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Læs om Aars-forbruger smed energisluger ud

Selv om krigen om el-kunder har 
raset, siden el-reformen blev ind-
ført, har under 10 procent af Aars-
Hornum El-Forsynings forbrugere 
valgt en el-leverandør uden for det 
lokale forsyningsområde. Trods den 
til tider aggressive markedsføring har 
langt størstedelen således valgt at for-
blive i den lokale elforsyning.

Det er direktør Morten Degn fra den 
lokale elforsyning i Aars godt tilfreds 
med.
– Vi tager det som et skulderklap fra 
vore lokale forbrugere, understreger 
Morten Degn. De fleste kan godt se, at 
det er en fordel at have en lokal elfor-
syning. Vi er en del af lokalsamfundet 
og er lette at få i tale – både telefo-
nisk og på kontoret på Industrivej 91.  
Tilmed er det lykkedes os at bibe-
holde en af Danmarks mest attraktive 
elpriser, nemlig i indeværende kvartal 
19,99 øre plus moms pr. kWh (kilo-
Watt-time).

To elregninger reduceres
til en med Engrosmodel
Ved at købe el udefra har 
forbrugerne den ulempe 
at modtage to elregninger, 
nemlig en for selve elpri-
sen fra el-leverandøren og 
en anden for transporten i 
nettet fra det lokale elforsy-
ningsselskab. Sådan vil det dog ikke 
være i fremtiden, når den såkaldte 
Engrosmodel indføres. Det forventes 
at ske pr. 1. april 2016.
Allerede nu har elsektoren blik-
ket stift rettet mod realisering af 
Engrosmodellen.
Formålet med den af Folketinget ved-
tagne nye model er:
•	 At forbrugerne får en samlet reg-

ning – uanset hvilken elhandels-
virksomhed, de har indgået aftale 
med.

•	 At ansvarsfordelingen på elmarke-
det ændres.

•	 At elhandelsvirksomhederne vil få 

den primære kontakt til forbru-
gerne

•	 At netvirksomhederne vil koncen-
trere sig om deres kerneopgaver 
vedrørende drift, vedligeholdelse 
samt nødvendig om- og udbygning 
af nettet, måling af elforbruget og 
energibesparelser.

Den lokale tilknytning går
fløjten ved valg udefra
– Engrosmodellen betyder, at forbru-
gerne kun modtager en elregning, oply-
ser den lokale elforsynings direktør. 

Samtidig skal el-leverandø-
rerne varetage al kundekon-
takt. Derfor skal  forbrugere 
i Vesthimmerland henvende 
sig til leverandøren, f.eks. i 
København og ikke hos os 
som lokalt selskab, hvis der 
opstår problemer med elfor-
syningen. Den nye model 
indebærer en forpligtelse for 
el-leverandøren til at etab-
lere en døgnservice, hvor 
kunderne kan henvende sig 
om nettekniske forhold.

Morten Degn ser dog med sindsro 
Engrosmodellen i møde.
– Som lokal elforsyning er vi konkur-
rencedygtig med hensyn til prisen. 
Hertil kommer, at vi som lokalt for-
ankret selskab har let ved at tilbyde 
effektiv service. Derfor tror jeg, at den 
lokale elforsyning i Vesthimmerland 
fortsat vil kunne klare sig – både i 
forhold til vore kunder i lokalområdet 
og de knap 200 kunder uden for vort 
forsyningsyningsområde, som vi leve-
rer el til.
Øvelsen går nu ud på at få realiseret 
Engrosmodellen med så få gener for 
forbrugerne som muligt.

Aars-Hornum El-Forsyning har
godt fat i de lokale forbrugere

Direktør Morten 
Degn, Aars.

Den lokale elforsynings historisk lave elpris fremgår af lysskiltet ved den østlige indkørsel til Aars.
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Alice og Erling Bundgaard har godt 
styr på energiforbruget i deres dejlige 
villa på Dronningholmvej 74 i Aars. 
Derfor fik parret med god hjælp fra 
Aars-Hornum El-forsyning reduceret 
det årlige elforbrug med cirka 750 
kWh (kiloWatt-timer) svarende til en 
besparelse på elregningen på 1500 kr. 

– Det hele startede med, at vi i en hyg-
gelig nabosnak kom ind på udgiften  til 
– varme og elektricitet – fortæller fhv. 
assurandør Erling Bundgaard. I den 
forbindelse viste det sig, at vi brugte 
noget mere el end vore naboer, selv om 
vore huse er næsten lige store. 
Nu gjaldt det om at finde en forklaring 

på differencen i forbruget af elektricitet.
– Jeg havde straks mistanke om, at 
vort køle-fryseskab af ældre dato var 
en stor energisluger, pointerer Erling 
Bundgaard. Et er af have en mistanke, 
noget andet er få afklaret, om der er 
hold i mistanken. 
Derfor opsøgte Erling Bundgaard 
Aars-Hornum El-Forsynings kontor 
på Industrivej 91, hvor han lånte en 
energikuffert med måleudstyr. Ved at 
tilslutte et eksternt måleskab mellem 
et elstik i huset og køle-fryseskabet 
kunne Erling Bundgaard konstatere, 
at køle-fryseskabet brugte næsten dob-
belt så meget el, som det burde.
–Vi gjorde kort proces og smed strøm-

slugeren ud til fordel for et energi-
effektivt køleskab. Samtidig erstat-
tede vi tre pærer i køkkenet med de 
mindre elforbrugende LED-pærer, 
skiftede vort TV ud og kasserede et 
ældre radio- og stereoanlæg. Hertil 
kom, at den gamle vaskemaskine for-
leden gav op og blev erstattet af en ny 
effektiv maskine (med A++). Summa-
summarum har vi skånet miljøet for 
unødig CO2-belastning og som omtalt 
reduceret vor eleregning. Så der er 
gevinst for alle parter.

Den lokale elforsyning låner
måleudstyr ud til forbrugerne
Alice Bundgaard aflæser el- og var-

Direktør Morten Degn, Aars-
Hornum El-Forsyning, med 
elmålerudstyr, som den loka-
le elforsyning udlånte til 
Alice og Erling Bundgaard. 

Farvel til energi-sluger 
gav reduceret el-regning i Aars
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meforbruget hver måned. Hun kan 
således nøje følge forbruget og gribe 
ind, hvis det er for højt.
– Og vi kan kun anbefale andre lokale 
elforbrugere at benytte sig af Aars-
Hornum El-Forsynings gode vejled-
ning og service, sådan som vi har gjort, 
understreger Erling Bundgaard.
Direktør Morten Degn, Aars-Hornum 
El-Forsyning, opfordrer forbrugerne 
til at være opmærksom på deres elfor-
brug.
– Vi låner gerne energikuffert med 
måleudstyr ud til vore forbrugere. 
Ingen er jo interesseret i at bruge mere 
elektricitet end højst nødvendigt, fast-
slår Morten Degn.

Farvel til energi-sluger 
gav reduceret el-regning i Aars Erling Bundgaard ved elmåleren, som 

afslører op- og nedadgående forbrug.

Attraktiv elpris
Med en elpris på kun 19,99 øre 
plus moms  pr. kWh i indevæ-
rende kvartal er Aars-Hornum 
El-Forsyning særdeles konkur-
rencedygtig på elprisen.

Den lave pris skyldes dollarkurs, 
oliepris og en aktiv indkøbsstra-
tegi på spotmarkedet.
Direktør Morten Degn håber og 
tror, at det lykkes at fastholde den 
lave elpris også i det kommende 
kvartal.

Farvel til Else
Et kendt ansigt blandt de loka-
le el-forbrugere, Else Skovkær, 
Aars, er gået på efterløn.

Else Skovkær er født og opvokset 
i et kendt el-dynasti i Aars, idet 
faderen Erik Gedebjerg en lang 
årrække drev el-installationsfor-
retning i byen.
Efter at have bestået handelsstu-
dentereksamen var hun en kort 
periode ansat hos revisionsfirmaet 
Nielsen & Christensen, Aalborg. 
Herefter arbejdede Else Skovkær 
9 år hos Forsikringsselskabet 
Himmerland og kortvarigt i 
Golfcentret i Gatten, indtil hun 
for 29 år siden blev ansat hos Aars 
El-Forsyning.
Jeg har haft nogle dejlige år hos 

Goddag til Lene
Aars-Hornum El-Forsyning har 
ansat Lene Dahl-Jensen som for-
brugeransvarlig medarbejder i 
administrationen på Industrivej 
91 i Aars.

Lene Dahl-Jensen er kontorud-
dannet hos Mogens Daarbak A/S, 
Aalborg, i 1987. Herefter arbej-
dede hun  i et el-installationsfirma 
i Nørresundby. De sidste 6 år har 
den lokale elforsynings nye med-
arbejder været ansat hos NYFORS 
i Brønderslev.
Jeg er meget glad for mit job 
som forbrugeransvarlig i Aars-
Hornum El-Forsyning. Det er 
dejligt at arbejde i en virksomhed, 

Aars El-Forsyning, og jeg vil savne 
kontakten med forbrugerne. Aars 
El-Forsyning har virkelig været 
et godt sted at være, betoner Else 
Skovkær.
Else Skovkær, som er 62 år, udfør-
te også opgaver for Aars Vand, 
indtil vandforsyningen forlod det 
administrative samarbejde med 
elforsyningen.

hvor man er et led i den fulde 
proces, herunder den direkte kun-
dekontakt. På den måde får man 
bredere viden, større forståelse og 
mere indsigt i hele virksomheden, 
siger Lene Dahl-Jensen.
Lene Dahl-Jensen er 46 og bosid-
dende i Aalborg.
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Formand Jørn Holm, forbereder sager til bestyrelsesmødet i Aars-Hornum El-Forsyning.
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Ægte jysk stædighed og sammen-
hold danner baggrund for, at Aars 
stadig har sin lokale elforsyning.

Det mener formanden for Aars-
Hornum El-Forsyning, Jørn Holm, 
Aars, der netop nu kan fejre 25-års 
jubilæum som bestyrelsesmedlem i 
den lokale elforsyning.
– Indførelsen af det frie elmarked var 
en virkelig stor mundfuld. Det var 
tydeligt, at centralt placerede nøg-
lepersoner anså det for så godt som 
umuligt for de små elforsynings-
selskaber at klare omstillingen og de 
dermed forbundne krav, understre-
ger Jørn Holm. Men vores reaktion 
som en mindre aktør i sektoren var, 
at det skulle være løgn. Med en solid 
jysk stædighed lykkedes det os at 
bevare den lokale el-forsyning trods 
alle odds.

Storebror åndede det lille
elselskab i nakken
Samtidig var det også opad bakke 
på et andet felt. Himmerlands 
Elektricitets Forsyning, HEF, var  
interesseret i at overtage Aars El- 
Forsyning.

25-års jubilar ser lyst 
på elforsyningens fremtid

– Da det ikke lykkedes at få os til at 
forære Aars-forbrugernes værdier til 
HEF, søgte det store selskab at gøre 
livet besværligt for os, bl.a. ved at 
pålægge Aars-Hornum El-Forsyning 
større takster end HEF’s egne for-
brugere, fortæller Jørn Holm. To 
gange havnede den problematik i 
retssystemet, som gav os ret.
Formanden er af den opfattelse, at 
el-forsyningen kun klarede sig igen-
nem, fordi bestyrelsen var så alsidigt 
sammensat, at der kunne trækkes på 
den indbyrdes viden på de enkelte 
områder.
Jørn Holm havde fra starten ikke 

stor tiltro til, at han ville forbli-
ve i el-bestyrelsesarbejdet i mere 
end en enkelt eller to perioder. 
Han havde i 1985 erhvervet K.E. 
Faurskovs herreekviperingsforret-
ning på Himmerlandsgade i Aars. 
Forgængeren ønskede i 1990 at for-
lade bestyrelsen og opfordrede Jørn 
Holm til at overtage hans plads. 

Bestyrelsesarbejdet er
sjovt og lærerigt
Bestyrelsesarbejdet var imidlertid 
sjovt og lærerigt, så de pessimistiske 
forudsigelser om at forlade det hur-
tigt blev gjort til skamme. Fra 2002 
var Jørn Holm næstformand, og for 
et par år siden byttede han plads 
med den daværende formand, Arne 
Bindslev.

Med hensyn til Aars-Hornum 
El-Forynings fremtid er formanden 
optimist:
– Vi har et økonomisk godt funderet 
selskab med kapital bag. Endvidere 
har vi i Morten Degn en dygtig 
direktør. Endelig har vi en rigtigt 
sammensat bestyrelse. Så jeg ser lyst 
på fremtiden for el-forsyningen i 
Aars, som for øvrigt netop den 28. 
august passerede 110-årsdagen for 
den stiftende generalforsamling, 
slutter Jørn Holm.

Elektriker Kaj Grøn, Aars El-Forsyning 
Entreprise A/S, er her i gang med at fejl-
søge for spolefejl ved Oustrupvej-krydset i 
Aars. Via spolerne styres trafiklyset.

Elforsyningen holder styr på trafiklys 
i Vesthimmerland
Kun de færreste ved, at den loka-
le elforsyning også har en finger 
med i spillet for at få trafikken til 
at glide i Vesthimmerland.
Det er ikke desto mindre tilfæl-
det. Aars El-Forsyning Entreprise 
A/S varetager nemlig vedligehol-
delse af trafiklysene i størstedelen 
af Vesthimmerlands Kommune.
Dermed bidrager entreprisesel-
skabet til, at opgaven varetages 
lokalt.


