
 
 

Nyhedsbrev nr. 21 august 2021 

Dette nyhedsbrev indeholder en god og en dårlig nyhed.  

Den gode nyhed først.  
Kampagnen i april-juni med at tegne nye kontrakter forløb godt, og vi nåede vores måltal på 479. Ved 
optællingen var vi på 480. Det betyder, at bestyrelsen har grundlag for at sætte projektet i gang. 
Tak til alle for opbakningen til projektet. 
 

Men nu kommer den dårlige…. 
Flertallet af politikere i Svendborg Kommune fik i sidste øjeblik alligevel kolde fødder – da det fra 
direktionen i Kommunen forlød, at projektet, hvis det går konkurs, vil belaste kommunens kassebeholdning 
med 50%.  
Den usikkerhed var for kommunen ny, selvom vi fra bestyrelsen i fjernvarmeselskabet hele tiden har gjort 
dem opmærksomme på, at det er kommunen, der med kommunegarantien hæfter for projektet.  
 
Det var det, som sagen i foråret 2021 handlede om – hvad skulle provisionen være til Svendborg Kommune 
for at de ville stille en kommunegaranti – og den landede som bekendt på 3%.  
Det syntes vi, var urimeligt højt, men det kan projektet trods alt leve med, så længe det kun er i 
anlægsperioden, der er den mest usikre periode i projektet, hvor leverandører kan gå konkurs, og 
forsinkelser kan opstå etc. 
 
Kommunen ønsker nu at begrænse deres risiko yderligere. 
 

Hvad så nu? 
Bestyrelsen i fjernvarmeselskabet har kikket på hvilke muligheder, der er for det, samtidig med at vi 
overholder de aftaler, vi har med fjernvarmeprojektets andelshavere om den samlede varmepris.  
Ærlig talt – det er ikke nemt. 
 
Lige nu forsøger vi at komme i dialog med politikerne i Svendborg Kommune, dels for at få ryddet 
eventuelle misforståelser af vejen, dels for at finde fælles fodslag omkring fjernvarmeprojektet, som jo for 
os alle er et vigtigt skridt i forbindelse med den grønne omstilling. 
 
Når vi kender udfaldet af vores snak med politikkerne, samt når politikkerne i det politiske forhandlingsrum 
(herunder Byrådsmødet i september) er nået frem til et resultat, kommer vi tilbage med mere information. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 
 


