
Referat fra Arbejdsgruppemøde 

om mulighederne for fjernvarme i Onsbjerg 

mandag d, 09.10.00 

Deltagere: 
Erik Eriksen, Frank Pedersen, Ketty G. Jensen, Anders Kjeldmand, Astrid Evelyn Holm og Mona 
Lisa Brink fra Onsbjerg samt 
Søren Hermansen og Aage Johnsen (ref.) fra Energiorganisationerne 
Orientering 
SH orienterede om fremdriften i de nye fjernvarmebyer: Nordby/Mårup og Ballen /Brundby. Indtil 
videre forventes det, at fjernvarmen i disse byer etableres i hhv. 2001 og 2002. Endvidere blev der 
orienteret om, at "Perlerækken" formentlig snarest besluttes opdelt i flere selvstændige områder, 
fordi det ikke er muligt at inddrage overskudsvarmen fra færgerne ved Sælvig. 

Det kan betyde, at Onsbjerg overføres til det åbne land, men energiorganisationerne vil arbejde for, 
at Onsbjerg kan tilbydes fjernvarme. Der var enighed i gruppen om, at det ville være godt hvis der 
kunne komme et fjernvarmetilbud til forbrugerne i landsbyen. 

Organisationsmuligheder 
AaJ orienterede om de muligheder der kunne være aktuelle p.t.: 

NRGi tilbyder normalt fjernvarme på den måde, at det koster 100 kr. at blive tilsluttet 
fjernvarmen, hvis man melder sig fra starten af projektet. Der betales et fast abonnement på 
2.250 kr. pr. år og den variable energibetaling er p.t. 580 kr. pr. MWh. De variable pris vil stige 
lidt i det kommende år. Priserne er incl. moms. Der er ikke taget kontakt til NRGi vedrørende 
Onsbjerg. 
Borgerne kan også etableres sig i et Andelsselskab og selv stå for hele proceduren med 
organisering, projektering, etablering og efterfølgende drift af varmeværk og administration i 
forhold til de tilsluttede brugere. 
Endelig kunne Arne Kremmer evt. tilbyde fjernvarme til Onsbjerg hvis der var interesse herfor. 
AK skal udvide sin virksomhed ved Præstegårdsvej og skal i den forbindelse have installeret en 
ny halmkedel. Hvis interessen er til stede, kan kedlens kapacitet øges (til ca. 1,5 MW) og der 
kan så sælges fjernvarme herfra. 

Arbejdsgruppen fandt, at det kunne være en god ide at afholde et møde med Kremmer fordi man 
vurderede, at der her kunne blive tale om et projekt, der ville blive gennemført rimeligt hurtigt. Det 
ville naturligvis blive en forudsætning, at der kunne findes frem til rimelige etableringsvilkår for de 
enkelte potentielle varmeforbrugere og at de efterfølgende energiudgifter også kunne finde et 
rimeligt leje. 

Der er efterfølgende aftalt et møde med Arne Kremmer, mandag d. 16.10.00, kl. 17.00 i 
Energihuset, Søtofte 24. 

Aage Johnsen, d. 16.10.00 

PS: Energikontoret har arrangeret en studietur til Sdr. Nissum, lørdag d. 4. november. Reserver 
denne dato! 

• Samsø Energiselskab • Samsø Energi- og Miljøkontor 
Tel. : - 4 5 86 59 32 I I Tel. : +45 86 59 23 22 

Fax: +45 86 59 23 ! I Fax: +45 86 59 23 I I 
E-mail: energise!skabet@samso.com WWW.samsO.COm E-mail: samso@sek.dk 

Samsø - Renewable Energy Island 
Søtofte 24, Tranebjerg 
DK-8305 Samsø 

mailto:skabet@samso.com
http://WWW.samsO.COm
mailto:samso@sek.dk


Samsø - Renewable Energy Island 

Referat fra Arbejdsgruppemøde 

om mulighederne for fjernvarme i Besser 

onsdag d. 11.10.00 

Deltagere: 
Erik Koch Andersen og Morten Winther fra Besser samt 
Søren Hermansen, Lasse Lillevang og Aage Johnsen (ref.) fra Energiorganisationerne. 
Orientering 
LL orienterede om fremdriften i de nye fjernvarmebyer: Nordby/Mårup og Ballen /Brundby. Indtil 
videre forventes det, at fjernvarmen i disse byer etableres i hhv. 2001 og 2002. Endvidere blev der 
orienteret om, at de resterende fjernvarmeområder formentlig snarest besluttes opdelt i flere 
selvstændige områder. 

Det kan betyde, at Besser overføres til det åbne land, men energiorganisationerne vil arbejde for, at 
Besser kan tilbydes fjernvarme. Der var enighed i gruppen om, at det ville være godt hvis der 
kunne komme et fjernvarmetilbud til forbrugerne i landsbyen. 

SH orienterede om initiativerne i Kolby/K. Kås og Onsbjerg. 

Organisationsmuligheder 
AaJ orienterede om de muligheder der kunne være aktuelle p.t.: 
- NRGi tilbyder normalt fjernvarme på den måde, at det koster 100 kr. at blive tilsluttet 

fjernvarmen, hvis man melder sig fra starten af projektet. Der betales et fast abonnement på 
2.250 kr. pr. år og den variable energibetaling er p.t. 580 kr. pr. MWh. De variable pris vil stige 
lidt i det kommende år. Priserne er incl. moms. Der er ikke taget kontakt til NRGi vedrørende 
Besser. 
Borgerne kan også etableres sig i et Andelsselskab og selv stå for hele proceduren med 
organisering, projektering, etablering og efterfølgende drift af varmeværk og administration i 
forhold til de tilsluttede brugere. 
Endelig kunne det være en mulighed, at Efterskolen kunne indgår i varmeforsyningen, hvis de 
ville udvide deres kedelkapacitet, i f.m. den udbygning der p.t. finder sted ved skolen. 

Arbejdsgruppen fandt, at det kunne være en god ide at indlede et samarbejde om dette med 
Efterskolen. SH kontakter Steen Boll om et møde på Efterskolen, så snart som muligt. Til dette 
møde inviteres endvidere: Karl Erik Fast og Ole Hemmingsen. 

Der skal også tages kontakt til de landmænd ved Sildeballe, der kunne blive evt. leverandører af 
biogas til en kraftvarme enhed. Dette afventer mødet med Steen Boll. 

Aage Johnsen, d. 16.10.00 

PS: Energikontoret har arrangeret en studietur til Sdr. Nissum, lørdag d. 4. november. Reserver 
denne dato! 
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