
     FJERNVARME  I  HAARBY  60 år

Der blev gravet med skovl og spade indtil efteråret 
1959, hvor det hele skulle være klar til at fylde vand 
på.


På billedet til højre er det Axel Hansen og Aage 
Christoffersen der graver kanaler ned på Skolevej

Lidt forsinket, 2. November 1959, kunne 
fabrikant og formand C. M. Madsen nu trykke 
på knappen for at starte kedlerne så der kunne 
komme varme til de forventningsfulde 
forbrugere.

Til venstre er det civilingeniør Børge Kjeldsen 
fra Fredericia der har stået for projektet, 
direktør E. Sandgaard Hansen, E. Rasmussen, 
Fredericia.

Haarby var det første by uden for Odense med 
selvstændig varmeproduktion.

Da roetogets æra var forbi i Haarby, midt 1950érne, var et par initiativrige Haarby borgere 
forgangsmænd for at der skulle fjernvarme til byen. Der stod en tom Remise bygning der 
kunne bruges som varmecentral. Den 10. Juni 1959, blev der afholdt en stiftende general- 
forsamling, og remisen kunne erhverves. Der blev ansøgt om et lån på 800.000 kr., 
etableringen kunne påbegyndes. Ledningsnet og indkøb af kedler.  30 til 50 forbrugere. 

En tidlig kold vinterdag, d. 25.januar 1963, skete det der ikke måtte ske….. Centralen brændte. På 
det tidspunkt 180 forbrugere tilsluttet og uden varme.

Hele tagkonstruktionen var væk, og forkullede el. Kabler hang ned fra loftet. 



Billedet er fra kontraktunderskrivelsen. 
Øverst t.v., Best.medl. Jørgen Ravn, Jørn 
Knudsen, Driftsleder Bernhard Jensen, fra 
Jenbacher, Steen Rasmussen.  
Nederst t.v. Best.medl. advokat Erik Hartvig 
Jørgensen, Semco, og daværende formand Erik 
Andersen

Montører fra E. Rasmussen, Fredericia, og lokale fagfolk arbejdede på højtryk i halvandet døgn for 
at få teknikken til at virke igen, så der kunne komme varme ud i de vinterkolde hjem. 

I 1983 skulle Haarby Fjernvarme have naturgas, kedler blev tilpasset, og der blev indkøbt nye 
gasbrændere.

I 1993 blev det besluttet at udvide til Kraft-Varme. 2 stk. Jenbacher gasmotorer skulle producere el., 
og spildvarmen herfra kunne så “køres” på fjernvarmenettet. Nu der  760 forbrugere.


En ekstra udgift på 1,8 mill. for jordforurening 
pga en læk fuelolie tank blev en realitet, da 
tankene skulle graves op. 

Kraft-Varmeværket blev sat i drift februar 1994.        Akkumulerings tanken blev forhøjet med 4 meter i 
september 2005.                                                        I april 2012 blev den nye kontorbygning indviet og                   
	 	 	 	 	 	 	  taget i brug

I 2012 - 2013 blev indgået forhandlinger med Haarby og Glamsbjerg Fjernvarme, om at opføre et 
fælles biomasse-værk ved Glamsbjerg, og rørforbinde de 2 værker fra dette nye biomasseværk. 
Værket blev indviet april 2016, og den endelige fusion mellem værkerne er nu en realitet fra årsskiftet 
2019, og hedder Glamsbjerg Haarby Varmeværk AmbA
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