Nyhedsbrev nr. 11
24. august 2018
GODKENDELSE AF VORES PROJEKT:
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev har Byrådet på mødet den 26. juni godkendt vores projekt.
Vi skrev også, at parter i sagen har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger, og det har
naturgasselskabet gjort. Det betyder, at vi ikke kan komme i gang, før klagen er behandlet, og det
vil desværre trække sagen yderligere. Der kan godt gå ½ til 1 år, men behandlingstiden er for
nedadgående.
FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT:
Vi er godt i gang med at undersøge finansieringen af projektet.
Vi har selv bedt kommunen om, at garantien ikke blev behandlet sammen med projektet, da vi
havde behov for at undersøge lånemarkedet grundigt.
Vi har foreløbig ansøgninger liggende ved 4 realkreditinstitutter, 4 pensionskasser og 4 banker.
Det er ikke alle, der har svaret endnu, men foreløbig har Kommunekredit tilbudt et meget billigt fast
forrentet lån, der ligger inden for vores forudsætninger i projektet, og det bliver prisen på en
kommunegaranti, der bliver afgørende for, om dette kan realiseres.
En af bankerne har også allerede nu tilbudt et fint fast forrentet lån, og fordelen her er, at det ikke
kræver en kommunegaranti.
GRUNDLAG FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET:
Med godkendelsen fra Svendborg kommune ved vi allerede, at vi skal have et tilstrækkeligt antal
kunder, for at vi må igangsætte projektet. Der er et krav om et samlet forbrug på 11.000 MWh/år
svarende til 607 forbrugere. Med storforbrugere har vi allerede noget, der svarer til omregnet 816
boliger.
Denne omregning er på baggrund af et gennemsnitligt forbrug på 18,1MW/år for en beboelse, men
alle bruger jo ikke helt den samme mængde varme. Derfor har vi behov for at kende dit forbrug, og
vi vil derfor bede dig om at sende os dine tal for sidste års forbrug af naturgas eller olie.
Hvis du ikke allerede har meddelt os dit forbrug, kan du udfylde vedhæftede
FORBRUGSOPLYSNINGER og lægge den i postkassen hos Rudi Rusfort, Krovej 15, V.
Skerninge eller sende den i en mail til: perbach7@gmail.com

NÆSTE ETAPE I ARBEJDET:
Når vi kan dokumenterer varmebehovet med alle kontrakter og klagen er behandlet med et positivt
udfald for os, kan vi gå i gang med at planlægge projektet.
Vi er dog allerede gået i gang med, at fastlægge hvor fjernvarmeledninger skal graves ned, og hvor
vi starter. Når det er på plads, vil vi kontakte alle boliger på de enkelte veje for at få flest mulige
med, når der bliver gravet i den enkelte vej.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt i løbet af oktober måned, hvor vi kan oplyse mere om
finansiering, og hvordan ledningsplanen tegner sig.
Der er nok ikke nogen afklaring på klagebehandlingen, men muligvis er vi blevet klogere på et
muligt udfald.
HALMRESSOUCER:
I sommer har der været fokus på mangel på halm på grund af den tørre sommer. Vi skal ikke
planlægge på baggrund af et enkelt års vanskeligheder med at få halm, og derfor er der ikke planer
om at ændre vores brændselsvalg, men vi har da gjort os overvejelser over, hvad det kunne betyde
for vores brændselsleverancer, hvis vi havde været i drift i år.
Umiddelbart ikke noget, da vi planlægger langtidskontrakter for levering af halm, og så har vi flere
strenge at spille på med vores planlagte varmeværk.
Dels er vores halmforbrug med vores 2 varmepumper kun det halve af, hvad et tilsvarende værk
kun med én halmkedel ville være.
Oprindelig er det planlagt, at den ene varmepumpe, der drives af varme fra halmkedlen, skal køre
primært i sommerhalvåret, men hvis der skal spares meget på halmen, kan varmepumpen på el
alene producere nok varme til at dække sommerforbruget. Med dagens elpriser vil det blive lidt
dyrere, men der er nu udmeldt lavere afgifter på el, og det kan måske betyde, at elvarmepumpen
skal dække en større del af forbruget.
Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

NB!
Får du dette nyhedsbrev på papir, vil vi gerne have din mail-adresse, hvis du har sådan en.
Det er dyrt at sende post, og med vores begrænsede økonomi er brevene hidtil blevet uddelt af
nogle af vore trofaste hjælpere. Det er vi meget taknemmelige for, men det er et stort arbejde
at omdele.
Send din mail-adresse til perbach7@gmail.com

