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Fjernvarmeprojektet for Allinge-Sandvig-Tejn-Sandkaas, som har været under forberedelse
længe, går nu ind i en mere aktiv fase. Tilstrækkelig tilslutning er opnået, så fjernvarmen kan
udrulles efter planen: Det vil sige at ledningsarbejderne påbegyndes i det centrale Allinge til
efteråret, og til foråret 2016 vil de første ejendomme blive tilsluttet fjernvarmen, som i
startfasen vil blive produceret på et stort træpillefyr, der opstilles midlertidigt.
Bornholms Forsyning har lejet et lille kontor i Allinge, Kirkeplads 6, st. th. så vi kan være
tilstede i lokalsamfundet, og svare på spørgsmål og holde møder. Vi åbner torsdag den 30.
april kl. 12, hvor Bornholms Forsynings Bestyrelsesformand og Direktør vil være til stede.
Derefter vil kontoret indtil videre være åbent hver onsdag fra kl. 14-17.30, samt under hele
folkemødet. Vi ses i Allinge !
NB: Energitjenesten og Bornholms Forsyning holder et orienteringsmøde den 18. maj kl. 19,
på ”Kærnehuset” i Allinge, Hvor Energitjenesten vil orientere generelt omkring udskiftning af
oliefyr, og Bornholms Forsyning vil orientere nærmere om fjernvarmeprojektet for AllingeSandvig-Tejn-Sandkaas.
Generelt: Når et bysamfund skifter fra oliefyr til fjernvarme, har det en væsentlig betydning for lokaløkonomien på Bornholm: Der
er en stor beskæftigelse i forbindelse med anlægsarbejderne, som efter udbud gennemføres af lokale firmaer. Brændsel til
fjernvarmen købes hos lokale landmænd og skovejere, og dermed bliver pengene på Bornholm; det giver også arbejde til lokale
vognmænd, skovarbejdere mv. og ikke mindst så får den enkelte husstand et større økonomisk råderum, da der typisk spares op
til 1/3 af udgifterne til opvarmning. Samlet set så styrkes samfundet på Bornholm gennem fjernvarmeprojekterne, både
samfundsøkonomi, privatøkonomi og miljø (større andel af vedvarende CO2-neutral energi), og kommunens Energistrategi bringes
nærmere målet. Energistrategien er med til at give Bornholm opmærksomhed, til glæde for turisterhverv og virksomheder, der får
bedre mulighed for at markedsføre produkter og ydelser som ”grønne”.
Kommunalbestyrelsens Energistrategi har som målsætning, at energiforbruget på Bornholm skal omlægges fra en høj grad af fossil
energi (olie, benzin, kul) til vedvarende og lokale energikilder inden 2025. Dette mål er meget ambitiøst, set i forhold til regeringens
mål der hedder 2050. Udbredelsen af fjernvarmen er et vigtig middel til at nå dette mål.

Med venlig hilsen
Torben Jørgensen
Souschef

Direkte: +45 60262410
Mobil: 6026 2410
torben.joergensen@bornholmsforsyning.dk
Industrivej 1, 3700 Rønne
Telefon 5690 5600
post@bornholmsforsyning.dk
www.bornholmsforsyning.dk
VAND VARME SPILDEVAND

