Formandens jubilæumsskrift
Boulstrup – Kraftvarmeværk har leveret strøm og
varme i mere end 25 år til borgerne i Boulstrup og
Hou.
Der var flere tiltag til at starte et Varmeværk
i 1990´erne, fra Landbrugets side
Først et halmvarmeværk.
Så kom der en ide om et Gasfyret Varmeværk som
kunne producere både strøm og varme.
Vi kiggede lidt til Hundslund og Ørting som havde fået
et Barmarksværk hver.
Der kom så et initiativ fra Svend Erik Jensen (i daglig
tale Svenne) han trommede nogle folk sammen og
kunne derved starte en forening op, som havde til
formål at producere strøm og varme.
Strømproduktionen skulle kunne levere indtægten til
driften sf varmeværket (køb af gas, kreditforenings
renter og forbrugsstrøm og afdrag), det som
forbrugerne skulle betale, var den administrative drift.

Hundslund var allerede godt i gang, så vi kiggede os jo
over skulderen for at se hvad de gjorde?
Vi havde Naturgas Midt Nord med som Rådgiver og
sponsorer i opstarten, kommunen skulle også deltage
aktivt ved at tilslutte de kommunale bygninger og give
kommunegaranti på lånet. Rådgiverne var dygtige til at
snakke for projektet.
Rådgiverne var anbefalet af Naturgas Midt/Nord som
også betalte dem i opstartsperioden.
Vi havde nogle forbehold for at ville gå med i projektet:
Der skulle være 80 % af borgerne i forsyningsområdet
som skulle tilslutte sig
Alle de offentlige bygninger skulle også med.
Vi forhandlede os frem med HMI og Egmont Højskolen
omkring tilslutning, hvilket de tiltrådte.
Skulle vi have Bovlstrup med? Det var jo en lang ledning
til Bovlstrup med et ledningstab til følge.
Vi fik 84 % med i Hou; med kun ca. 60 % i Bovlstrup var det nok ?.

Vi skulle give 500 kr. for at komme med som forbruger.
Det var betaling for et Andelshaverbevis.
Alt dette lød jo godt og kunne jo ikke gå galt?

Hvem var ”vi”?: Svenne, Åge Jensen, Ole Dalsgaard,
Niels Mondrup, Poul Knudsen, Otto Ottosen og Elvin
Hansen fra Hou. Jens Christian Marcussen fra Bovlstrup.
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Svenne blev valgt som Formand, Elvin Hansen som
Næstformand, Poul Knudsen, Kasserer, Niels Mondrup
Sekretær. Vi fire var også dem der tegnede foreningen
(forretningsudvalg).
Efter vi var kommet godt i gang med nedlægning af
fjernvarmerør, gik vi i gang med at finde en person som
kunne stå for den daglige drift af varmeværket. Her
faldt valget på Lars Nielsen som har været til stor hjælp
i opstartsfasen med at opbygge de administrative
normer og statistik tilblivelse i samarbejde med Niels
Mondrup.
Vi skulle bruge 40 mil kr. for at lave ledningsnet,
motoranlæg, backup kedel og buffertank.
Vi havde mange møder hvor vi diskuterede opstart med
de tilmeldte andelshavere. Var det nu nok i Bovlstrup?
Skulle vi tage en runde mere med et møde omkring
opstarten? Det gjorde vi og her blev der sat nogle krav
fra forbrugerne om at vi fra værkets side også skulle
installere varmeveksleren. Det blev så til at det tog vi
med fra starten; men efter 20 år skulle forbrugerne selv
overtage driften af varmevekslerne. Det har vi så kørt
efter siden.
Efter dette møde blev vi enige om, at der kom nok flere
forbrugere med i Bovlstrup, når de så at det var en god

ide og i Hou kunne vi nok ikke forvente os større
tilslutning end den vi fik på dette tidspunkt.
Så vi skrev under på kontrakten. Og gravefolkene gik i
gang efter en licitationsrunde hvor vi landede lige
under de 40 mil kr.
Den 14. sep. 1996 fik vi varmt vand i ledningsnettet.
Her skal vi forestille os et rigtigt barmarksværk. Der var
ikke bygget hus, ingen tank, ingenting. Kun rørene som
var tilsluttet en gammel satellit station drevet af
fyringsolie.
Der var kun lagt rør ned ad Skolegade, Egehovedet til
Strandgade. Så der var mulighed for et vis aftag da
Hallen og Skolen var med.
Vi havde stor hjælp af Peter Larsen som stod for
installationerne hos forbrugerne.
Peter og Annette havde bryllupsmiddag den aften, hvor
vi startede fyret om eftermiddagen. Kl. 24 ” - har jeg
fået fortalt” - gik fyret i stå, så Peter måtte kaldes ud for
at starte fyret igen. Det lykkedes efter der kom lidt
vand på anlægget.
Vi har kaldt på Peter mange gange i starten af værkets
opstart, samtidig har Peter også været til stor hjælp i
opbygningsfasen. Peter Larsen skal have en stor tak for
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sit engagement i værkets drift som han jo stadig har
interesse i.
Mange tak til Peter for dit drive og din hjælp.
Vi har senere fået flere forbrugere i Bovlstrup og
Simpson Strong Tie fik også hurtigt deres kontorbygning
med. Nu har de hele fabrikken med, som aftager af
varme.
I dag har varmeværket 735 varmeforbrugere, de
offentlige ejendomme og de tre høj-/efterskoler, vi har
i forsyningsområdet, samt feriehusene på Egmont.
Der er flere forbrugere på vej i den udvikling Hou har og
de ældre huse konverterer, når de skifter ejere.
Så vi må sige at det er en succes.
Det har jo ikke altid været lige nemt at drive værket, for
godt nok kiggede vi meget efter Hundslund Kraftvarme,
men der var også udefra kommende ændringer i
gaspriserne og elpriserne faldt i begyndelsen af
nullerne.
Svenne holdt i bestyrelsen efter 1 år som formand og
siden har jeg været formand. Noget af det første jeg
gjorde, efter at have overtaget ”vagten” i
formandsstolen, var at tage et sansynlighedstjek
mellem jul og nytår i 1998, hvor jeg kunne se det ville

gå rivende galt med økonomien, hvis der ikke skete
nogen ændringer i indtjeningen.
Bestyrelsen var allerede på dette tidspunkt
opmærksomme på, hvor vi skulle få vores viden fra til
at drive et sådant varmeværk?
Derfor er vi medlem af Dansk Fjernvarme, som giver
god sparring og inspiration til fremtidige opgaver i
varmebranchen. Vi har også været medlem af
”Foreningen for Danske Kraftvarmeværker”.
Her kunne og kan vi også få mere indsigt i drift og
lobbyisme omkring regelsættene i gas og fjernvalme
branchen.
Jeg har været bestyrelsesmedlem i FDKV i ca. 14 år. Jeg
var også medlem i Naturgas Midt Nords bestyrelse, som
senere blev til HMN (Danmarks største
gashandelsselskab. Dette selskab er nu solgt og
eksisterer ikke mere.
Som tidligere sagt, så skal vi være med hvor viden og
handling går hånd i hånd, så vi er derfor på forkant med
at tage de nødvendige beslutninger. Derfor har vi også
gået til mange infomøder og lignende.
Som sagt først i nullerne var gaspriserne også meget
høje. Vi var nogle stykker, som fik stablet et møde
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sammen i Viborg, hvor alle barmarksværker (70/80
stykker) var samlet til drøftelse af vores situation som
jo var samfundsskabt. Der var indført tre leds drift på
elproduktion (lavlast, mellemlast og højlast). Man kan
nok regne ud hvad vi kørte mest på? Ja, lavlast som var
16 øre pr. kWh. Det kunne vi jo ikke betale meget drift
for.
Vi havde inviteret Svend Auken, som var Energi og
Miljøminister dengang, med til mødet. Han havde ikke
tid til at mødes med os; men han lagde lige 90 mil kr. til
afhjælpning af gælden for alle barmarksværkerne.
På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle
arbejde for bedre vilkår for barmarks varmeværkerne
på gasdrift.
Nu var det sådan, at vi ikke kunne få naturgas til
kommunen før der var betalt et tilslutningsbidrag til
Naturgas Midt Nord. Dette tilslutningsbidrag var betalt
af Odder kommune for Odders vedkomne på 80.000 kr.
Tilskuddet var betalt fordi Hundslund og Gylling, Ørting
var med. Det betød også at kommunen skulle udpege
et repræsentantskabsmedlem i Naturgas Midt Nords
repræsentantskab. Det blev mig. Jeg var lige blevet
Borgmester så det hjalp nok lidt også.

Niels Rosenberg og jeg tog til Viborg fordi Niels skulle
foreslå mig til arbejdsgruppen. Jeg blev valgt sammen
med 4 andre borgmestre og en teknisk udvalgsformand
fra Sjælland. Han blev valgt som formand da han jo var
tættere på Christiansborg.
Det har været meget givtigt for Odder og mig, at være
med der. Vi holdt flere møder med Svend Auken og
formanden for miljøudvalget.
Summa summarum fik vi, set over 4 år, 540 mil kr. med
til nedsættelse af gælden for alle barmarksværkerne
eller sagt på en anden måde: Alle barmarksværkerne i
Odder kommune har fået barberet 1/3 af gælden først i
nullerne. For BHKVs vedkommende var det 13 mil kr.
I alt for Odder ca. 27 mil kr.
Anparten i gasselskabet på de 80.000 kr. har forrentet
sig til 2,2 mil kr. til kommunen som de får udbetalt over
10 år.
Så det hjælper sommetider at være påholdende og så
giver det også indsigt i hvad der sker ude i verden og
Danmark
Med den lille historie omkring dyr gas, så er den jo
vendt tilbage her i nyre tid. For BHKV rammer det ikke
så hårdt nu, fordi vi har jo i tidens løb lavet ændringer i
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vores brændselsvalg.
Det landmændene gerne ville lave for os først i 90érne
blev nu aktuelt i nullerne. Her fik vi mulighed for at
opføre et 1 MW halmværk. Det ansøgte vi om i 2008,
i 2009 producerede vi halmvarme for ca. 87 %
vedkommende. 5 år senere ville vi gerne producere lidt
mere på halm. Vi fik yderligere mulighed for at opføre
et nyt halmværk på 1 MW mere. Derfor skiftede vi
halmværket ud til et nyt med dobbelt effekt (2 MW), da
lovgivningen gav os mulighed for det.
Det har været en meget god ide, da vi derved har
kunnet kigge på flere muligheder for brændselsvalg.
I dag producerer vi 92 % af alt varmeproduktion på
halm. De 8% produceres på gas når vi også producerer
strøm. Det gør vi kun når strømprisen kan betale gassen
og giver et overskud af varme, da det er udstødningen,
der her producerer varmen, som gemmes i
varmebeholderen til, der er brug for den.
Vi er i den situation at vi bliver flere forbrugere.
Dermed stiger varmeforbruget også, så vi kigger os
omkring efter en ny mulighed for at producere varme
til en pris varmeforbrugerne kan betale.
I dag er der et bredt udsnit af borgere i bestyrelsen,
hvor der selvfølgelig er kommet nye

bestyrelsesmedlemmer ind. Vi er tre
bestyrelsesmedlemmer, som har været med i alle 25 år:
Poul, Jens Chr. og mig.
Vi er alle stolte af vores ”lille” varmeværk som vi passer
som var det vores eget. Vi er også fire fra bestyrelsen
som tager vagter i de weekender, hvor Troels skal have
fri og i ferierne deler vi også om vagterne. Så vi er en
bestyrelse der arbejder for varmen og ”får varmen af
det”.
For øvrigt så vil værkets 40 mil kr.s lån, som blev
optaget for 26 år siden, være betalt i 2024.
Tak til alle der har gjort det muligt for BHKV at kunne
drive dette varmeværk i 25/26 år.
Elvin

