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De sidste måneder har været præget 
af hektisk aktivitet hos Aars-Hornum 
El-Forsyning.

Årsagen er, at der fra 1. april 2016 ven-
des op og ned på dansk elforsyning. 
Modsat i dag indføres en engrosmo-
del, hvor Aars El-Handel A/S sender 

en samlet regning ud til alle sine afta-
gere – uanset hvor de bor. Køber du el 
hos et udenbys selskab, kommer den 
samlede regning fremover fra dette 
leverandørselskab. Regningen dækker 
både prisen for den leverede mængde 
el, afgifterne, abonnementet og for 
transporten heraf via  elnettet.

Folketinget har med vedtagelsen af 
engrosmodellen bestemt følgende:

1. Hver forbruger skal kun modtage 
en elregning, som dækker strøm-
pris, netbetaling, abonnement 
samt diverse afgifter.

2. Gennem en mere gennemskuelig 
elregning at give konkurrencen 
bedre vilkår.

3. El-leverandøren bliver ansvarlig 
for den samlede kundeafregning 
og den daglige kontakt til kun-
den.

Hvis du køber el hos Aars-Hornum 
El-Forsyning i dag, vil det meste fort-
sætte som det plejer. Aars-Hornum 
El-Forsyning ejer cirka 100 km  elnet i 
de to byer. Til dette net er knyttet 4432 

netkunder, hvoraf cirka 90 procent 
køber el hos det lokale selskab. Det 
vil sige, at de 90 procent allerede i dag 
får en fælles regning for el, afgifter og 
netydelser. De sidste ti procent mod-
tog efter de gamle regler to regninger, 
nemlig en regning fra netselskabet 
og en anden regning fra det udenbys 
leverandør-selskab. Fremover modta-
ger de en samlet regning fra det elhan-
delsselskab, som de køber el af.

Læs mere om Aars-Hornum El-For-
synings nye rolle i denne udgave af 
EL-INFO.

Winnie Aagaard og Lene Dahl-Jensen fra det 
lokale elselskabs administration med resultatet 
af mange timers arbejde i form af en del af den 
lokale manual for den nye model for el-områ-
det, Engrosmodellen, som træder i kraft 1. april 
2016.

VELkommEn 
til nye tider som elforbruger 1. april

Aars El-For sy-
ning Entreprise 
har ansat elek-
triker Charles 
Nørtoft som ny 
medarbejder.

Se mere 
på bagsiden 

nyansat elektriker

Husk
Aars-Hornum El-Forsynings 

gEnErAlForsAmling 

på Aars Hotel,

onsdag den 13. april 2016 

kl. 19.30.

Dagsorden 

ifølge vedtægterne.
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– Vi har energien  www.aarsel.dk

Aars-Hornum Net A/S
Som et af de ca. 60 danske netselskaber driver Aars-Hornum Net A/S 
100 km elnet.

Via et stort kabellægningsprogram i de to byer er luftledningerne 
erstattet af kabler i jorden. 
Denne millioninvestering betyder, at forbrugerne i forsyningsområ-
det i dag har et tidssvarende og toptunet  elnet.

Netselskabets opgaver:
•	 At forestå drift og vedligeholdelse af elnettet.
•	 Det vil således fortsat være netselskabet, som står for de net-

tekniske forhold og har ansvar for, at elnettet fungerer
•	 På opfordring af elhandelsselskabet at lukke og åbne for 

el-leverancen, f.eks. i tilfælde af restancer og/eller tekniske 
problemer.

•	 At modtage besked om nytilslutning og opkræve tilslut-
ningsbidrag fra kunden.

•	 At installere og tilslutte kabelskabet.
•	 At	udsende	en	slutopgørelse	for	første	kvartal	2016	sidst	i	

april.

Der vil således stadig være situationer, hvor kunden vil skulle i kon-
takt med sit netselskab, f.eks. ved sikkerheds-og forsyningsmæssige 
tvivlsspørgsmål.

Aars El-handel A/S
Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. driver handel med el via datterselskabet Aars 
El-Handel A/S, som er et af cirka 80 elhandelsselskaber i Danmark. Det lokale 
elhandelsselskab sælger el til cirka 90 procent af de forbrugere, som er tilsluttet 
Aars-Hornum Net A/S. De sidste cirka ti procent af forsyningsområdets forbrugere 
køber el hos udenbys selskaber. Som modvægt har Aars El-handel A/S også kunder 
uden for forsyningsområdet. Det lokale elhandelsselskab er konkurrencedygtigt 
med attraktive elpriser til forbrugerne.

El-leverandørens opgaver:
•	 At varetage den centrale rolle på detailmarkedet for el og forestå den primære 

kontakt med kunderne, herunder besvare spørgsmål om dit elforbrug m.v.
•	 At stå for salg af el.
•	 At fremsende en samlet faktura til kunden på leveret el inklusiv betaling for 

transport af el i nettet, abonnement, tariffer, afgifter m.v. 
•	 At have pligt til at levere el inden for det eller de netområder, hvor elleve-

randøren tilbyder de pågældende el-produkter (den såkaldte leveringspligt).
•	 At	fremsende	anden	kvartals	à	conto-regning	til	kunderne	sidst	i	april	2016	

for	ydelser	fra	1.	april.	

Kunden kan finde informationer om elprodukter og el-leverandører på Prisportalen 
(Elpristavlen).
Hvis en husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal kunden foretage et 
aktivt leverandørvalg. El skal følgelig betragtes som en vare på lige fod med andre 
forbrugsvarer.
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Aars El-Handel parat 
med godt el-spareudstyr

Aars El-Forsyning Entreprise A/S 
har pr. 1. marts ansat Charles Nør-
toft, 54, som elektriker.

Den nyansatte elektriker kom i 
lære hos elinstallatør Ove Hansen 
i Hornum, hvis forretning senere 
blev erhvervet af Øgaard El, Farsø. 
Her blev Charles Nørtoft færdig 
som elektriker januar 1982. Han har 
siden været ansat hos Øgaard El.

Elforsyningens nye elektriker har et 
grundigt kendskab til elektrikerfaget 
og har arbejdet med nybyggerier, 
industri, pumper, rensningsanlæg, 
kabellægning og andre el-opgaver i 
hele Vesthimmerland.

– Efter 34 år i samme firma var der 
efterhånden tid til at prøve nogle 
nye udfordringer, og jeg glæ der mig 
til at arbejde for Aars El-Forsyning 

Entreprise A/S, pointerer Charles 
Nørtoft.
Charles Nørtoft er født i Bjørnstrup 
ved Gundersted, men voksede op i 
Haubro, hvortil forældrene flyttede, 
da han var barn. Indtil for en halv 
snes år siden boede han i Fandrup 
ved Farsø, men er nu bosat i Aars 
sammen med sin samleverske, som 
er kantinemedarbejder i Støvring.
Aars El-Forsynings nyansatte med-
arbejder har golf som sin store fri-
tidsinteresse, hvorfor han ofte til-
bringer fritimer på Aars Golfklubs 
anlæg.

Indførelse af Engrosmodellen bety-
der, at du som elforbruger skal hen-
vende dig til din el-leverandør, hvis 
du ønsker rådgivning i forbindelse 
med elbesparelser.

I Aars og Hornum kan forbrugere, 
som er kunder i den lokale elforsy-
ning, kontakte Aars El-Handel A/S.
Adskillige forbrugere har hidtil spa-
ret hundredevis af kroner på elreg-
ningen ved at skifte strømslugende 

Charles Nørtoft – nyansat elektriker hos Aars El-Forsyning Entreprise A/S – har godt kendskab til elsektoren i Vesthimmerland.

Som vi fortalte i sidste udgave af EL-INFO 
sparer Alice og Erling, Bundgaard, Dron-
ningholmsvej 74 i Aars, flere hundrede kro-
ner på energieffektivisering takket være inve-
stering i energieffektivt udstyr. Her direktør 
Morten Degn, Aars-Hornum Elforsyning, 
sammen med Erling Bundgaard ved elmåle-
udstyr fra den lokale elforsyning.

Aars El-Forsyning Entreprise
har netop ansat ny elektriker

hvidevarer og andet teknisk udstyr 
ud, bruge el-besparende LED-pærer 
og i det hele taget være opmærksom 
på deres elforbrug.

– Vi låner gerne vor energikuffert 
med måleudstyr ud til vore kunder, 
understreger Morten Degn, Aars-
Hornum El-Forsyning. På den måde 
hjælper vi vore forbrugere til en 
lavere elregning til gavn for deres 
pengepung og for miljøet. 

Elektrikerne Charles Nørtoft og Kaj 
Grøn, Aars El-Forsyning Entre prise A/S, 
arbejder på en mast ved trafiklysanlæg-
get Hans Egedesvej – Hobrovej i Aars.


