
 

Nyhedsbrev nr.27 oktober 2022 

STATUS PÅ TILMELDNGER 
Antallet af tilmeldte forbrugere pr. 1. oktober 2022 er 548. 
Det betyder, at når de sidste formaliteter er på plads og tilmeldingerne er godkendt af kommunen, kan vi 
sætte vores rådgiver i gang med at udarbejde udbudsmaterialet og dermed sætte tilbudsprocessen i gang. 
Vi har netop haft møde med vores rådgiver for at komme i gang. Det første, der sker, er at der laves en 
tidsplan for projektet fra nu, og til vi kan levere varme i 2024 – 25. 
 
KVITERINGSBREV 
Hvis du har betalt 250 kr. i administrativt gebyr og afleveret en tilmeldingsblanket, har du indenfor de 
sidste 10 dage modtaget en kvittering på dette i din postkasse.  
Har du betalt 250 kr. og afleveret en tilmeldingsblanket, men ikke modtaget et kvitteringsbrev i din 
postkasse, bedes du sende en mail til rudi.kragh@mail.dk, så vi kan få bragt dette forhold i orden.   
 
TILSLUTNINGSAFTALER 
Når bestyrelsen er sikker på, at vi når 625 tilmeldte, påbegynder vi at kontakte alle tilmeldte for at lave 
bindende tilslutningsaftaler. Disse aftaler er grundstenen til, at kommunen vil stille en kommunegaranti til 
rådighed for byggeudgifterne. Tilslutningsaftalerne skal derfor endeligt godkendes af kommunen. 
Det fortæller vi nærmere om, når vi er tættere på. 
 
NÆSTE STEP 
Tilmeldingskampagnen fortsætter, til vi har minimum 625 tilmeldte, så vi også kan sætte selve projektet i 
gang. Der er stadig forbrugere, der endnu ikke har fornyet en tilmelding på de nye vilkår med betaling af et 
tilslutningsbidrag på 250 kr, og det er vi ved at følge op på.  
Vi har også taget kontakt til flere af de storforbrugere, der ikke tidligere har været med i projektet. Med de 
stigende energipriser er der fornyet interesse fra flere af disse, og hvis det går som forventet, har vi 
pludselig nået målet på 625 forbrugere. 
Først i det nye år forventer vi, at udbudsmaterialet er klar. Da der er tale om et stort projekt, skal det 
udbydes i EU-licitation, og vi forventer, at der kan holdes licitation i foråret 2023. Først her kender vi den 
helt rigtige pris på hele projektet, men vi tror stadig, vi har et anlægsbudget, der kan holde.  
Konkret starter projektet ved at indgå aftaler med de entreprenører, der vinder de forskellige opgaver. 
 
ORIENTERINGSMØDE PÅ VESTERMARKSKOLEN ONSDAG D. 26. OKTOBER KL. 19 – 21 
Mødet vil bestå af 2 dele: 

1. En orientering om fjernvarmeprojektets nuværende status, samt en imødegåelse af diverse 
misforståelser, som vi har erfaret florerer i lokalsamfundet. 

2. Konsultation om egne spørgsmål. Bestyrelsens medlemmer besvarer spørgsmål fra den enkelte 
forbruger. 

Alle er velkommen. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


