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4. december 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 naturgasselskabet har klaget over afgørelsen, og vi kan ikke komme i gang, før 
klagen er behandlet..  
Vi har netop svaret på en henvendelse fra Klagenævnet, som har spurgt, om vi har bemærkninger til 
det materiale, som de behandler sagen på. Det er klagen fra naturgasselskabet og Svendborg 
Kommunes redegørelse for, på hvilket grundlag de har godkendt projektet. Svaret skulle være 
nævnet i hænde senest den 30. november.  
Sagen er således under behandling, og vi håber, der er en afgørelse først i det nye år. 

 

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT: 

Vi arbejder fortsat på finansieringen af projektet.  
Vi har ansøgninger liggende ved 4 realkreditinstitutter, 4 pensionskasser og 4 banker. 

De fleste har svaret negativt, men 2 banker har tilbudt et fint fast forrentet lån uden krav om en 
kommunegaranti.  
Det ser dog ud til, at Kommunekredit, der har tilbudt et meget billigt fast forrentet lån, bliver den 
billigste finansiering. men som vi oplyste sidst, bliver det prisen på en kommunegaranti, der bliver 
afgørende for den billigste finansiering. Forhandling om prisen på en kommunegaranti er i gang, 
men kan først afsluttes, når vores godkendelse er på plads. 

 

GRUNDLAG FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET: 

Som vi skrev sidst, skal vi 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, og 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 



Bestyrelsen vil samtidig ønske alle en god jul, og så kunne det være helst fantastisk, hvis vi kan få 
en god julegave i form af en endelig godkendelse først i det nye år. 

 

FORLYDENDER OM BORTFALD AF TILSKUD: 

I den forløbne uge har der både i radio og aviser været oplysninger om, at flere fjernvarmeværker 
bliver nødt til at sætte prisen op. Der har været tale om prisstigninger for et almindeligt hus på op til 
6000 kr./årligt.  

Vi vil gerne fastslå, at dette ikke er gældende for vores projekt, da vi ikke skal producere el sammen 
med varmen. 
Fjernvarmeværker, der producere el har hidtil modtaget et årligt tilskud for at stå til rådighed for 
produktion af el, men det ophører fra årsskiftet, og det er årsagen til disse skrækhistorier.  

 

 

 

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 

 


