Foreløbig tidsplan
Varde Kommunes Udviklingsråd for Helle Øst ønsker at afholde en

Energihøring i Helle hallen
søndag den 29. september 2013 kl. 13 – 16 i forbindelse med Helle Hallens traditionsrige erhvervsmesse.
Vi forestiller os dagen afviklet således:
1. Direktør for Plan, Kultur og Teknik i Varde Kommune, Bent Peter Larsen vil byde velkommen og
fortælle om Varde Kommunes ambitioner på energiområdet.
2. Advokat(L) Jakob Saabye-Brøndum, Agerbæk, vil fortælle om planerne for opførelse af et Helle
Erhvervs Center i direkte forbindelse med Helle Hallen med mulighederne for synergieffekt mellem
et motel, Helle Hallen og moderne erhvervsvirksomheder i Helle Erhvervs Center.
3. Direktør i Tre-For, Charles Nielsen, vil beskrive synergierne og miljøhensynet, man kan opnå ved
anlæg af kombinerede anlæg for affaldsbehandling og varmeproduktion i form af, hvad han kalder
”et energiraffinaderi.”
4. Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, vil fortælle om vilkårene for etablering af
fjernvarmecentraler og udviklingen på området med en stigende interesse for at kombinere
traditionelle fjernvarmeværker med store solfangeranlæg.
5. Nørd (kendt fra TV Ramasjang) cand. scient. Peter Skødt Knudsen vil fortælle om affaldet som
ressource og beskrive synergier, der kan udvikles i samspillet mellem affaldshåndtering og
udnyttelsen af diverse former for CO2-fri energiproduktion.
6. Carsten Friis Nielsen fra Erichsen & Sønner, Varde, vil fortælle om solceller i energiproduktionen.
7. Direktør i SE (det tidligere Syd Energi) Niels Duedahl vil fortælle om SE’s nybyggede hovedsæde ved
Esbjerg, hvor man forventer, at selve bygningen vil producere mere energi, end den forbruger.
8. Anders Dall Nielsen, Agerbæk El-Service, vil - helt konkret og praktisk – fortælle om, hvordan han
ombyggede sit eget familiehus fra 1960’erne til et 0-energihus jordvarme og varmevekslere,
solceller og solfangere på taget og ekstra isolation. Hvordan gør man, og hvad koster alt det? Hvor
hurtigt opnår man en besparelse, hvad er tilbagebetalingstiden på investeringen?
Hver enkelt oplægsholder forventes at give et oplæg på ca. 5 – 20 minutter.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Derudover håber vi at kunne invitere ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, med til
høringen for at lytte på indlæggene, opsummere og runde høringen af.

På vegne af Udviklingsrådet for Helle Øst
Lars Bo

