
 
Nyhedsbrev nr. 22 - september 2021 

Det samlede Byråd har på sit møde den 21. september godkendt en kommunegaranti på 80 mio. kr., hvilket 
betyder, at vi nu kan låne et tilsvarende beløb hos Kommunekredit til vores fjernvarmeprojekt. 
 
Bestyrelsen for fjernvarmeselskabet har på vores bestyrelsesmøde den 23. september drøftet sagen og har 
besluttet, at vi arbejder videre med projektet, selvom det Byrådet besluttede forleden, giver os nogle 
gevaldige udfordringer. Men dem tager vi med. Vi arbejder videre, fordi vi har et godt projekt, og fordi 
prisen for at få varme inkl. tilslutningen fortsat er billigere end alternativerne, og fordi Byrådet har 
besluttet, at der skal være fjernvarme i vores område. 
 
Det samlede Byråd støttede vores projekt trods en indstilling fra Direktionen i Svendborg Kommune til 
Byrådet, om at få stoppet projektet. Byrådet støttede vores projekt, men på nogle andre vilkår end vi havde 
håbet på. Vi havde nogle ønsker, som vi forinden har præsenteret for de politiske partier, og som også er 
fremført i Fyns Amts Avis og Den Lille Avis før Byrådsmødet.  
 
Byrådet har besluttet, at vores andelskapital og tilslutningspris skal følge prisbladet i Svendborg 
Fjernvarme. Det mener vi er helt urimeligt, da Svendborg Fjernvarme er et af landets dyreste at blive 
tilsluttet – og deres andelskapital er samtidig meget høj. Andelskapitalen er i de fleste fjernvarmeselskaber 
i Danmark på 0 kr. eller 100 kr. 
 
Men Byrådet ville det altså anderledes:   

 Vores tilslutningspris skal være på minimum 31.500 kr. Det er politisk bestemte af Byrådet. Denne 
tilslutningspris er ikke udtryk for den faktiske kostpris (Hvile-i-sig-selv-princippet, som 
fjernvarmeprojekter ellers styres efter) 

 Vi kan, af politiske grunde, ikke tilbyde en rabat på 15.000 kr. pr tilslutning. Byrådet ønsker ikke, der 
skal gives rabat, selvom vi har pengene til det.   

 Vi skal af politiske grunde opkræve en andelskapital på 3.500 kr.  
 
Vi arbejder nu på følgende løsning: 

 Tilslutningsprisen på 31.500 kr. kan betales kontant eller i rater over fx 10 år. Denne betales 
sammen med varmeregningen. 

 De øvrige gebyrer Svendborg Kommune har pålagt os, bliver særskilte poster i prisbladet/varme-
regningen, så det er tydeligt for alle, hvilken ekstra udgift kommunen har pålagt fjernvarmekun-
derne i vores område. 

 Alle nuværende andelshavere skal have nye kontrakter – hvor de vilkår kommunen har bestemt for 
vores område indskrives. 

 Vi har 480 kontrakter fra foråret 2021. De skal nu gentegnes, så de afspejler de nye vilkår. 
 
Denne løsning er altså fortsat billigere end andre varmeløsninger – men altså dyrere end vi havde håbet på. 
 
Vi beklager meget denne proces og alt det besvær, det må give hos vores trofaste andelshavere, og vi 
takker for din støtte og opbakning. 
 
I næste nyhedsbrev vil vi orientere nærmere om den videre proces. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


