
Jeg mener jeg er kommet i en situation, som er opstået pludselig, eller jeg mener  jeg havde alt mulig grund 

til at forvente, at jeg ville kunne komme til at betale huslejen 1/9  og er derfor berettiget til hjælp til min 

husleje, fordi:  

1) Mariager Fjord Kommune har sammen med barmarksværker i Kommunen brugt uendelig mange 

ressourcer på advokatomkostninger, projektering af konkrete energiløsninger og endelig  ført sager 

over for   naturgasselskabet HMN via Energiklagenævnet, omkring varmeværker i kommunen 

mulighed for at skifte naturgas ud med anden energikilde, og dermed reducerer meget høje 

varmepriser ved værkerne.  

 

Kommunens seneste afslag i Energiklagenævnet se Link 

 

Når jeg nu først i Juli måned oplyser formanden Veddum Visborg Skelund kraftvarmeværk og alle 

medlemmer af Miljø og teknik udvalget i Mariager Fjord om   udfaldet af de  forhandlinger jeg har 

haft med Energistyrelsen og vigtigst Naturgasselskabets accept af de systemer Veddum kunne tage  

i brug, for at komme uden om aftagepligten til naturgas, og dermed reducerer varmepriser for 500 

husstande, som i dag har årlige udgifter til varme på over 30.000 kr, så forventede jeg en eller 

anden reaktion eller et konsulentarbejde for Varmeværket og andre værker i området, så jeg kunne 

betale min husleje.  

Min seneste skrivelse af 28/8 til Miljø og Teknikudvalget i Mariager Fjord se Link 

   

2) I Randers syd bærer min henvendelse til barmarksværket Værum derimod frugt. Et møde med 

forvaltningen i Randers sammen med formanden for værket først i August udmunder i et konkret 

projektlæg, som forelægges bestyrelsen og værket og med efterfølgende behandling i forvaltningen 

i Randers. Dette projekt vil reducerer værkets omkostning til fjernvarme meget betydeligt. 

Projektet til Værum  er udviklet i samarbejde med MIdtconsult ved Direktør Knud Nielsen. Hvis 

Værum varmeværk skal tilfredsstille sagsforløbet i Teknik og miljøudvalget i Randers kommune, 

skal der meget snart igangsættes en projektarbejde af Midtconsult og mig og det senest 5/9. Den 

meget store mødeaktivitet inden for den sidste måned, jeg har haft med virksomheder i området 

Leca, DAKA biogasanlæg andre fjernvarmeværker og deres positive tiltag til projektet er og bliver 

min opfattelse at det skal igangsættes.  Det eneste som kan trække en afgørelse i langdrag er at nu 

er bla Langå fjernvarme interesseret i et stort projekt omkring de forlagte løsninger, for hele 

områdets varmeværker inkl et biogasanlæg.. Situationen ved Værum Varmeværk se Link 

 

3)  At mit løntilgodehavende ved http://www.oleosrengoering.dk/ville komme til udbetaling, så jeg kunne 

betale min husleje. Jeg har efter at have arbejdet ved firmaet i 2 år har jeg ikke  fået hele min løn og 

indbetalt skat og feriepenge for december frem til april og efterfølgende 2 mdr betaling i opsigelses 

perioden.  Jeg har gentagende gange  rykket for lønnen, men min eneste reelle mulighed for at opnå 

lønnen er en konkurs mod firmaet og senere udbetaling fra Lønmodtagernes garantifond.  

Jeg kan nu ikke rigtig gøre mere omkring de oplæg jeg har lavet til byerne og varmeværkerne, og søger nu 

arbejde bla rengøring ved Rosendalskolen her i byen  og ved firmaer i Århus jeg har arbejdet for før.  Niels 

Hansen Cpr. Nr.: 020460-1577.. Tlf 60642885.   Husleje Se Link 

http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2010_1021-10-44_etablering_af_transmissionsledning.pdf
http://nhsoft.dk/work/FG22/Aug/TvangstilslutningiVeddum.pdf
http://amtsavisen.dk/randers/forbrugere-risikerer-regning-paa-over-12-mio.-kr#comment-292304046
http://www.oleosrengoering.dk/
http://nhsoft.dk/work/FG22/Aug/husleje.pdf

