
 

  

Nyhedsbrev nr. 24. januar 2022 
Først vil jeg ønske alle vores trofaste forbrugere et godt nytår.  
 
Fjernvarmepuljen: 
Siden sidste nyhedsbrev i november har bestyrelsen lige skullet slikke sårene oven på et afslag fra 
Energistyrelsens fjernvarmepulje på vores ansøgning om tilskud til vores fjernvarmeprojekt. 
Afslaget var på grund af, at Svendborg Kommune ved behandlingen af vores projekt i sommer af forskellige 
årsager ikke fik anført i beslutningsreferatet, at projektet var godkendt. Energistyrelsen kunne derfor ikke 
bevilge tilskud, når det ikke helt klart fremgik af referatet, at projektet var godkendt.  
 
Ny projektansøgning: 
Vores projekt skal derfor på ny behandles på et kommunalbestyrelsesmøde. 
I forbindelse med den endelige godkendelse af vores projekt vil vi indregne de sidste nye forudsætninger, 
så vi har et projekt, der er helt opdateret. 
Sammen med kommunen er der nu aftalt en ny plan for denne behandling, og der arbejdes mod at få et nyt 
opdateret projekt godkendt i marts eller april. Herefter kan vi søge tilskud fra fjernvarmepuljen igen.  
 
Opdateret anlægsbudget: 
Det er helt fantastisk, at vores rådgiver igen er parat til at bruge flere kræfter på os, og som det første har 
de nu været igennem en opdatering af anlægspriserne. Sidst de blev opdateret, var i marts 2021, men der 
er over året, der er gået, sket en voldsom prisstigning. Navnlig stål er steget voldsomt, og det indgår 
desværre i de fleste af elementerne i projektet.  
Med nye priser og tillæg til uforudsete udgifter må vi desværre konstatere, at det samlede projekt løber op 
i 120 mio. kr., svarende til 20 mio. kr. ekstra. 
 
Opdateret driftsbudget: 
Vi har nu opstillet et driftsbudget for de første 5 år i drift for at se, om vi stadig kan få projektet til at hænge 
sammen med de priser, der blev meldt ud midt i 2018. 
Før den sidste stigning kunne det faktisk lade sig gøre. Vi havde fra starten af rigelig luft i budgetterne. 
Yderligere har det også betydet meget, at flere af de udgifter, f.eks. et afkoblingsgebyr til 
naturgasselskabet, som vi havde med i det første projekt, ikke mere skal betales i det nye projekt. Da der 
samtidigt er stillet krav om, at alle forbrugere ved tilslutning skal betale et tilslutningsbidrag på ca. 35.000 
kr. var der endda plads til en mindre nedsættelse af den faste afgift.  
En ny opdatering af drift budgettet viser nu, at det stadig kan lade sig gøre at bygge og levere fjernvarme 
til en pris som tidligere, men det er ikke muligt, at nedsætte priserne. 



 
 
Energipriserne er steget: 
Omkring årsskiftet har der i pressen også været fokus på energipriserne, der begyndte at stige som 
raketterne til nytår.  
Der har været mange historier om folk, der virkelig er kommet i klemme, og det gælder især 
gasforbrugerne.  
Før jul var der også historier om flere selskaber, der foranlediget af de meget høje gaspriser, måtte melde 
ud med større eller mindre prisstigninger. Den 23. december kunne vi læse, at Gudenådalens 
Energiselskab ville være nødt til at varsle prisstigning til sine forbrugere på 185%. Det er ikke den første 
stigning, som et fjernvarmeselskab har meldt ud, men det har været den mest kraftige stigning, hvilket 
blandt andet medierne har interesseret sig meget for. 
Hen over jul og nytår har der været ganske mange artikler og medie-indslag om de stigende priser i 
fjernvarmen, og der er blevet tegnet et billede af, at snart sagt alle fjernvarmeselskaber hæver deres priser 
markant. 
Det er langt fra det rigtige billede, og landet over har store som små selskaber da også meldt ud om 
faldende fjernvarmepriser. Faktisk væsentlig flere prisfald end det modsatte. 
En undersøgelse viser, at cirka 100.000 fjernvarmekunder rammes af meget kraftige stigninger og 
yderligere cirka 100.000 rammes af mindre prisstigninger. Det skal ses i lyset af, at flere end 1,8 
millioner danske husstande opvarmes med fjernvarme. 
Vi kan således fastholde vores priser fra 2018 selv om projektet er steget med 20 mio. kr. og selv om vi i 
driftsbudgettet har opjusteret strømprisen med 50 % fra foråret 2021.  
  
Hvad så nu? 
Lige nu er vores rådgiver i gang med at genberegne det endelige projekt, og bestyrelsen skal i gang med at 
genforhandle kontrakterne med de nye forudsætninger om betaling af tilslutningsbidrag på ca. 35.000 kr. 
for en bolig. 
Vi er begyndt med storforbrugerne, og vi forventer at kunne afslutte det i løbet af marts måned. Alle har 
foreløbig svaret ja, men de fleste storforbrugere skal have behandlet en endelig beslutning i deres 
respektive bestyrelser.  
I februar og marts skal vi i gang med at forny kontrakterne med de almindelige boliger, og vi forventer at 
indkalde til 2 borgermøder for at orientere samlet om de nye kontrakter.  
 
Dette kommer der mere information om. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


