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Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. og Sønderborg Varme indgår 
samarbejde 
Avnbøl Ullerup Varme (AUV) og Sønderborg Varme (SFV) har her kort før jul underskrevet en 
hensigtserklæring med det formål løbende at udbygge samarbejdet.  

Samarbejdet mellem de to fjernvarmeselskaber betyder, at det projektforslag, som Avnbøl Ullerup 
Varme om kort tid afleverer til Sønderborg Kommune, vil tage udgangspunkt i varme leveret fra 
Sønderborg Varme 

”At blive forsynet fra Sønderborg Varmes net vil have flere fordele”, fortæller formand for AUV, 
Anders Bondo Christensen. ”Forsyningssikkerheden for AUV’s forbrugere øges, vi skal ikke selv 
drifte et produktionsanlæg, og vi vil ikke være afhængige af ét enkelt brændsel”. 

Hos Sønderborg Varme er man også glade for samarbejdet.  

”Vi synes, bestyrelsen i Avnbøl Ullerup Varme har gjort et stort arbejde, og hvis vi kan understøtte 
en løsning samtidig med, at det også er en fordel for vores forbrugere, så vil vi naturligvis gerne 
bidrage”, siger Erik Wolff, direktør hos Sønderborg Varme. Erik Wolf glæder sig også over, at de to 
parter med aftalen har besluttet løbende at drøfte mulighederne for yderligere samarbejde. 

Gennem det meste af 2022 har en initiativgruppe undersøgt muligheden og interessen for at 
etablere fjernvarme i de to landsbyer. Og interessen og opbakningen har ganske enkelt været 
overvældende.  

”Længe før fristens udløb havde vi opbakning fra langt flere end de 130 tilkendegivelser, vi havde 
sat som minimum for at gå videre”, oplyser Anders Bondo Christensen, der blev valgt som 
formand, da Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. blev stiftet den 4. oktober 2022. 

Både før og efter den stiftende generalforsamling har selskabet samarbejdet med virksomheden 
&GreenProject, som lige nu er i gang med at udarbejde projektforslaget på etablering af 
fjernvarme i de to byer. Projektforslaget skal godkendes af Sønderborg Kommune, og er en 
forudsætning for, at man må etablere fjernvarme. 

Gennem hele forløbet har der været et godt samarbejde mellem Avnbøl Ullerup Varme og 
Sønderborg Varme. Nu, hvor der skal vælges, hvordan varmen skal produceres, har det været helt 
naturligt at undersøge, om Avnbøl Ullerup Varme kan blive forsynet fra Sønderborg Varme. I 
forbindelse med udrulningen af varme til Nybøl og Vester Sottrup planlægges at etablere en 
transmissionsledning mellem Gråsten og Dybbøl. Ledningen passerer ca. 2 km. væk fra Avnbøl. 

Med den planlagte ledning mellem Gråsten og Dybbøl vil Sønderborg Varmes system være 
sammenhængende fra Rinkenæs i vest til Augustenborg i øst. Forsyningen af varme til AUV er helt 
i tråd med kommunens varmeplan og er med til at realisere et sammenhængende energisystem, 
hvor man har bedre mulighed for at nyttiggøre overskudsvarme fra industrien.  
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