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Til mødedeltagerne 

 
 
     Den 11.10.2016 
 
 
 
 
 
 
Referat, Læsø Varme, forbrugermøde den 24.08.2016 
 
Deltagere: 
 
Forsyningens bestyrelse: 
Tobias Johansen, formand 
Olav Juul, bestyrelsesmedlem 
 
Rådgivere: 
Jesper Langsted, advokat, Hjulmand og Kaptain 
Morten Kallehauge, revisor, BDO 
 
Selskabet: 
Søren K. Hansen, projektassistent/varmemester 
Lillian Kristensen, direktør 
 
Forbrugere, ca. 70 deltagere 
 
Referent:  Lillian Kristensen 
 
 
Referat 
 
1. Velkomst.  

Mødet er et informationsmøde for at give forbrugerne mulighed for at få baggrunden for 
kontraktoplægget forklaret, blive orienteret om selskabets økonomi og investeringer, og 
en lejlighed til at stille opklarende spørgsmål. Derfor er selskabets advokat tilstede, som 
vil forklare indholdet i aftalerne. Endvidere vil revisor gennemgå budgetoplæg og forven-
tede takster.  
 

2. Præsentation af aftalegrundlag.  
Jesper Langsted gennemgik den nye leveranceaftale, som var udsendt forud for mødet.  
Der var mulighed for at stille opklarende spørgsmål, som primært omhandlede følgende: 

a. Regler for udtræden. Det er præciseret, at private kan udtræde med 1 måneds 
varsel, erhverv med 18 måneders varsel. Man kan få sin status oplyst ved Læsø 
Forsyning. 

b. De nuværende forbrugeraftaler mellem Læsø Kommune og den enkelte ejen-
domsejer er baseret på en aftale fra 1993 og indeholder en gensidig opsigelses-
adgang med 12 måneders varsel.  
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c. Hvis man ikke underskriver aftalen, vil Læsø Kommune være nødt til at opsige 
forbrugeren, som så skal betale sit sædvanlige forbrug i op til 12 måneder + beta-
le for afpropning og evt. opgravning af ledningen.  

d. En forbruger udtrykte ønske om at få oplyst en fast pris vedr. evt. udtræden af 
selskabet. Advokaten forklarede at dette ikke er muligt jfr. Vedtægterne. Den en-
kelte forbruger kan konkret kan bede Læsø Varme A/S om en beregning.  

e. Der blev rejst spørgsmål ved hvorfor selskabet ikke er forbrugerejet. Svaret var, 
at Læsø Kommunalbestyrelse har udpeget en bestyrelse, som repræsenterer 
forbrugerne – ligesom man gør generelt i Danmark på forsyningsområdet. Man 
tager ønsket med til bestyrelsen i Læsø Varme A/S til drøftelse.  

f. Prisen for tilslutning blev oplyst til 8000 kr. + moms + stikledning. 
g. Ønske om ny rundvisning på varmeværket igen næste år.  

 
 

3. Gennemgang af budgetoplæg v. Morten Kallehauge.   
a. Budgetforslaget viser, at investeringerne forventes lavere end hidtil oplyst, og at 

taksterne forventes i samme niveau som nu.  
b. Som eksempel er der beregnet pris for godtgørelse ved udtræden ved et typisk 

hus på 130 m2 – til 4841 kr. i 2018.  
c. Der er indgået en fordelagtig aftale på køb af pris for en periode på 2 år, med 

10% lavere priser.  
d. Der opkræves ikke separat bidrag for målerleje, da denne udgift er lagt ind i bud-

gettet. 
 

4. Gennemgang af investeringsplanen ved Søren K. Hansen, Læsø Varme A/S 
a. Værket er i god stand, og vil ikke kræve de store investeringer i de kommende ti 

år. 
b. Der er foretaget en ny vurdering af investeringsbehovet. Der er kun behov for 1,5 

mio. kr. og ikke som tidligere vurderet 4 mio.kr.  
 

5. Forslag fra forbrugerne: 
a. Markedsføring af fjernvarmen overfor nye forbrugere en god ide 

 
6. Eventuelt 

a. Læsø Varme A/S må meget gerne kontaktes hvis man har konkrete spørgsmål 
vedr. vilkår og priser.  

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Lillian Kristensen 
Direktør, Læsø Varme A/S 
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