
 
 

Nyhedsbrev nr. 25 – marts 2022 

Fjernvarmeselskabets bestyrelse har i februar afleveret vores projekt til Svendborg Kommune, og det er nu 
på vej gennem den politiske behandling, som kulminerer med Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april. Vi 
håber politikerne nu siger ”ja”.  
 
I bedste fald er vejen dermed banet for fjernvarme i vores område. 
  
Når Kommunalbestyrelsen har sagt ”ja”, søger vi fjernvarmepuljen i Energistyrelsen om støtte på ca. 12 
mio. kr. Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage, hvis alt går godt. De 12 mio. kr. betyder, at den faste afgift 
bliver billigere for hver enkelt forbruger, end hvis vi ikke søgte disse midler. 
 
Der kan være en sten på vejen. Et lokalt energiselskab kan anke Kommunalbestyrelsens beslutning til 
Energiklagenævnet. Det vil forsinke vores projekt med 3 måneder, men den mulighed er indregnet i vores 
tidsplan, når vi siger, at vi forventer at kunne levere varme i 2023-2024. Vi forventer klagen bliver afvist i  
Energiklagenævnet. 
 
Når fjernvarmeselskabets bestyrelse føler sig sikre på, at vi kan gennemføre projektet, og har en klar 
formodning om, at vi kan nå de måltal, vi har både på kort bane og lang bane i de første fem år, sættes 
projektet i gang.  
 
Det sker med en informationskampagne, der vil bestå af bl.a. to offentlige møder om projektet, hvor vi vil 
fortælle om økonomien, tidsplaner, kontrakter og vilkår. Vi vil også afholde personlige møder i private hjem 
for dem, der ønsker det. Da kommunen i efteråret 2021 har opstillet nye betingelser til projektet, skal alle 
kontrakter gentegnes med disse nye vilkår. Der kommer mere information om dette senere. 
 
Målet er, at vi på kort bane skal have ca. 400 kontrakter, før vi kan igangsætte projektet. Det er færre end 
tidligere, men det skyldes, at projektøkonomien nu er så god, at vi nu kan reducere antallet af kunder fra 
start med ca. 20%. Samtidig skal vi have fokus på vores måltal på den lange bane, som betyder, at vi efter 
de første fem år skal have ca, 625 varmtagere. 
 
Mens vores rådgiver har regnet på et nyt projekt, har vi forhandlet med storforbrugerne. Storforbrugerne 
er positivt overfor projektet og har givet hensigtserklæringer på, at de er med. Men de kan naturligvis først 
skrive under på en kontrakt, når projektet er politisk godkendt. 
 
Endvidere har vi været i dialog med virksomheder, der producerer overskudsvarme. Hvis dette kan 
genanvendes i varmeværket, kan det reducere det energibehov, varmeværket har. En sådan aftale er ikke 
på plads endnu, men det arbejdes der videre med.  
 
  



 
TiDSFORLØB – pr. medio marts 2022 
7. april:  - Projektet behandles på Teknik og Miljøudvalget 
19. april: - Projektet behandles i Økonomiudvalget 
26. april: - Projektet behandles i Byrådet 
19. maj:  - Generalforsamling i F-5762 
Vi forventer Informationskampagnen kan igangsættes før sommerferien. 
 
Næste nyhedsbrev 
Næste nyhedsbrev udsendes i starten af maj 2022. Det vil forhåbentlig omhandle et positivt referat af 
Byrådets beslutning samt indkaldelse til generalforsamling.  
 
Vi forventer i maj-nyhedsbrevet, at kunne præsentere et prisblad samt vise, hvad fjernvarme 5762 koster i 
forhold til andre varmesystemer i vores område: olie, naturgas, træpiller og luft-vand varmepumper. 
 
På generalforsamlingen orienteres bl.a. om rammen for informationskampagnen. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


