
Til Gjerrild fjernvarmebrugere. 

  
Kære alle 
Vi, det lille "hurtigarbejdende fjernvarme udvalg"  som vi kaldte det, er ved vejs ende og vil 
lukke vores udvalg ned Nytår 2020. 
Alle Gjerrild fjernvarmebrugere har modtaget brevet fra Tustrup-Lyngby Fjernvarme om 
deres overtagelse NRGi Lokalvarme, som vores varmeværk var en del af og det er i vores 
øjne den bedste løsning. Vi kommer nu ind under et brugerorienteret varmeværk som 
igennem årene i Tustrup-Lyngby har leveret billig og fremtidsorienteret fjernvarme til sine 
brugere. Så hurra for det!  
  
Da vi i sin tid, for omkring 3 år siden, startede med  ideen om, at få NRGi Lokalvarme til at 
sænke sine priser, indkaldte vi til det første møde, hvor kroen støttede med kaffe og 
Mikael, driftschefen i Tustrup-Lyngby varmeværk kom og fortalte os om sine erfaringer 
med deres måde at drive Tustrup Lyngby varmeværk og deres priser.     
Vi forsøgte dengang at komme under Tustrup Lyngby, men tiden til det var ikke moden 
dengang. 
  
Igennem de 3 år har vi haft møder med NRGi, men også med Grenaa Varmeværk for at 
diskuteret sammenlægning eller samarbejde med Grenaa Varmeværk. Den mulighed blev 
dog hurtig opgivet. Vi haft møde med Fjernvarmens Hus (varmeværkernes branchehus) 
og Energistyrelsen. Der har været møder med vores borgmester og kommunens Energi-
afdeling og mange snakke internt i udvalget. 
  
NRGi viste ikke særlig stor interesse i at få opbygget et målrettet dialog. Nærmere kan 
man vel sige, at dels var møderne på skrømt og vi blev holdt hen i vores forsøg på at få 
snakken med NRGi. Ingen tvivl om at NRGi ville af med ”os” i Gjerrild og også alle andre 
værker i NRGi Lokalvarme. Det kunne vi se, da samme Tustrup-Lyngby Fjernvarme 
overtog varmeværkerne i Tirstrup, Rosmus og Balle. Glædeligt var det derfor, da samme 
Trustrup-Lyngby Fjernvarme kunne meddele, at de var i færd med at overtage resterne af 
NRGi Lokalvarme (dog ikke værkerne på Samsø). Det er nu sket. Vi har fået ny ejerkreds 
som er andelsbaseret. 
Det ”hurtigtarbejdende udvalg” har forhåbentlig været med til at inspirerer til den retning i 
ejerforholdende men vi har ikke ikke har haft indflydelse på Tustrup Lyngby,s beslutning, 
men som vi er meget glade for og kun kan anbefale. Velkommen til Trustrup-Lyngby 
Fjernvarme – og den medfølgende gave, at varmeprisen bliver nedsat pr. 1. januar 2020. 
 
Hilsen fra det nu nedlagte udvalg. 
 
Heinrich Trane  
Tommy Glindvad 
Erik Larsen 
 
 

 


