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Solcelle-el boomer 
i Aars og Hornum
Det er for alvor gået op for elforbru-
gerne i Aars og Hornum, at det er en 
rigtig god ide at investere i solceller. 
Og det set både fra et privatøkono-
misk og et miljømæssigt synspunkt.

At Vesthimmerland også rider med 
på solcellebølgen, viser den kends-
gerning, at Aars har fået ikke færre 
end 45 solcelleanlæg installeret i år. 
Heller ikke Hornum ligger på den 
lade side, idet 10 af Hornums elfor-
brugerne nu producerer el på solcel-
leanlæg.
Udviklingen i lokalområdet adskiller 
sig ikke fra tendensen på landsplan, 
hvor der i årets løb er konstateret et 
boom på knap 25.000 solcelleanlæg.
– De 45 anlæg i Aars El-Forsynings-
om   råde er alle fra 2012, fortæller 
GIS-ansvarlig Bent Henriksen, Aars 
Elforsyning. De yder i gennemsnit 

4,9 kW og i alt 220 kW. De 10 Hor-
num-anlæg yder i snit 5,2 kW sva-
rende til i alt 52 kW.
I Aars topper Hans Egedes Vej med 
10 anlæg, mens der er 3 på Nibevej, 
og resten er jævnt fordelt over hele 
byen. Også Aars Elforsynings domi-
cil på Industrivej 91 har solceller på 
taget, nemlig et 6 kW anlæg. 
Det har afgørende betydning, at til-
slutningen af solcellanlæg foregår 
helt efter bogen, så alle forskrifter 
er overholdt. Dette for at sikre at 
spændingskvaliteten ligger inden for 
kravene på plus/minus 10 procent af 
230V, nemlig fra 207V til 253V.

Læs på næste side, hvilke udfordrin-
ger Aars Elforsyning står over for i 
forbindelse med de mange nye sol-
celleanlæg, der producerer og leverer 
el til Aars og Hornum.

55 elforbrugere i Hornum og 

Aars har nu fået installeret en 

sådan elmåler, hvor solcelle-

produktionen registreres.

Der installeres solceller på villa på 

Hans Egedes Vej i Aars.

Så diskret er solcellepanelerne indpasset 

i villaen på Hans Egedes Vej.

Elprisen blandt
landets laveste
Elforbrugerne Aars og Hornum, 
kan endnu engang glæde sig over 
en af Danmarks laveste elpriser.
Energitilsynet har nemlig netop 
godkendt elprisen pr. kWh for 
oktober kvartal 2012 til kun:

34,95 øre
+ moms.

– Det er tilfredsstillende, at vi 
som en af de mindre spillere 
kan være blandt de billigste leve-
randører, understreger direk-
tør Morten Degn, Den lokale 
Elforsyning. Den lave pris er 
også medvirkende til, at vi via 
vort selskab Vesthimmerlands 
Elforsyning stadig får flere kun-
der uden for det lokale forsy-
ningsområde.  
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Etablering af belysning, kabelføring 
og installation af el på en ny gen-
brugsplads i Arden er blandt de opga-
ver, som Aars Elforsyning Entreprise 
A/S er involveret i for øjeblikket.

Arbejdet udføres for I/S Fælles For-
brænding, Hobro.
– Konceptet er det samme som da vi 
udførte et tilsvarende arbejde på en 

genbrugsplads i Als ved Hadsund, for-
tæller direktør Morten Degn. 
En anden opgave, som skal løses i 
det te efterår, er belysning af cykelsti 
fra Ravnkilde til Nysum, hvor der 
skal rejses 25 master. Endvidere er 
Aars Elforsyning Entreprise engageret 
i elarbejdet i forbindelse med flere byg-
gemodningsprojekter, bl.a. i Støvring, 
Suldrup og Øster Hornum.

– Vi udfører også lovpligtige sik-
kerhedseftersyn for byggestrøm i et 
stort geografisk område, eksempel-
vis i Aalborg og Hørning sydøst for 
Randers, oplyser Morten Degn.

Inden for eget forsyningsområde er 
Aars Elforsyning i gang med at reno-
vere kabelskabe på Østermarken. 
Denne opgave afsluttes inden vinter.

Aars El laver el på ny genbrugspladsAars El laver el på ny genbrugsplads

Aars Elforsyning Entreprise laver 

el til ny genbrugsplads i Arden.

Axel Højsleth ny i bestyrelsen
Aars Elforsynings nye bestyrelses-
medlem, Axel Højsleth, 47, er et 
kendt ansigt i Aars. Indtil for fire år 
siden var han nemlig leder af Experts 
serviceafdeling og havde 22 år på 
bagen i firmaet. Endvidere har han 
de sidste to år været et aktivt medlem 
af Kimbrerfestkomiteen.

Axel Højsleth er uddannet radiome-
kaniker fra B&O i Struer og har siden 
ansættelsen hos Expert i Aars været 
chefkonsulent for den store anten-
nevirksomhed Triax A/S, Hornsyld 
ved Horsens, som også er kendt for at 
producere de grønne og grå elskabe, 
som sælges i Danmark.
Det nye bestyrelsesmedlem fremhæ-
ver det vigtige i at have en lokal elfor-
syning.
– For det første er det væsentligt, at 
elprisen er konkurrencedygtig. For 

det andet er de lokale arbejdspladser 
af stor betydning, og for det tredje 
er en hurtig og effektiv lokal service 
helt afgørende, understreger Axel 
Højsleth.
Chefkonsulenten fra Aars pointerer, 
at Aars Elforsyning er et sundt fore-
tagende, som yder god service og 
fungerer ubureaukratisk.  
– Det erfarede vi selv, da vi sid-
ste jul havde elproblemer på Kong 
Christians Vej, fortæller Axel Høj-
sleth.

Hans kone Jutta arbejder som bør-
nehavemedhjælper. Parret har tre 
drenge på 20 og 17 år (tvillinger).
Axel Højsleth afløste på general-
forsamlingen Jonna Skyum, Aars, 
som har været i bestyrelsen for Aars 
Elforsyning siden 1980, men faldt 
for aldersgrænsen.

Chefkonsulent Axel Højsleth 

– ny i bestyrelsen.

Jonna Skyum 

– blev afløst efter 32 år i bestyrelsen.

Goddag

Farvel



Havbrovej 12, 9600 Aars

Stort arbejde at indpasse 
den vedvarende energi
At indpasse vedvarende energi – f.eks. 
el fra solceller – kræver mere end et 
fingerknips.

Det ved Elforsyningen alt om, da der - 
som omtalt på forsiden – i Aars og 
Hornum i indeværende år er tilsluttet 
ikke færre end 55 solcelleanlæg.
– Vi skal håndtere tilslutningen til 
elnettet, så alt er i orden, pointerer 
Bent Henriksen. Selv om vi er lillebror 
blandt de fleste af Danmarks elforsy-
ningsselskaber, betyder det ikke, at vi 
slækker på kravet om at have styr på 
tingene. Det betyder eksempelvis, at vi 
anvender den fornødne tid til at sikre 
at alt er i orden, før vi giver grønt lys 
for tilslutning af anlægget.
Elforsyningen sagsbehandler ”Instal la-
 tionsblanket.dk” samt blanketten 
”Stam  data bilag”, hvor de tekniske 
specifikationer angives sammen med 
underskriften af den autoriserede elin-
stallatør, som har foretaget installatio-
nen. 
– Via oplysningerne på disse blanket-
ter sikrer vi, at udstyret – uanset fabri-
katet – er optaget på EnergiNet.dk’s 
positivliste, siger Bent Henriksen. 
Ellers må anlægget ikke kobles på vort 

net. Det er godt at have styr på alle 
oplysninger. Ikke mindst fordi vi sam-
arbejder med el-installatører fra hele 
Danmark.
Når formaliteterne er i orden, udleve-
res den nye elmåler, hvor den enkelte 
forbruger kan se, hvor meget el, der 
produceres og eksporteres til el-nettet 
fra solcelleanlægget. 
For at lette processen omkring in  stal-
lering af solcelleanlæg har El-For-
syningen udarbejdet en god og over-
skuelig vejledning, som bærer titlen 
”Procesforløb før tilslutning af VE-
anlæg”.

Direktør Morten Degn, Aars Elfor-
syning, er godt tilfreds med, at elforsy-
ningen er med fremme med hensyn til 
solcelleanlæg.
– Vi skal være vågne over for fremti-
dens CO2-fri energikilder. At det giver 
os mere arbejde – navnlig i startfasen 
– er en kendsgerning. Vi har valgt at 
opkræve et abonnement på 350 kr. om 
året inklusiv moms pr. installation 
med solcelleanlæg til dækning af vort 
ekstraarbejde Det virker næppe af -
skrækkende i denne meget fordelagti-
ge ordning, fastslår Morten Degn.

GIS-ansvarlig Bent Henriksen, Aars Elforsyning.

Hvad er en 
GIS-ansvarlig?
Det er den person, som har ansva-
ret for Geografisk In   for mations 
System. Den GIS-ansvarlige ved, 
hvor målere, ledninger, kabel-
skabe og an  d re komponenter fin-
des i og over jorden inden for el  -
forsyningens forsyningsområde.

Den første vindmølle
på nettet i Hornum

Niels Thyrrestrup, Thyrrestrup, El-Teknik, 

Hen rik Christensen, Dansk Sol- og Vind tek nik, 

ejeren, Jens Thyrrestrup Olesen og formand 

Jørn Lassen, Hornum Elforsyning, foran inver-

tere, der omdanner el fra jævn- til vekselstrøm.

Første vindmølle på 

Hornums elnet.

Hornum Elforsyning har fået sin før-
ste vindmølle på el-nettet.

Den tilhører Jens Thyrrestrup Olesen, 
som driver landbrug og håndværksvirk-
somhed på Ø. Søttrupvej 8, Hornum.
– Jeg påregner, at min mølle kan pro-
ducere 14.000-15.000 kWh om året, 
siger Jens Thyrrestrup Olesen.
Husstandsvindmøllen af mærket KVA 
Vind 6 er leveret af Hen rik Christensen, 
Dansk Sol- og Vindteknik, Hornum, 
og installeret af Niels Thyrrestrup, 
Thyrrestrup El-Teknik. Der er opsat 
70 af denne type landet over. Den har 
kostet cirka 290.000 kr.
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Hornum Elforsyning vil installere 
nye målere hos sine 620 forbrugere 
til automatisk aflæsning af el alle-
rede fra sidste del af 2013.

Det besluttede bestyrelsen på sit 
møde forleden.
– Det bliver en stor fordel for såvel 
forbrugerne som Elforsyningen, 
siger formanden for Hornum 

Elforsyning, Jørn Lassen. Med de 
nye avancerede målere kan den 
enkeltes forbrug aflæses på elforsy-
ningens kontor. På sigt får forbru-
gerne via en internetkode adgang til 
at aflæse deres aktuelle forbrug. Det 
er en fordel at kunne følge, hvornår 
og hvor meget el, der anvendes.
Elforsyningens formand oplyser, at 
de nye målere også vil være vær-

difulde i tilfælde af, at elprisen i 
fremtiden bliver differentieret efter, 
hvornår forbruget finder sted.
– Der er sandsynligt, at vi i frem-
tiden vil se forskellige priser, f.eks. 
at det bliver billigere at bruge el om 
natten, når virksomhedernes for-
brug normalt ikke er så stort, under-
streger Jørn Lassen. Her kan de nye 
målere præcist registrere, hvornår 
den enkeltes forbrug finder sted. De 
nye målere påregnes installeret fra 
omkring sommeren 2013. Udgiften 
til projektet i Hornum anslås til en 
million kr.
Også Aars Elforsyning arbejder med 
planer om automatisk elaflæsning, 
men på grund af det større antal 
målere vil projektet strække sig over 
lidt længere tid.

Handelsstandsformand 
i Farsø køber elektricitet 
hos det lokale selskab
Blandt de kunder, som køber el 
hos Den lokale Elforsynings selskab 
Vesthimmerlands Elforsyning er 
indehaveren af ”Kop og Kande” i 
Farsø – og nu snart også i Aars – 
Jørgen Højrup Jensen.

– To forhold er afgørende for mit 
valg af elleverandør, pointerer 
Jørgen Højrup Jensen. For det første 
er Vesthimmerlands Elforsyning et 
lokalt selskab, og jeg søger at handle 
så meget lokalt som overhovedet 
muligt. For det anden kan jeg godt 
li’, at jeg kender den, som leverer 
varen. Det direkte lokale kendskab 
modvirker bureaukrati og resulterer 
i hurtige og holdbare løsninger. 
Jørgen Højrup Jensen har ikke i 
første række valgt Vesthimmerlands 
Elforsyning som leverandør på 
grund af selskabets lave elpris.

Farsø-isenkræmmeren åbner sidst 
i oktober/først i november en 
”Kop og Kande” – butik på adres-
sen Himmerlandsgade 97 i Aars. 
Den skal ligesom butikken i Farsø 
have leveret el fra det lokale for-
syningsselskab. Den aktive isen-
kræmmer er formand for Farsø 
Handelsstandsforening. Han ejer
sammen med sin bror og far 
Rådhuscentret i Farsø.  

Indehaveren af ”Kop og Kande” i Farsø og 

snart også i Aars, Jørgen Højrup Jensen.

– Naturligvis forventer jeg, at prisen 
er i orden, men det er den lokale 
tilkytning, der er alfa og omega for 
mig, fastslår Farsø-kræmmeren.
Jørgen Højrup Jensen er for øvrigt 
selv medvirkende til, at der i dag 
findes et selskab ved navn Vest him-
merlands Elforsyning.
– Da jeg for nogen tid siden mødte 
Aars Elforsynings formand, advokat 
Arne Bindslev, lovede jeg at købe el 
lokalt, når der blev fundet et navn, 
som afspejler, at vi nu er en samlet 
kommune i Vesthimmerland, for-
tæller kræmmeren fra Farsø med 
et glimt i øjet. Det løfte holdt jeg 
naturligvis, og jeg vil gerne opfordre 
mange andre til at gøre det samme 
for at støtte Den lokale Elforsyning.
Jørgen Højrup Jensen er godt til-
freds med den service, han har fået 
på elforsyningens kontor i Aars. 

Automatisk elaflæsning i Hornum
Hornum Elforsynings bestyrelse: Fra venstre 

Børge Pilgaard, Arne Nicolaisen, forretnings-

fører Jan Kvitrsau, formand Jørn Lassen, 

Kalle Bjerregaard og Niels Jørgen Pedersen.


