59 61 46) til at tilpasse udkastet til 
projektforslaget for varmeværket. 

Pkt. 4 - Gennemgang af kontrakt 

Udkast til fjernvarmekontrakt og følgebrev gennemgået. 

I kontrakten medtages, at nærværende kontrakt er betinget af, at fjernvarmeværket for 
Nordby-Mårup etableres samt godkendes af NRGi a.m.b.a's repræsentantskab. 

I følgebrevet orienteres om, hvorfor priserne er ændret i forhold til det første udsendte m a-
terialer. 

Pkt. 5 - afslutning, herunder næste møde. 

Næste møde afholdes torsdag den 23. november 2000 kl. 15.00. 

Vi forventer, at mødet kan holdes på Nord-Samsø Efterskole. 

Efter mødet blev Brdr. Kjeldahl, Landevejen 41, løgtørreri fremvist til GR og ETJ. 
Tilslutningsform og afregningssystem undersøges nærmere. 
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