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Vesthimmerlands Elforsyning 
får nye lokale forbrugere

Den lokale elforsyning i Vest-
himmelands Kommune  har taget 
konsekvensen af, at elforsyningens 
virkefelt er udvidet væsentligt og 
nu omfatter mange kunder uden 
for Aars by, navnlig i det øvrige 
Vesthimmerland. 

På baggrund heraf har elforsynin-
gen registreret det nye navn Vest-
him merlands Elforsyning som bi -
navn under Aars Elforyning For  -
sy nings pligtvirksomhed A/S. Vest-
himmerlands Elforsyning betjener 
kunderne uden for Aars og har egen 
hjemmeside www.vh-el.dk
– Vi har fra flere af vore cirka 150 
kunder uden for vort eget forsy-
ningsområde fået opfordringer til 

at markedsføre den 
lokale elforsyning 
under et andet navn, 
fortæller direktør 
Morten Degn. Vi 
valgte at efterkom-
me opfordringerne 
og registrere navnet 
Vesthimmerlands 
Elforsyning. På den 
måde sætter vi en 
tyk streg under, at 
den lokale elfor sy  -

ning nu dækker langt mere end Aars 
Elforsynings oprindelige forsynings-
område i Aars by.
– Den lokale elforsyning har tak-
ket være konkurrencedygtige priser 
kombineret med lokalt engagement 
formået at tiltrække nye forbrugere i 
hele Vesthimmerlands Kommune.
Flere erhvervsvirksomheder og pri-
vate har valgt os som leverandør. 
Det tager vi som et skulderklap. Vor 
lokale forbrugerejede elforsynings 
hovedmål er at skaffe billig el, poin-
terer Morten Degn.
For at markere Vesthimmerlands 
Elforsyning er der produceret et re  -
kla mespot, som vises i de lokale bio-
grafer og som kan ses på: 

www.vh-el.dk 

Direktør Morten Degn overrækker CD-rom med Vest himmerlands 

Elforsynings reklamespot til Bente H. Jensen fra Aars Teater Bio.

Når forbrugerne i Vesthimmerland 
anvender elektricitet, stammer mere 
end en tredjedel fra vedvarende ener-
gikilder som vind, vand, sol, affald, 
biomasse og biogas.
Den største del – nemlig 45 procent – 
kommer dog stadig fra kul med deraf 
følgende CO2-udslip. 
I overensstemmelse med den officiel-
le danske energipolitik skal kul- og 
naturgasandelen reduceres i fremti-
den til fordel for vedvarende energi-
kilder.

Ikke-fossile 
brændsler udgør 
en tredjedel

Brændselsfordelingen i Vestdanmark i 2009.

Hornum Elforsyning har flyttet sit kontor 
fra Hornum Fjernvarmeværks lokaler på 
Hvalpsundvej. Kontoret er nu indrettet 
i forretningsfører Jan Kvitsau Nielsens 
privatbolig på adressen Havbrovej 12 i 
Hornum.
Elforsyningen har haft til huse på Fjern-
var me  værket siden 1. januar 2006, men 
det er altså slut nu.

Baggrunden er Hornum Fjern  varmes 
fusion med Aars Fjernvarmeforsyning. 
Hornum Elforsyning har bibeholdt 
samarbejdet og kontorfællesskabet med 
Hornum Vandværk, som Jan Kvitsau 
Nielsen også er forretningsfører for.
– Samtidig har vi skiftet pengeinstitut 
til Hornum Sparerkasse, som er filial af 
Sparekassen Farsø, fordi det er det eneste 
pengeinstitut, der er tilbage i Hornum, 
fastslår Jørn Lassen. 

Hornum El er flyttet

Formand Jørn Lassen og  forretningsfører 

Jan Kvitsau Nielsen flytter elforsyningens 

materiel fra Hvalpsundvej i Hornum.
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Hvad enten det drejer sig om virksom-
heder, offentlige institutioner eller 
private husstande  kan elbranchen 
mærke nye og lunere vinde. Hvor elbe-
sparelser tidligere for mange nærmest 
var at betragte som en by i Rusland, 
går trenden i dag i en anden og mere 
bæredygtig retning.

En af dem, som kan mærke ændringen, 
er direktøren for Marius Stubberup 
A/S i Aars, Arne Steen Hansen.
– Hvor det tidligere hørte til undta-
gelserne, at virksomheder efterspurgte 
de mest energieffektive løsninger frem 
for den billigste anskaffelsespris på 
helt kort sigt, mærker vi nu, at et 
stigende antal virksomheder ønsker 
en grøn profil udadtil, fortæller Arne 

Steen Hansen. Dermed begynder de 
miljørigtige løsninger at være et han-
delsargument.
Det betyder, at Arne Steen Hansen 
udarbejder stadig flere tilbud med ind-
bygget miljørigtigt indhold og attrak-
tiv økonomi.

Lokale virksomheder
kan få store besparelser
Aars-direktøren har netop udarbejdet 
tilbud til et par lokale virksomheder, 
som illustrerer, at der er meget at hente 
hvad angår energieffektivisering:

På en fabrik vil udskiftning af 168 • 

belysningsarmaturer betyde, at 
forbruget til belysning vil falde fra 
61.400 kWh til 36.000 kWh. årligt. 
Investeringen vil således have en 
tilbagebetalingstid på 3,6 år.
En anden virksomhed kan via instal-• 

lering af nye tilstedeværelses-følere 
reducere sit elforbrug så meget, at 
investeringen er betalt tilbage inden 
for to år.  

– Den dag, hvor første mand tænder 
lys overalt på virksomheden, når han 
møder op om morgenen, og sidste 
mand lukker og slukker overalt ved 
arbejdstids ophør er snart en saga blot, 
understreger Arne Steen Hansen. Med 
moderne automatik kan energiforbru-
get langt lettere målrettes, så vi undgår 
spild af elektricitet og penge. 

Direktør Arne Steen Hansen fortæller børn og 

souschef Mette Larsen  fra Børnehaven på 

Kirkevej i Hornum om moderne lyskilder.

Vesthimmerlands virksomheder
er blevet mere energibevidste

Stor interesse 
for husets lys
Interessen for god, energieffektiv 
belysning i boligen er stigende i 
dis   se år.

– Det mener direktør Arne Steen 
Hansen, Marius Stubberup A/S, 
Aars, som er næstformand i den 
nordjyske kreds af ”Dansk Center 
for lys”. Nordjysk Kreds arbej-
der for at skabe netværk og sam-
arbejde inden for lysverdenen i 
Nordjylland.
– Det har fantastisk stor betydning, 
at boligen er forsynet med kor-
rekt belysning, betoner Arne Steen 
Hansen. Den tid er forbi, hvor folk 
finder sig i et blåligt lys fra billige 
elsparepærer. Professionelle instal-
latører giver i stigende omfang 
rådgivning om gode belysnings-
løsninger. Det betyder ofte, at der 

købes lidt dyrere kvalitetsspare-
pærer, mens de andre havner i 
skuffen.
Foruden den rette belysning er det 
naturligvis også et vigtigt para-
meter, at belysningsarmaturet er 
energieffektivt og dermed skaffer 
den bedste energiudnyttelse. For at 
finde de bedste løsninger tilbyder 
mange installatører og elforsynin-
ger forbrugerne at låne en kuffert 
med elsparepærer for at se, hvilke 
pærer, der passer til de forskellige 
lamper.
– Vi kan mærke, at flere låner kuf-
ferten med hjem nu, fastslår direk-
tør Arne Steen Hansen. 

Direktør Arne Steen Hansen med en elspa-

rekuffert.

Arne Steen Hansen har travlt med at udarbejde 

energisparetilbud til interesserede virksomheder.



Havbrovej 12, 9600 Aars

Udendørs pladsbelysning bør som 
minimum altid installeres med ur og 
lysføler. Indendørs er det normalt en 
god ide at etablere tilstedeværelsesføler 
foran de armaturer, der har HF-spole. 
På belysningsanlæg, der er tændt over 
1800 timer om året, er det normalt en 
særdeles god forretning at montere 
tilstedeværelsestænding og dagslysre-
gulering.
– Når vi udregner tilbud til virksomhe-
derne, kommer det ofte bag på leder-
ne, hvor meget de kan spare ved at 
investere i energieffektvisering. At de 
samtidig kan bidrage til at reducere 
CO2-udledningen og dermed truslen 
mod vort fælles miljø betyder, at pro-
gressive virksomheder her ser en dob-
beltfordel, betoner Aars-direktøren.

Skoler og børnehaver
er også med i front
Også inden for skoler, børnehaver 
og andre offentlige institutioner i 
Vesthimmerlands Kommune udfoldes 
der store bestræbelser på at blive mere 
energieffektive. Således har Marius 

Stubberup A/S udført energieffekti-
visering af belysning på Strandby og 
Vestrup skoler samt Østermarkskolen i 
Aars. Den lokale elinstallatør-virksom-
hed har også udskiftet 21 belysningsar-
maturer i Børnehaven på Kirkevej i 
Hornum. Det betyder, at børnehaven 
sparer næsten to tredjedele af det hid-
tidige elforbrug til belysning.
– At slukke for lyset giver altid den 
allerstørste besparelse. Derfor kan de 
ofte betale sig at montere tilstedevæ-
relsesfølere, som tænder, slukker og 
evt. regulerer lysstyrken efter behov i 
forhold til dagslyset. Derfor er opti-
mal udnyttelse af el et vigtigt redskab 
i kampen mod energifråds og dår-
lig udnyttelse af ressourcerne, slutter 
Arne Steen Hansen.
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Ved at bruge ener-

gieffektive armatu-

rer og tilstedevæ-

relsesfølere kan der 

spares op til 70 

procent af elfor-

bruget. Her er 

Arne Steen 

Hansen i gang 

med arbejdet på 

Øster mark skolen i 

Aars.

Vi får fra tid til anden 
spørgsmål om, hvor-
dan Aars Elforsyning 
og tilknyttede selskaber 
er bygget op og hænger 
sammen. 
Opbygningen fremgår af 
illustrationen.

En del af selskabsopbygningen 
har baggrund i lovgivningsmæs-
sige krav. Således blev det i forbin-
delse med liberaliseringen af det 
danske elmarked i 2003 fastsat, 
at der skal være en klar opdeling 
af selve elforsyningen(salg af el) 
og netvirksomheden (transport 
af el). Disse aktiviteter skal i prin-
cippet hvile i sig selv. Det betyder, 
at elforbrugerne aldrig kommer 
til at betale for aktiviteter i noget 
andet datterselskab. Der er sim-
pelt hen vandtætte skodder mel-
lem datterselskaberne. 
 

Aars Elforsyning A.m.b.a.

CVR-nr. 29 22 53 11 

Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S

CVR-nr. 25 72 40 62

Aars Elforsyning Entreprise A/S

CVR-nr. 25 47 20 04

Aars Elforsyning Ejendomme A/S

CVR-nr. 25 49 68 09

Aars Elforsyning 

Forsyningspligtvirksomhed A/S,

Vesthimmerlands 

Elforsyning A/S (binavn)

CVR-nr. 25 77 49 49

Marius Stubberup A/S

Aut. Elinstallatør

CVR-nr. 66 30 45 15

Sådan er Aars Elforsyning bygget op

       Aars Elforsyning A.m.b.a. 
(andelsselskab med begrænset ansvar).
Forbrugerne ejer dette moderselskab 
og dermed datterselskaberne nedenfor.

       Aars Elforsyning Netvirksomhed 
A/S. Ejer hele forsyningsnettet inklu-
sive transformerstationer, kabelskabe, 
kabler m.v.). Varetager transporten af 
strømmen. 

       Aars Elforsyning For sy nings pligt-
virk somhed A/S
Har pligt til at levere el til alle indenfor 
vort eget forsyningsområde.
Vesthimmerlands Elforsyning A/S
El-leverandør, som kan levere el til alle 
udenfor vort eget forsyningsområde.

       Aars Elforsyning Entreprise A/S 
Autoriseret elinstallatørfirma med 
speciale i elforsyning og gadelysinstal-
lationer. Udfører arbejde på elforsy-
ningsnettet i Aars, Nibe og Hornum. 
Vedligeholder gadelys i Nibe for Aal-
borg kommune samt udfører nye gade-
beslysningsanlæg.

       Marius Stubberup A/S
Autoriseret elinstallatørfirma, 
som udfører alle former for el-
installationsarbejde.

       Aars Elforsyning Ejen -
dom   me A/S Varetager driften 
af Aars Elforsynings bygninger. 
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Hornum Elforsyning har fået nyt bestyrelsesmedlem.
Det er tømrermester Arne Nicolaisen, der som sup-
pleant indtræder i bestyrelsen i stedet for afdøde Erik 
Christensen, der udførte et stort, værdifuldt og engage-
ret arbejde for Hornum Elforsyning i sine mere end 20 
år som bestyrelsesmedlem.
Efter ansættelse hos Roslev Huse flyttede Arne 
Nicolaisen i 1978 fra Aars til Hor num, hvor han starte-
de tøm   rerforretning. Firmaet drives fra Aalborgvej 22.

Hornum El får nyt bestyrelsesmedlem

Arne Nicolaisen.



A
ar

s 
B

og
tr

yk
 &

 O
ffs

et
 .

 9
8 

62
 1

7 
11

  
  

• 
  

 M
ar

tin
 G

le
ru

p 
In

fo
rm

at
io

n 
· 

T
lf.

 9
8 

62
 3

0 
78

  
©

  

Flaget var oppe, da Aars El  for    syning 
holdt åbent hus for at markere en 
milepæl i elforsyningens historie, 
nemlig flytningen fra Him  mer-
landsgade 38 til Industrivej 91 i 
Aars.

Det hidtidige domicil på Him mer-
lands gade er solgt og vil fremover 
huse EDC – Danebo, Aars. 
Første byggeri på grunden fandt 
sted allerede i 1893. Omkring 1950 
fik bygningen første sal og 50 år 
senere – i år 2000 – blev anden etage 
bygget på. Himmerlandsgade 38 er 
en af byens markante bygninger. 
Aars Borgerforening har tildelt den 
”Bygningspris 2002” som påskøn-
nelse for, at ejendommen medvirker 

til et bedre bymiljø i den østlige del 
af Himmerlandsgade.

Samling af aktiviteterne
giver store driftsfordele
– Når vi rykkede til Industrivej 
91, skyldtes det først og fremmest 
ønsket om at samle elforsyningens 
aktiviteter på et sted i Aars, oply-
ser direktør Morten Degn. I forve-
jen havde vort el-installationsfirma 
Marius Stubberup A/S til huse på 
Industrivej. Efter en omfattende om 
– og tilbygning har vi nu den lokale 
elforsyning og elinstallationsfirmaet 
under samme tag. 
Lederen af den lokale elforsyning 
understreger, at samlingen af akti-
viteterne har en betydelig synergi-

effekt til gavn for en  effektiv daglig 
drift.
– Hertil kommer, at vi ikke har ople-
vet nedgang i antal henvendelser på 
kontoret, så forbrugerne har fundet 
ud af, hvor vi er flyttet hen , og vi har 
stadig fin kontakt med dem, siger 
Aars Elforsynings direktør.
Åbent-hus-arrangementet blev sær-
deles hyggeligt og havde deltagelse af  
kunder, leverandører og forretning-
forbindelser.

Aars Elforsyning 
markerede milepæl

Flaget var fremme, da Aars Elforsyning 

markerede flytningen til Industrivej 91.

Værkstedet i elforsy-

ningens nye domicil.

Her et glimt fra et af de nye lokaler.

Deltagerne i ”Åbent-hus”-arrangementet hyggede sig.

Alle bygninger skal have en 
HFI- eller HPFI-afbryder, som 
virker og dermed sikrer os mod 
elektriske stød, hvis der opstår 
fejl i installationen eller i et 
tilsluttet apparat. Afbryderen 
vil i en sådan situation slå 
strømmen fra, så der ikke 
opstår en farlig situation.
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Den GRATIS brochure ”Slår strømmen fra, når uheldet er 
ude” kan  afhentes hos Marius Stubberup A/S, Him mer   lands-
gade 72, 9600 Aars. Du kan også læse mere om HFI/HPFI-
afbrydere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

GRATIS

El-sikkerhed Elforsyning siger
farvel til gadelys
Hornum Elforsyning har ikke længere 
ansvaret for, at gadelyset i Hor num 
fungerer.
Vesthimmerlands kommune har udlici-
teret vedligeholdelsesopgaven med ga -
de  lyset i kommunens byer.
– Det betyder, at vi har sagt farvel til 
denne opgave, siger formanden for Hor-
num Elforsyning, Jørn Lassen. Vi har 
hid  til modtaget ca 14.000 kr. om året fra 
kommunen, men vor udgift til gadebelys-
ningen har hvert år oversteget dette beløb 
med flere tusinde kroner.
Henvendelse om gadebelysningen 
i  Hornum rettes til installatør Peter 
Eriksen, Farsø, som vandt licitationen.

Læs mere i brochuren


