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EL-INFO 

Elforsyningerne i Hornum og Aars 
har sidste år sparet forbrugerne for 
1,3 millioner kr. på elregningen.

– Vi går ikke op til det loft for elpri-
sen, vi har Energitilsynets tilladelse 
at opkræve, siger direktør Morten 
Degn.  Det er nemlig ikke Aars og 
Hornum elforsyningers mål at opar-
bejde store overskud. Derimod vil vi 
skaffe de billigst mulige elpriser til 
forbrugerne. Det er netop dem, som 
skal have udbytte af, at vi trimmer 
driften og foretager fordelagtige 
elindkøb.

Den billige elpris
fortsætter i 2010
Gunstige indkøb og godt købmand-
skab danner sammen med effektiv 
drift baggrund for, at Hornum og 
Aars elforsyninger også fra første 
kvartal i 2010 kan sælge el til under 
30 øre pr. kWh.
Selv om konkurrencen på elmarkedet 
blev skærpet i 2009, er det lykkedes 
de lokale elforsyninger at kom   me ud 
af året med et godt resultat. 

– Vi må sige, at elforsyningerne i 
Aars og Hornum har været udsat for 
pågående markedsføring, oplyser 
Morten Degn. Det har i flere tilfælde 
forvirret forbrugere, som desværre 
har fået det indtryk, at hvervningen 
til det konkurrerende selskab skete i 
samarbejde med os. Samtidig har 
lokkemaden om billigere el ikke 
kunnet holde stik, idet det er svært 
at matche vore favorable elpriser.

De lokale tilbud
er fordelagtige
På grund af disse lave priser og 
lokalt engagement har de to lokale 
elforsyninger ikke mistet markeds-
andele i 2010. Mange forbrugere går 
ind på www.elpristavlen.dk, hvor de 
kan konstatere, at det er fordelagtigt 
at anvende det lokale tilbud. 
– Konkurrencen kører i højeste gear, 
og det er ikke uden en vis stolthed, at 
vi som små elforsyninger kan bide 
skeer med de store kommercielle 
selskaber, slutter lederen af de lokale 
elforsyninger i Aars og Hornum, 
Morten Degn.

Millionbesparelse på
el i Aars og Hornum

Direktør Morten 
Degn, Den lokale 
Elforsyning, 
Aars: Vore for-
brugere sparer 
penge.

DEN LOKALE EL-FORSYNING INFORMERER
FEBRUAR 2010

Aars Elforsyning 
har fra 1. marts 2010 ny adresse: 

Industrivej 91, 9600 Aars
Vort telefonnr. er uændret 98 62 19 33

Mød Aars 
Elforsyning på 
Forårs messen 

Aars Elforsyning benytter lige-
som mange andre lokale virk-
somheder og foreninger lejlig-
heden til at vise flaget på den 
store forårsmesse i Aars 
Messecenter.

Forårsmessen afvikles 
i weekenden 27.-28. marts

ecenter.

Mød Aars 

Elforsyning på 

stand nr. 128

Hornum Elforsyning 
digitaliserer nettet
Læs mere side 2
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– vi har energien

Annekset med værelser ses her til venstre.

Teatervæggen for-
tæller om, dengang 

Aars Hotel dannede 
ramme om teater-

forestillinger.

Aars Hotel hører til i den fremtidssik-
rede superliga blandt el-besparende 
hoteller i Danmark. Ho tellet nøjes 
nemlig ikke med at tale om at spare på 
elektricitet, men gør en banebrydende 
indsats for at gennemføre el-besparel-
sen i praksis.

For fem år siden brugte Aars Hotel 
182.000 kWh om året. Elforbruget er 
nu faldet til 110.000 kWh årligt – og 
det vel at mærke samtidig med, at 

hotellets omsætning er mere end for-
doblet.
Dette fantastiske resultat kommer 
naturligvis ikke af sig selv. Siden Dan 
Christensen og Betina Jes pers gaard 
overtog ledelsen af Aars Hotel fra juli 
2005, er der sket en masse på det 
hæderkronede hotel. Siden 2006 år er 
hotellet blevet endevendt og renoveret. 
Der er foretaget isolering og fornyelse 
i stor stil. Det ses på væg ge, lofter og i 
sale. Facaden er renoveret og nymalet. 
Der er kommet nye vinduer i en stor 
del af byg nin gen, og hotellet er blevet 
mere energiøkonomisk.

Marius Stubberup A/S
en god sparringspartner
Sammen med elfirmaet Marius 
Stubberup A/S har Aars Hotel foreta-
get en gennemgribende modernisering 
og udskiftning af elnet – og tavler i den 
gamle hotelbygning. Hertil kommer, 
at den tjeneruddannede Dan Chris ten-
sen har haft lej lig hed til at praktisere 
sin store hob by, nemlig at arbejde med 
el-be spar    elser.

lund Hotel samt Labtec i Aars. Til ba-
ge betalingstiden for investeringen er 
meget lav, og Dan Chri sten sen drøm-
mer om at udbrede den energibespa-
rende og økonomisk fordelagtige løs-
ning til andre butikker og hoteller.
– Både inden for de offentlige og pri-
vate bygninger er der kæm pepotentiale 
for el-besparelser. Det drejer sig bare 
om at få dem realiseret, understreger 
Dan Chris ten sen.
Foruden belysning har Betina Jes pers-

gaard og Dan Christensen godt styr på 
Aars Hotels øvrige energiforbrug. Dan 
holder et vågent øje med den daglige 
belysning, kaffemaskinen, opvaskema-
skinen, kompressorerne samt hotellets 
køle- fryseanlæg. 
– Målet er, at Aars Hotel bliver Dan-
marks første diode-hotel. Det er min 
drøm, at hotellets anneks en  gang for-
synes med solceller på taget. På den 
måde vil hotellet blive et flagskib på 
e  nergiområdet, hvor e   ner gi res  sour cer-
ne udnyttes optimalt og CO2-re duk-
tion en ikke er en by i Rusland, slutter 
Dan Chri stensen.

– NY ADRESSE fra 1/3 2010:  Industrivej 91, 9600 Aars

Hornum Elforsyning
har digitaliseret nettet
Med færdiggørelsen af digitalise-
ringen af elnettet i Hornum har 
Hornum Elforsyning et rigtig godt 
overblik over evt. problemfelter. 
Dermed reduceres såvel sårbarhe-
den i nettet som tidsrummet uden 
elforsyning til den enkelte forbru-
ger i tilfælde af brud.

Formanden for Hornum El  for sy-
ning, Jørn Lassen, og afdelingsleder 
Hans Warming, Elfirmaet Øgaard, 
er godt tilfreds med digitaliserin-
gen.
– Da der forleden var en fejl på 
gadelysnettet, var det let at lokali-
sere den via de digitale kort, fortæl-
ler Hans Warming. På den måde 
sparer vi tid og kan udbedre skaden 
hurtigere.
Bent Henriksen er ansvarlig for GIS 
(Geografisk Informations System) 
hos den lokale elforsyning og man-
den bag digitaliseringen.

Digitaliseringen
et godt redskab 
– Digitaliseringen viser  kabel- og 
signalskabe, transformatorer samt 
hele ledningsnettet. Eksempelvis er 
de 246 kabelskabe i Hornum forsy-

net med et nummer samt Hornum 
El  forsynings telefonnummer, så 
der hurtigt kan gives besked i til-
fælde af uheld. Fra kabelskabene 
fører el-stikledninger ind til hver af 
Hornums 608 forbrugere, oplyser 
Bent Henriksen.  
I Hornum kan Hans Warming via 
sin computer skaffe værdifulde op -
lysninger om nettet og dertil knyt-
tede installationer. GIS-an svar  lig 
Bent Henriksen foretager de nød-
vendige opjusteringer af de di  gi  tale 
oplysninger på nettet.
Digitaliseringen er et værdifuldt 
redskab  i vore bestræbelser på at 
sikre stabil elforsyning til vore for-
brugere, slutter formand Jørn Las-
sen, Hornum Elforsyning.

GIS-ansvarlig Bent  
Henriksen og afdelingsle-
der Hans Warming stu-
derer digitale oplysninger 
om elnettet i Hornum.

Placering og nummerering er på plads for 
hver af de 246 kabelskabe i Hornum.

Dan Christensen og 
Betina Jespersgaard 
foran Aars Hotel på 
en sneverjsdag.

Dan Christensen er så meget energinørd, at 
han er medejer af et firma, som sælger diode-
pærer. Her ses et udsnit af sortimentet.

Aars Hotel i front med el-besparelser
Det er ikke mindst Dan Chri sten sens 
fortjeneste, at hotellet de sidste otte 
måneder har reduceret sit el-forbrug 
med 25.000 kWh. Dan er nemlig, hvad 
man med rette kan kalde en energi-
nørd.
– Det irriterede mig voldsomt at skulle 
udskifte talrige sprungne glø de- og 
energisparepærer hver eneste måned, 
og det kostede mange penge. Derfor 
fandt jeg sammen med en kammerat 
ud af, at diodepærer er en god løsning, 
fortæller Dan Chri sten sen. Mens en 
almindelig glødepære har en gennem-
snitlig levetid på 2000 timer, kan de 

diodepærer, vi bruger, holde op til 
50.000 timer. Tilmed bruger vore dio-
depærer kun en brøkdel af den elektri-
citet som de gamle glødepærer bruger.

Diode-investeringen
betales hurtigt tilbage
– Vi har udfoldet store anstrengelser 
for at finde farveægte diodepærer, som 
giver et behageligt lys, hvilket er et 
must – ikke mindst på et hotel, fortæl-
ler Dan Christensen. In  ve ste ringen på 
28.000 kr. i diodepærer betaler sig til-
bage meget hurtigt, og i det sidste halv-
andet år har vi ikke måttet skifte ene 
eneste af vore diodepærer, som jeg 
skaffer hjem via firmaet HCM-LED, 
jeg har oprettet sammen med min 
mor.
Diodeløsningen er solgt til Dron ning-

Betina Jespersgaard 
har travlt ved tele-
fonen, mens Dan 
Christensen finder 
diodepærerne frem.
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Kontorassistent Else Skovkær, direktør Morten Degn og kontorassistent Lotte Kristensen har 
travlt med at gøre klar til at flytte Aars Elforsynings administration fra Himmerlandsgade 38 
til Industrivej 91 i Aars.

12 filialer 
i Sparekassen 
Himmerland 
får Aars-el
Sparekassen Himmerland har 
indgået aftale om køb af elektri-
citet til 12 filialer hos Aars 
Elforsyning.

– Vi kvitterer på den måde for 
det gode samarbejde med den 
lokale elforsyning, siger direktør 
Svend Jørgensen, Sparekassen 
Himmerland, Aars. Vi får altid 
god service fra Aars Elforsyning, 
som for øvrigt har været kunde 
hos Sparekassen Himmerland i 
mange år. Hertil kommer, at den 
lokale elforsyning opererer med 
konkurrencedygtige priser.
Svend Jørgensen understreger, 
at det er nødvendigt at støtte den 
lokale elforsyning for at den kan 
klare sig i et konkurrencepræget 
el-marked med meget store ak -
tører.

– Hvis ikke vi bakker op lokalt, 
kan vi godt glemme alt om at 
have en lokalt funderet elforsy-
ning på længere sigt, fastslår 
Spa  rekassen Himmerlands di -
rek  tør.
De 12 filialer, hvis el-køb nu fin-
der sted hos Aars Elforsyning er:

Spa re kas se-
direk tør 
Svend Jør-
gen sen: – Vi 
bør bakke 
Aars El  for-
sy ning op.

Aalestrup• 
 Haverslev• 
Arden• 
Skørping• 
St. Brøndum• 

Als• 
Støvring• 
Suldrup• 
Aalborg (to)• 
Århus (to)• 

Når Aars Elforsyning fra 1. marts 
2010 flytter til Industrivej 91 i Aars, 
passeres en milepæl i Elforsyningens 
historie. Lige siden starten i 1905 
har Elforsyningen nemlig haft hjem-
sted på Him mer lands gade 38 i bun-
den af hovedgaden.

Aars Elforsynings domicil på Him-
mer landsgade blev i år 2000 forsynet 
med en ekstra etage, og samme år 
erhvervede Elforsyningen ejendom-
men Industrivej 91 som værksteds - 
og lagerbygning, efter at bygningen 
havde været lejet til samme formål 
fra 1997. Bygningen på Him mer-
lands gade er på 120 kvadratmeter i 
grundplan.

Rationaliseringsgevinst
ved at samle aktiviteter
Elforsyningen startede efter som-
merferien opførelsen af en 302 kva-
dratmeter tilbygning på Industrivej 
91. Tilbygningen rummer værksted 
og lager, mens Elforsyningens admi-
nistration rykker ind i de hidtidige 
værksteds- og lagerlokaler, som nu 
er indrettet til 160 kvadratmeter 
administrationslokaler.
– Vi opnår en rationaliseringsge-
vinst ved at samle alle Elforsyningens 
aktiviteter på den samme adresse, 

siger direktør Morten Degn, Aars 
Elforsyning. Vi drager samtidig for-
del af synergieffekten, skaber bedre 
rammer og nedbringer vore omkost-
ninger.
Samtidig har Aars Elforsyning kon-
stateret faldende behov for at have 
kontor midt i Aars. Det er et mini-
malt antal kunder, der kommer ind 
på kontoret for at betale deres elreg-
ning. Nu foregår det meste via Be -
talingsservice og Homebanking. 
Størstedelen af den øvrige kommu-
nikation med forbrugerne foregår 
via telefon og internet.
Elinstallationsfirmaet Marius Stub-
be rup A/S, der ejes af Aars El  for-
syning, vil også fortsat have til huse 
på Industrivej 91. Himmerlandsgade 
38 er sat til salg eller udlejning.
Aars Elforsyning har samme tele-
fonnummer som hidtil, nemlig 
98 62 19 33.

Aars Elforsyning får
til huse på Industrivej

Aars Elforsyning har bygget denne 302 kva-
dratmeter lager- og værkstedsbygning til på 
Industrivej 91.

fra 1. marts 2010: Industrivej 91, 9600 Aarsfra
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