KLIMABORGERMØDE
Marstal Navigationsskole, d. 25. august 2021

GRUPPE 8: Varmekilder
Facilitator: Ærø Energi- og Miljøkontor v. Rune Schmidt
Referent: Anne Dorthe Albertsen
Tidspunkt: 20:00
Antal tilstedeværende: 16

Udledningen fra oliefyre på Ærø er ca. 4300tons, svarende til 9% af øens samlede CO2
udledning.
Diskussion: Hvad kan man selv gøre? Hvad har man af muligheder?

Ideer:












Udfasning af oliefyr – staten giver tilskud til luft til vand (der er ikke mangler
midler og det er svært at få) – kunne man tænke sig, at kommunen også
kunne give et tilskud for at nå målet?
Kan kommunen godt sige, det skal I gøre, men man får ikke nogen økonomisk
hjælp? Der vil jo være nogle, hvor det ikke er økonomisk muligt.
Bioolie – hvad er det for noget?
Energikontoret tager ud og laver energitjek på husene. Energikontoret drives
gennem fondsmidler. Kunne man annoncere ud til øens borgere, at
Energikontoret kan komme ud og rådgive?
Mange vil gerne udskifte, men det skal også kunne hænge sammen både
økonomisk og energimæssigt.
Vigtigt med rådgivning, så man investere i rigtig rækkefølge for bedst
energioptimering.
Kommunikation er vigtig til borgerne. Hvad koster det at udskifte oliefyr, hvor
lang tid tager det inden investeringen er tjent hjem? Give forskellige scenarier.
Godt med en tredje part der kommer ud og rådgiver. Fx Energikontor, de er
uvildige og så kan man efterfølgende snakke med smed, vvs osv.
Når man snakker varme er det også hele forbruget, der skal ses på, hvis man
kan energioptimere. Hvis dit hus er tæt, bruger dit oliefyr også mindre olie.
















Kan man lave løsninger om fælles varmepumper, hvis man bor tæt sammen.
Nærvarmeværker.
Hvor store kan afstandene være, hvis man vil lave nærvarmeværker?
Er det billigere/nemmere at låne, hvis man har et nærvarmeværk?
Stort problem man bruger importeret flis på fjernvarmen. Kunne kommunen
bidrage således, at det blev lokalproduceret flis eller energipil.
Faser Fjernvarmen (Marstal) ikke flis og biomasse ud?
Hvad skal man vælge som mest klimavenligt, hvis man bygger nyt hus?
Hvis man ser bort fra økonomi, hvad er så den største barriere for folk at
udskifte oliefyr? Det rent praktiske – der er luft til luft nemmest, der er ikke så
meget bøvl med opgravning. Der er også støjspørgsmål, hvis der fx står 10
ældre varmepumper og støjer i et villakvarter, kan det give anledning til klager.
Husstandsvindmøller er det ikke en ide? Hvad er reglerne?
Er solceller et alternativ i stedet for en husstandsvindmølle?
Er det optimalt at have solveller og luftpumpe/luft vand?
Arbejder man med tanker om, hvad man kan bruge overskudsproduktionen på
Ærø til?
Kommunen skal tænke store tanker.
Der arbejdes i testzoneprojekt med Sønderborg.

