
 

 

Kære tilkendegiver  

JULE Nyhedsbrev – Helle Energi A.M.B.A 

Efter mange møder med de forskellige interessenter er vi i Helle Energi nu endnu nærmere på at kunne rulle fjernvarme 

ud til jer allesammen.  

Vi er godt i gang med at forme planen for etablering af fjernvarmen og er meget fokuseret på, at lave et projekt, der sikrer 

os som forbrugere den billigste og mest fleksible varmeproduktion. 

Fase 1 (Screening + projektforslag) forventes færdigt i januar 2023, hvilket er helt efter tidsplanen. Her vil vi også indkalde 

til Borgermøder hvor sidste nyt omkring placering, koncept skitser, prissætning, tilmelding samt tidsplan vil blive 

gennemgået. Du kan frit vælge at deltage på en af nedenstående tidspunkter, hvis ikke datoen for din by passer til dig.  

Vi mangler stadig lige de allersidste tilkendegivelser via www.helleenergi.dk, så spørg din nabo eller meld dig selv til, hvis 

ikke du har gjort det endnu. På den måde er du sikker på at blive opdateret løbende og få tilsendt aftalegrundlag om 

levering af fjernvarme automatisk når den er klar.  

Den bindene tilmelding for tilslutning til kr. 0,- som senest er angivet til den d. 31/01/2023 vil blive udsat ca. 14 dage 

yderligere – mere info om dette følger på borgermøderne.  

Projekt ”Kold fjernvarme” (Termonet) for de mindre byer i vores område fortsættes som koncept-udvikling under Helle 

Energi, da vi mener vi skal dække så bredt så muligt, hvis det økonomisk kan lade sig gøre. Dette afklaringsarbejde pågår 

men er ikke helt så langt som det traditionelle fjernvarmeprojekt.  

HVAD SÅ NU? 

Vores samarbejde med &GreenProject, der har været ”fødselshjælper” på projektet, udløber i første omgang ved 

afslutningen af Fase 1 med udgangen af januar ’23.  

Fase 2 er begyndt at blive planlagt og inden længe skal vi have kigget på udbud samt vælge den rådgiver som skal hjælpe 

os med at få projektet i mål. 

Varde Kommune er ved at se på de nuværende lokalplaner, som er gældende for de områder hvor vi drøfter mulige 

placeringer af produktionsanlæg, så der hurtigst muligt kan tages stilling til evt. ændringer af disse.  

Vi er også i god dialog med forskellige erhvervsvirksomheder i vores område, som enten kan have interesse i levering af 

overskudsvarme eller hvor vi kan se muligheder for samarbejde omkring varmeproduktion. 

Vi er selvfølgelig meget spændte på hvordan prisudviklingen på dels energiomkostninger men også materialer og 

anlægsopgaver vil udvikle sig her i den nærmeste tid – og ikke mindst hvordan renten vil bevæge sig. Disse forhold har 

selvsagt betydning for det samlede budget, men indtil videre er vi fortrøstningsfulde og realistisk optimistiske og vores 

tidsplan har vi også fortsat tiltro til.  

Har du spørgsmål eller andet du mener er relevant for Helle Energi A.M.B.A så giv det gerne videre med det samme til 

bestyrelsen. 

Kommende milepæle / Fokusområder: 

 - Færdiggørelse af projektforslag 

-  Fortsætte med registrering af muligheder for anvendelse af overskudsvarme og samarbejde lokalt 

-  Borgermøder samt bindene tilmelding – Grundlaget for Fase 2 

-  Samarbejdsaftale på plads med rådgiver samt fokus på udbud (Anlægsfasen) 

-  Registrering af store forbrugere og boligselskaber 

-  ”Kold fjernvarme” (Termonet) løsning for de mindre byer 

 

 

 

 

 

 

http://www.helleenergi.dk/


 

 

 

Bogermøder afholdes på følgende datoer:  

 

 

God Jul og godt nytår - På bestyrelsens vegne 

Bestyrelsen for Helle Energi A.M.B.A : 

Formand:      Lars Krusborg Jakobsen      Forsyningsområde Næsbjerg   Tlf. 24481120  
Næstformand:    Michael Schilling   Forsyningsområde Starup-Tofterup  Tlf. 23807616 
Kasserer:    Peder Foldager Hansen    Forsyningsområde ”Kold fjernvarme”   Tlf. 29621411 
Sekretær:    Christian Lindegaard Tagmose  Forsyningsområde Nordenskov   Tlf. 40808811 
Bestyrelsesmedlem:  Lars Christian Engelbrecht  Forsyningsområde Årre    Tlf. 29705728 
Bestyrelsesmedlem:  Anders Dall Nielsen   Forsyningsområde Agerbæk   Tlf. 75196200 
Bestyrelsesmedlem:  Steffan Skydt    Forsyningsområde Fåborg   Tlf. 21685048 

 

  

By Dato Tid Sted

Næsbjerg 26/Jan 1930 Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, 6800 Varde

Nordenskov 30/Jan 1930 Nordenskov Kro, Heagervej 7, Nordenskov, 6800 Varde

Starup-Tofterup 31/Jan 1930 Naturhuset, Jernbanealle’ 1, Tofterup, 7200 Grindsted

Årre 01/Feb 1930 Årre Kro, Skolegade 13, Årre 6818 Årre

Agerbæk 01/Feb 1930 Agerbæk Skole, Debelvej 23, Agerbæk, 6753 Agerbæk

Fåborg 02/Feb 1930 Fåborg Kro, Krosvinget 1, Fåborg, 6818 Årre


