
PRESSEMEDDELELSE: 
 
Arbejdspladser sikret ved salg af bygninger på Samsø 
 

Fjernvarmeproducenten STAR PIPE A/S koncentrerer produktionen i Fredericia 
og i Polen. Ballen Maskinfabrik får bygninger og nye medarbejdere til sin 
ekspansion. 
 

STAR PIPE A/S i Fredericia har ved at sælge sine bygninger på Samsø til Ballen 
Maskinfabrik ApS sikret sig, at de berørte medarbejdere i produktionen får tilbud om at 
fortsætte i nye job hos køberen. Dermed mister øen ikke arbejdspladser som følge af, at 
fjernvarmeproducenten vælger at koncentrere sin produktion i Fredericia og i Polen. 
 
- Jeg synes, der er lavet en god løsning. På Samsø er vi vant til, at når noget lukker, så 
bliver der aldrig noget igen. Her har vi en virksomhed, der ønsker at overtage bygninger og 
ansatte, og det er en værdig afslutning for Ribe Jernindustri/STAR PIPE efter 37 år på 
øen, siger værkfører siden 1992 Poul Nielsen. 
 
Sammen med to kolleger vælger den 61-årige værkfører at gå på pension efter 21 år i 
virksomheden. De øvrige fire medarbejdere er tilbudt arbejde hos Ballen Maskinfabrik, 
som parret Jette Rafn Petersen og John Carøe har drevet siden 1. juli 2006 efter tidligere 
at have været selvstændige på Nordsjælland. 
 
Plads til ekspansion 
- Vi står foran en ekspansion med eksport til Norge og England, og vi har hårdt brug for 
mere plads. Derfor vil vi placere den mere pladskrævende produktion af gasbetonsave, 
gelændere og bådtanke i en del af de købte bygninger, mens vi lejer resten ud, siger John 
Carøe. 
 
Ballen Maskinfabrik beskæftiger 11 egne medarbejdere og betjener sig desuden af tre 
underleverandører på øen. Virksomheden er alsidig, og foruden egenproduktion 
beskæftiger den sig med smedearbejde, specialløsninger, maskinbearbejdning og større 
konstruktioner til byggeriet. Overtagelsen af bygningerne på et par tusinde kvadratmeter 
finder sted pr. 1. juli 2007, men John Carøe håber at få mulighed for at rykke ind i dele af 
dem forinden.  
 
Lang historie på Samsø 
Ribe Jernindustri, der ejer STAR PIPE A/S og 1. januar 2005 fusionerede et andet 
datterselskab Dansk Rørindustri A/S ind i selskabet, overtog sidst i 60’erne en 
konkursramt gasflaskefabrik på Samsø og begyndte at producere radiatorer. Siden blev 
der produceret fittings til Dansk Rørindustri, og den nuværende produktion består af 
flangefittings, muffer, bøjninger og T-stykker i tre mm stålplade til samling og reparation af 
fjernvarmerør samt fleksrør i plast og kobber, bøjninger i stålrør og blandingssprøjter til 
isoleringsskum.  
 
Lukningen af STAR PIPE’s produktion på Samsø er et led i en betydelig omlægning af 
virksomheden for at få en mere tidssvarende og konkurrencedygtig produktion, og adm. 
direktør Keld Sund Nielsen finder tidspunkt velvalgt. 



 
- Adskillige af vore medarbejdere er gået på pension, andre befinder sig i efterlønsalderen, 
og selv om vi har været begunstiget af dygtige og pligtopfyldende medarbejdere, kan vi 
ikke løbe fra, at der skulle investeres i fabrikken på Samsø for at få et moderne 
produktionsapparat. Både økonomisk og transportmæssigt taler alt for at samle vores 
produktion. Jeg glæder mig over, at vi med salget af bygningerne til Ballen Maskinfabrik 
kan sikre et jobtilbud til de berørte medarbejdere, siger Keld Sund Nielsen.  
 
STAR PIPE er igennem første del af en omfattende omstillingsproces og forventer med en 
væsentligt øget kapacitet en omsætningsstigning på ca. 25 procent og en positiv bundlinje 
i 2007.  
 
 
Yderligere informationer kan fås ved adm. direktør Keld Sund Nielsen, tlf. 76 20 32 
66/25 27 39 20, og adm. direktør John Carøe, Ballen Maskinfabrik ApS, tlf. 86 59 07 30.  
 
   


