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To tidligere forsøg på at få fjernvarme i Hou strandede. Kommunen nægtede at give 

tilladelse til opførelse af et halmfyret fjernvarmeværk, og Odder Varmeværks tilbud 

om at føre en varmeledning til Hou blev fundet for dyrt. Men så kom der et tilbud fra 

Naturgas Midt-Nord om at få en naturgasledning til byen. Det kunne gøres ved at 

forlænge den ledning, der allerede var planlagt til at forsyne kraftvarmeværkerne i 

Hundslund og Ørting med naturgas.  

Alle tre varmeværker skulle etableres som såkaldte Barmarksværker, hvor der både 

blev produceret strøm og varme. ”Barmarksværk” blev senere næsten et skældsord, 

fordi varmen blev temmelig dyr, og nogle af værkerne fik alvorlige økonomiske 

problemer. Et af problemerne var, at forbrugerne boede ret spredt, så der var dyre 

anlægsomkostninger og stort varmespild. Et andet problem var, at gaspriserne skulle 

følge oliepriserne, og hvem husker ikke benzinprisernes himmelflugt i årene efter? 

Der var allerede oprettet en Energigruppe i Hou, som fik fornyede kræfter efter 

tilbuddet om naturgas. Gruppen blev udvidet med repræsentanter fra Boulstrup, 

hvilket gav et større kundegrundlag. Gruppen indkaldte til et velbesøgt borgermøde i 

Medborgerhuset d. 6. marts 1995. Her gjorde den rede for planerne og ikke mindst 

prisen. 



Det blev vurderet, at prisen for fjernvarme kunne konkurrere med det, det kostede at 

fyre i eget oliefyr, og forureningen fra fjernvarmeværket var kun en brøkdel af, hvad 

de næsten 335 oliefyr i området slap ud.  

For at kunne etablere et kraftvarmeværk skulle 80% af husstandene med oliefyr 

tilslutte sig varmeværket. For at lokke kunderne til blev tilslutningsprisen alt inklusive 

sat til 500 kr., hvis man sagde ja i opstartsperioden. Derefter steg den til 3625 kr., og 

så skulle man også selv betale for selve installationen, hvilket kunne løbe op i 15-

20.000 kr. 

Sidst i april 1995 var der allerede 

55% tilmeldte, så Energigruppen 

indkaldte til stiftende 

generalforsamling den 16. maj 1995. 

Her blev den hidtidige arbejdsgruppe 

valgt som den første bestyrelse i 

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk 

A.m.b.A.: Svend Erik Jensen 

(formand), Elvin Hansen 

(næstformand), Poul Knudsen 

(kasserer), Niels Mondrup Pedersen 

(sekretær), Ole Dalsgaard (PR-chef), 

Otto Ottosen og Jens Marcussen 

(bestyrelsesmedlemmer), Aage 

Jensen og Peter Larsen (suppleanter).  

  Bestyrelsen. 1996 

Da der på det tidspunkt var 74% tilmeldte, var der basis for at søge om 

kommunegaranti for de penge, der skulle lånes til projektet. Så gik det fremad. I januar 

1996 kunne bestyrelsen præsentere tegningerne til varmeværket, der skulle placeres 

ved Halling Østergård. Placeringen faldt dog Danmarks Naturfredningsforenings 

lokalkomite for brystet, man mente det ville skæmme indkørslen til Hou. Indsigelsen 

fik ingen virkning – og man kunne mene, at varmeværket er væsentlig kønnere end de 

senere naboer. 

   

                                   2. spadestik. 1996                                                  

     

 

 

Elementerne rejses. 1996 



    

 

Rejsegilde. 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                     Næsten færdigt. Januar 1997 

 

 

 

Allerede inden varmeværket var 

bygget færdigt, begyndte man i 

sensommeren 1996 at sende varme 

til forbrugerne. Den kom fra en 

oliefyret satellitstation. I december 

samme år blev værkets gaskedel 

taget i brug, og i januar 1997 kom 

el-produktionen i gang. 

Lørdag den 23. august 1997 var der 

officiel indvielse af ”Danmarks 

smukkeste kraftvarmeværk”, 

initiativtager Svend Erik Jensen 

brændte snoren.  

   Den officielle indvielse. 23. august 1997 kl. 13.00 



 

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk. 23. august 1997 

Naturgas Midt-Nord havde i en årrække eneret på levering af energi til varmeværket. 

Den høje gaspris gjorde varmen dyr, og bestyrelsen arbejdede på at få lov at fyre 

med halm som supplement til gassen, hvilket kunne nedsætte varmeprisen. 

Tilladelsen blev givet. Forskellige forslag var på tale, og det endte med, at 

varmeværket lejede sig ind i en af hallerne på Foderstoffen (DLG) i Boulstrup og 

byggede et halmfyr der i 2010. Halmfyret kunne dække omtrent halvdelen af 

varmeforbruget. 

I 2016 blev anlægget i Boulstrup erstattet af et anlæg, der var dobbelt så stort. Elvin 

Hansen, formand for varmeværket, mente, at varmeprisen efterhånden ville komme 

ned i niveau med prisen for varme i Odder.  

Gasvarmeværket i Hou fungerer nu mest som back up i streng kulde eller i 

nødsituationer. En sådan situation kom i marts 2018, hvor der opstod en ukontrolleret 

brand i nogle halmballer på transportbåndet til halmfyret. Hurtig indsats fra 

brandvæsenet fik begrænset ilden, så den ikke bredte sig til halmlageret. Branden 

betød, at gasfyret i Hou skulle overtage varmeproduktionen en tid. Det tog et par 

dage, inden det var oppe på fuld kraft, men det medførte dog kun kortvarige gener 

for forbrugerne. Storkunderne blev bedt om at spare lidt ekstra – lade være med at 

fyre op i sportshaller og lignende, indtil der var kommet fyr under kedlen i Hou. 

Men ellers mærker man ikke meget til fjernvarmen. Det er vel, fordi den fungerer, 

som den skal. Og prisen er faldet som følge af overgangen til halmvarme, og det kan 

vi jo godt lide her i Jylland.  

I 2016 var der 650 forbrugere tilknyttet varmeværket, heraf flere storforbrugere. 

Karen Rasmussen. 2019 
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• Diverse info-materiale fra Energigruppen og B-HKV 

• Lin-ka Energy’s hjemmeside: lin.ka.dk 

• Referat fra generalforsamling 2018 
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