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NEJ FRA HØRRING KOMMUNE TIL NY mulighed for udnyttelse af 

Vindmøllestrøm i Varmepumper som kunne levere billig fjernvarme til Tversted og til 

Bindslev leveret til de 2 værker i fælles rørledning uden omkostninger til etablering af 

anlægsarbejder! 

Grunden til Tversted Kraftvarmeværk og Bindslev Fjernvarme undrer sig er, at vi ikke forstår de 

begrundelser der er fremsendt og som beskriver årsagen til afslag fra Hjørring Kommune. Tversted 

kraftvarmeværk forespurgte dengang om årsagen se nedenfor: 
 

Høflig forespørgsel 

Der må være vægtige faglige begrundelser til at kommunen siger nej! Det kunne være rart at vide for 

Fjernvarmeværket og dets Andelshavere, de vil jo nok spørge bestyrelsen for Værket om hvorfor? 

På forhånd tak for svar  

Til: Jan Jensen 

Emne: Re: NY mulighed for udnyttelse af Vindmøllestrøm / Varmepumpe i Tversted og Bindslev 

CITAT Arne Boel fra mail: Det kan jeg meget nemt fortælle dig Jan, i hele Danmark er det meget svært at rejser 

Møller på Land, stor dele af folketinget mener at Møller skal ud på havet.  Når Folketinget mener det, så bliver 

det umuligt for Byråd at rejse Møller. Derfor er der en opfattelse i store dele af vores byråd, at der hvor der skal 

stå Møller skal der være en anden støj som er med til at reducerer mølle støjen. 

Langs motorveje og andre store veje, på en industrihavn hvor havets bølger larmer osv. der ser det ud til at det 

måske kan lade sig gøre. CITAT slut    

Mvh Arne  
 

Vi har ikke kunnet undgå at følge lidt med i, at Hjørring Kommune nu planlægger 

at opstille Vindmøller i Åbyen som bliver 200 meter høje!  

De begrundelser for afslag Tversted Kraftvarmeværk og Bindslev Kraftvarmeværk har fået fra Hjørring 

Kommune passer ikke sammen med, at man nu vil opstille vindmøller i et område hvor der er stor borger-

modstand imod projektet. Borgerforeningerne i Tversted og i Bindslev har været for en opsætning af Vindmøller 

på Elkær mark i området imellem Tversted og Bindslev. 11 Lodsejere har givet tilsagn om salg af deres 

ejendomme såfremt en tilladelse til opsætning af Vindmøller ville blive givet af Hjørring Kommune.  
 

Projektet i sin helhed med Fjernvarme fra solvarme, varmepumper som kører på strøm leveret fra Vindmøller 

ville passe meget fint ind i Hjørring Kommunes Plan for Grøn Energi. Når Borgere i både Bindslev, Tversted og 

lodsejere på arealerne indvilger i at flytte/afgive jord hvad er så årsagen til at Kommunen siger nej til så fint et 

projekt? Der har d. 3. marts 2021 været afholdt et telefonmøde imellem Tversted Kraftvarmeværk 

(Bestyr.formand Jan Jensen og Bestyr.formand Evald Jensen) Begge værker er stadigvæk interesseret i at 

arbejde med sagen om der kunne være en mulighed for samkøring af 3 Varme-Værker Sindal kunne kobles på 

samme løsning, når alle 3 værker på denne måde kobles sammen. Vi ser frem til at Hjørring Kommune kigger på 

sagen, der må foreligge en misforståelse at sige nej til Grøn Energi i en Kommune som gerne vil Grøn Energi! 

(Se korrespondance nedenfor!)                                                                                                       

                                                                                                                                                                File: AnsøgVindVarme 02 

Med venlig hilsen fra Bestyrelsesformand Jan Jensen Tversted Kraftvarmeværk A.M.B.A. d. 4. marts 2021 
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Den 19. jan. 2021 kl. 18.42 skrev Jan Jensen <jje@has.dk>: 

Til Borgmester Arne Boelt   

Til Formand for Teknik og Miljø Søren Smalbro 

Et Vindmøllefirma har dags dato 19.01.2021 kl. 16.30 kontaktet Tversted Kraftvarmeværk  

Henvendelsen drejede sig denne gang om etablering af et muligt samarbejde med Tversted Kraftvarmeværk og 

Bindslev Varmeværk. Samarbejdet går på at udnytte EL fra Windmøller opsat i Tversted/Bindslev området 

direkte i Varmepumper som skulle levere fjernvarme både til Tversted og til Bindslev.   
 

Vi har før været i dialog hvor det efterfølgende blev meddelt, at vi ikke kunne modtage strøm fra Vindmøllerne 

direkte til vores evt. Varmepumpe, men skulle købe strømmen på almindelige vilkår af anden udbyder.  

Dette så vi dengang ikke som en god forretning i Tversted, dels på pga. vort nuværende anlæg som er rimeligt 

nyt og ikke mindst pga. gælden på ca. 10 mill. kr. 
 

Ny henvendelse  

Denne nye henvendelse sætter perspektiverne i et andet lys som kræver en nærmere gennemgang for at kunne 

tage stilling til spørgsmålet. 
 

Vindmøllefirmaet ville i givet fald forestå finansieringen. Vi mener at der er gode muligheder for at den grønne 

energi ville kunne bidrage positivt for både for Tversted og Bindslev. Teknisk vil Varmepumperne komme til at 

stå på samme matrikel som Vindmøllerne, hvilket vil betyde en fjernvarmeledning fra denne matrikel til 

henholdsvis Bindslev og til Tversted en ledning på hver ca. 3 km til de 2 byer. 
 

Da Tversted sidste år skulle tage stilling til Fjernvarme evt. fra Sindal fik vi at vide, at der ikke dengang kunne 

garanteres 100 % dækning fra Sindal til forbruget både i Tversted og i Bindslev. Dette kunne måske være en 

mulighed at supplere med vindenergi i varmepumperne og løse problemet på denne måde.  

I perioder har vi overproduktion på vort solvarmeanlæg. Ved en rørledning med omløb via Varmepumpen ved 

Vindmøllen, kunne denne varme sendes videre direkte til Bindslev og udnyttes bedre end vi gør nu. Samtidigt 

kunne alle varmekilder fra både Sindal, Bindslev og Tversted via ”omløbet” ved Vindmøllen kunne  

dirigeres imellem de 3 byer efter behov og bestå af både: Sol, Vind, Biomasse og Varmepumpeenergi.  

Møde i Økonomiudvalget 

Jeg har fået at vide at der i morgen i økonomiudvalget finder et afgørende møde sted vedr. afklaring af 

etablering af evt. Windmøller i Tversted/Bindslev området. Her fra Tversted Kraftvarmeværk vil vi gerne, at 

Hjørring kommune tager de skitserede scenarier med i betragtning inden de endelige beslutninger skal tages.  

Krav i vedtægter for Tversted Kraftvarmeværk Vi har i vores vedtægter et krav om at vi skal sørge for at kunne 

levere Fjernvarme til billigst mulige pris og det er vi i bestyrelsen meget OBS på!  

Projektet skal hænge sammen økonomisk og med en fornuftig leveringsdygtighed og diverse garantier. Det 

kunne være fint hvis vi kunne gå ud til Andelshaverne med besked om at varmeprisen ikke kun holdes status 

quo men også bliver mere økonomisk.  

PS. Jeg har ikke nået at tale med min bestyrelse endnu, da jeg er kommet lidt hurtigt ind i sagen. En kopi af 

denne skrivelse sendes til den øvrige bestyrelse. 

 

Vi ser frem til at et spændende projekt måske kan blive en mulighed, det kunne være meget interessant!  

Mvh Jan Jensen Tversted Kraftvarmeværk A.M.B.A. 

 

mailto:jje@has.dk
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. januar 2021 19:12 

Fra: Arne Boelt  

Kære Jan.  

Det var da utroligt, i går talte jeg med XXXX, og fortalte ham at Søren Smalbro og jeg ikke er i nærheden af at 

kunne finde et flertals for Møller på Elkjærs Mark. Og du er med her XXXX på denne mail, syndes du ikke det er 

lidt underligt når du får så klart et svar på Dansk, at du så går vider med at sælge din strøm som du ikke kan få 

op. Det blev et Nej i TMU, det bliver et Nej i Øk, og det bliver et Nej i byrådet.  

Med venlig hilsen Borgmester Arne Boelt. Sendt fra min iPad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Den 19. jan. 2021 kl. 21.35 skrev Jan Jensen <jje@has.dk>: 

Hej Arne Boelt, 
Tak for hurtig aktion, 

Jeg har så ikke været informeret om at forhandlingerne, så tilsyneladende har været 

så langt fremme, at beslutningen allerede var et nej fra Hjørring Kommune! 

 

Jeg ved ikke hvilke indsigelser der ligger til grund for at opsætning af Vindmøller ikke kan lade sig gøre? 

Jeg har fået oplyst at Borgerforeningen både i Tversted og i Bindslev har været for en opsætning af Vindmøller 

i området imellem Tversted og Bindslev. 11 Lodsejere har givet tilsagn om salg af deres ejendomme såfremt 

en tilladelse til opsætning af Vindmøller ville blive givet af Hjørring Kommune.  

Projektet i sin helhed med Fjernvarme fra solvarme, varmepumper som kører på strøm leveret fra Vindmøller 

ville passe meget fint ind i Hjørring Kommunes Plan for Grøn Energi. Når Borgere i både Bindslev, Tversted og 

lodsejere på arealerne indvilger i at flytte/afgive jord hvad er så årsagen til at Kommunen siger nej til så fint et 

projekt? 

 

Høflig forespørgsel 

Der må være vægtige faglige begrundelser til at kommunen siger nej! Det kunne være rart at vide for 

Fjernvarmeværket og dets Andelshavere de vil jo nok spørge bestyrelsen for Værket om hvorfor? 
 

På forhånd tak for svar  

 

Jan Jensen 

Bestyrelses Formand Tversted Kraftvarmeværk 

Mob. 93931471 

Email: jje@has.dk 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sendt: 19. januar 2021 21:46 

Til: Jan Jensen 

Cc: Søren Smalbro 

Emne: Re: NY mulighed for udnyttelse af Vindmøllestrøm / Varmepumpe i Tversted og Bindslev 

Det kan jeg meget nemt fortælle dig Jan, i hele Danmark er det meget svært at rejser Møller på Land, stor dele 

af folketinget mener at Møller skal ud på havet.   

Når Folketinget mener det, så bliver det umuligt for Byråd at rejse Møller. 

Derfor er der en opfattelse i store dele af vores byråd, at der hvor der skal stå Møller skal der være en anden 

støj som er med til at reducerer mølle støjen. 

Langs motorveje og andre store veje, på en industrihavn hvor havets bølger larmer osv. der ser det ud til at det 

måske kan lade sig gøre. 

Arne 

Sendt fra min iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 


