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Med den attraktive elpris 31,95 øre 
eksklusiv moms pr. kWh tilbyder 
de lokale elforsyninger i Aars og 
Hornum stadig el til nogle af de lave-
ste priser i Danmark.

– Det betyder, at elforbrugerne i de 
lokale selskaber har stor fordel af at 
være kunder hos os, understreger 
direktør Morten Degn, Den lokale 
Elforsyning. Fra 1. maj kom der – 
som omtalt i sidste udgave af Elinfo 
– nyt forsyningspligtselskab i Aars og 
Hornums forsyningsområder. Ved 
flytning køber man automatisk el 

hos et udenbys elselskab, hvis ikke 
man vælger at gøre noget. Men det 
er værd at bemærke, at alle flytte-
kunderne med fordel kan vælge at 
fortsætte som kunder i deres lokale 
elselskab. 
Såvel til- som fraflyttende forbrugere 
skal blot give besked til Den lokale 
Elforsyning i Aars tlf. 98 62 19 33, 
eller i Hornum tlf. 98 66 11 59. Så 
klarer Den lokale Elforsyning resten 
– og forbrugerne får el til den favo-
rable pris og en samlet elregning, 
samtidig med at de støtter den lokale 
elforsyningsaktivitet.

M d d tt kti l i 31 95M h t d b l l k b h i ikk

Det bedste eltilbud i Aars Det bedste eltilbud i Aars 
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Torben Johansen og Gunnar Nielsen, begge Nordkabel, har travlt med at installere master til 

trafiklys ved Industrivejs udmunding i Vestre Boulevard i Aars.

Elektriker Kaj Grøn Jensen 

arbejder på en af Aars El-

forsyning Entreprises lokale 

opgaver, et trafiklys på 

Vestre Boulevard i Aars.

Læs i denne udgave af 
Elinfo om, hvordan el -
for syningerne i Aars og 
Hornum nu starter udskift-
ningen af elmålere, så der 
kommer ny elmålere med 
fjernaflæsning hos samtlige 
forbrugere.
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– vi har energien Industrivej 91, 9600 Aars

Elforbrugerne i Aars og Hornum kan 
se frem til forbedret service, når de to 
lokale elforsyninger udskifter deres 
elmålere. Herefter aflæses elforbruget 
nemlig automatisk. Fra den enkelte 
forbrugers adresse opsamles forbrugs-
oplysningerne og behandles med hen-
blik på faktuel afregning af elforbru-
get i det enkelte kvartal.

Målerudskiftningen betyder, at for-
brugerne ikke længere skal aflæse 
deres elmålere.
– Men vi opfordrer forbrugerne til –
også efter udskiftningen – at holde øje 
med elmåleren, så man kan følge sit 
forbrug, siger direktør Morten Degn, 
Den lokale Elforsyning i Aars. Så er 
der nemlig mulighed for at gribe ind, 
hvis der viser sig usædvanlige udsving 
i elforbruget.

Hornum først med de
fjernaflæste målere
Mens de cirka 3800 forbrugere i Aars 
Elforsynings område først kommer 
med på den fjernaflæste aflæsning 
næste år, stifter de godt 600 forbru-
gere i Hornum Elforsyning hurtigere 
bekendtskab med det nye system.

– Vi har drøftet målerudskiftningen 
et godt stykke tid, og elinstallatør 
Øgaard, Farsø, foretager målerudskift-
ningen fra nu og indtil færdiggørel sen i 
løbet af sommeren, oplyser for man den 
for Hornum Elforsyning, Jørn Lassen.
Målerudskiftningen hos forbrugerne i 
Aars starter i august.

– Og så regner vi med at være fær-
di ge i Aars i foråret 2014, siger Kjeld 
Østergaard, som er Den lokale El -
forsynings projektleder. Fjern af læs-
nin gen i Aars træder først i kraft, når 
alle målere er installeret i Aars El for-
synings område – altså i regn skabs året 
2014. 

Fjernaflæsning i Aars får
først virkning fra 2014
Kjeld Østergaard understreger, at for-
brugerne fortsat skal returnere selv-
aflæsningskort, hvis dette modtages. 
Men inden for kort tid er papirmediet 
historie og afløst af de trådløse radio-
netværk.

Elforbrugerne i Aars og Hornum kan 
se frem til forbedret service, når de to 
lokale elforsyninger udskifter deres 
elmålere. Herefter aflæses elforbruget 
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– Med de nye trådløse elmålere kan 
vi i højere grad afregne el efter den 
enkeltes aktuelle forbrug, siger Morten 
Degn. Vi finder det mest rationelt 
at udskifte alle de gamle målere i en 
omgang. På den måde er vi godt rustet 
til at møde de kommende års udfor-
dringer, ligesom vores net fremtids-
sikres.

Direktøren for Den lokale Elforsyning 
betoner, at de nye målere eksempelvis 
er forberedt til at indgå i døgntarife-
ring, hvis afregningspriserne kommer 
til at variere på forskellige tidspunkter 
af døgnet.
– Derfor er investeringen på cirka syv 
millioner fornuftig og udtryk for retti-
dig omhu, konkluderer Morten Degn.

Aars Elforsyning har stået for projek-
teringen, og de nye målere er af fabri-
katet Kamstrup.

Udskiftningen af elmålerne i 

Aars starter efter sommerfe-

rien. Aars Elforsyning Entre-

prise udfører arbejdet i den 

på kortet anførte rækkefølge 

(starter med område nr. 1 og 

slutter i første del af 2014 

med område nr. 12).

Morten Degn og Kjeld Østergaard, begge Aars Elforsyning, og Jørn Lassen, Hornum Elforsyning, 

med de nye Kamstrupmålere til fjernaflæsning af elforbruget.

Morten Degn, Kjeld Østergaard og Jørn 

Lassen diskuterer det omfattende projekt.



Havbrovej 12, 9600 Aars

Fjernaflæsning af elforbruget uget 
g Hornum

Sådan foregår udskiftningen af 
elmålerne i Aars og Hornum
Aars Elforsyning Entreprise forestår udskiftningen i 
Aars forsyningsområde, mens elinstallatør Øgaard 
udfører arbejdet i Hornum forsyningsområde.

Forbrugeren kontaktes af montøren.

Er der nogen hjemme – eller er den gamle elmåler 
tilgængelig udefra – bliver den udskiftet straks.

Strømmen afbrydes i en kortere periode hos de 
fleste forbrugere, mens udskiftningen foretages.

Det tager cirka en halv time at udskifte en elmåler.

Entreprenøren udfylder og afleverer aflæsnings-
data fra den gamle og nye elmåler til forbrugeren.

Er forbrugeren ikke hjemme og der ikke er umid-
delbar adgang til elmåleren, opfordres forbru-
geren via en seddel i postkassen til at kontakte 
entreprenøren og aftale tid for målerudskiftnin-
gen.

1

2

3

Udskiftningen i Hornum starter nu i område nr. 1 og forventes færdiggjort 

med område nr. 2 i løbet af sommeren.
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Hornum Elforsyning har besluttet 
at flytte sin administration til Aars. 
Det betyder, at forretningsfører Jan 
Kvitsau, Hornum, fratræder efter 
at have varetaget funktionen siden 
1. september 1993.

Jan Kvitsau, der er lærer på Hornum 
Skole, overtog hvervet efter kolle-
gaen, Dorit Lund.
Formanden for Hornum Elforsyning 
betoner, at flytningen af administra-
tionen ikke skyldes, at elforsyningen 
fungerer dårligt.
– Tværtimod driver vi som en af 
Danmarks mindste elforsyninger  
med godt 600 forbrugere en god 
virksomhed med 100 procent nyt 

elnet og konkurrencedygtige elpri-
ser. Men vi rammes af stigende 
myndighedskrav. Det er tydeligt, at 
de øverste energimyndigheder helle-
re ser de små elselskabers hæl end tå. 
De vil hellere have to-tre store elsel-
skaber end den mangfoldighed, de 
forbrugerejede virksomheder udgør 
i dag, understreger Jørn Lassen. 

Stigende krav møder
de små elforsyninger
Forretningsfører Jan Kvitsau er på 
linje med formanden.
– Det er blevet sværere at håndtere 
administrationen, fordi der er sket 
– og fortsat sker – en masse nyt på 
området, understreger Jan Kvitsau. 

Jeg har hele tiden været glad for at 
have med Hornum Elforsyning at 
gøre, men det er klart, at der er for-
dele ved at få hele administrationen 
udført hos Aars Elforsyning.

Fra 1. januar 2006 til 1. juli 2011 havde 
Hornum Elforsyning til huse sam-
men med Hornum Fjernvarmeværk 
på adressen Hvalpsundvej 1. Siden 
har elforsyningen haft kontor på Jan 
Kvitsaus hjemadresse, Havbrovej 12 
i Hornum.
Ændringen af kontoradressen til 
Industrivej 91 i Aars får virkning fra 
1. september – netop på 20-årsdagen 
for Jan Kvitsaus ansættelse som del-
tidsbeskæftiget forretningsfører.

Hornum Elforsyning flytterHornum Elforsyning flytter
administrationen til Aarsadministrationen til Aars

Jan Kvitsau, der stopper som forretnings-

fører til september, sammen med Hornum 

Elforsynings formand, Jørn Lassen.

Formand Jørn Lassen, 

Hornum Elforsyning, og 

direktør Morten Degn, 

Aars Elforsyning, drøfter 

tidsplanen for indførelse 

af fjernaflæsning i 

Hornum og Aars.

Elmåler til 

fjern aflæsning 

i Hornum.
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