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Energiklagenævnet har desværre meddelt os, at gasselskabets klage først afklares i foråret 
2020, og ikke i dette efterår, som vi tidligere har skrevet. Vi ved, at udsættelsen desværre 
udfordrer mange ældre oliefyr og gaskedler i vores område. Trods dette, tror bestyrelsen 
fortsat på projektet, og arbejder ufortrødent videre. I det omfang vi kan, forbereder vi os på 
tiden efter godkendelsen, hvor gravearbejdet skal i gang. 
Den langstrakte klagesag har bl.a. betydet, at brancheorganisationen Dansk Fjernvarme 
anvender vores projekt i de igangværende klimaforhandlinger på Christiansborg til at 
påpege, at dette juristeri er med til på nationalt niveau at forsinke den grønne omstilling, og 
at det tenderer chikane. 
 

STATUS PÅVORES PROJEKT: 
Som vi tidligere har fortalt om, har Svendborg Kommune godkendte fjernvarmeprojektet på sidste 
møde før sommerferien 2018, men naturgasselskabet ankede afgørelsen til Energiklagenævnet. Vi 
har svaret på spørgsmål og uddybet projektet 5 gange siden, da naturgasselskabet hele tiden fandt på 
nye kritikpunkter til projektet.  
Ved sidste besvarelse i maj 2019 bad vi om, at ankenævnet træffer en afgørelse på det foreliggende 
grundlag. Energiklagenævnet var enig i denne betragtning, og i juni fik vi stillet i udsigt, at vi kunne 
forvente en afgørelse inden udgangen af 2019. Fristen for en afgørelse var således udskudt et halvt 
år, men vi var fortrøstningsfulde med udsigten til en snarlig afgørelse. 
Derfor var skuffelsen også stor, da vi sidst i november fik oplyst, at en afgørelse først kan forventes 
i 2. kvartal af 2020. 
En fortsat udskydelse af en afgørelse er bekymrende, da flere af vore andelshavere har problemer 
med at holde liv i det gamle olie- eller gasfyr. Flere har været nødt til at udskifte fyret, men kun 
ganske få har ønsket at opsige deres medlemskab. Det kan måske være en forglemmelse, men flere 
har udtrykt, at de fortsat ønsker at få fjernvarme, hvis vi fortsat kan holde de priser, vi tidligere har 
udmeldt, og som det fremgår af beregneren på hjemmesiden.  
 

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 omregnet816 boliger.  
Disse tal er gennemsnitlige erfaringstal til brug ved planlægning, og det har været vigtigt for os, at 
kunne fastlægge et realistisk driftsbudget, inden vi tør sætte projektet i gang. Derfor har vi i løbet af 
denne sommer med jeres oplysninger om forbrug fået styr på, hvor meget varme vi kan forvente at 
sælge, når vi kommer i gang. 
Vi har stadig et varmesalg, der er stort nok til, at vi kan opfylde kommunens krav på 11.000 MWh, 



men det har vist sig, at det forbrug, I har oplyst, ligger under de gennemsnitlige erfaringstal, så med 
jeres opgivne forbrug, bliver varmesalget lavere, end vi har planlagt med.Derfor skal vi skaffe flere 
kunder.  
Vi ser dog optimistisk på denne opgave, da vi allerede har omkring 100 husstande, der følger vores 
projekt som interesserede, og med disse kunder vil vi igen være oppe på et varmesalg, der er 
tilstrækkeligt til at gennemføre projektet på et sikkert grundlag.  
 

PLAN FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET: 

Så snart Energiklagenævnet har afgjort sagen til vores fordel, og finansieringen er på plads, vil 
bestyrelsen træffe afgørelse om igangsætning af projektet.   
Som grundlag for denne beslutning vil vi opdatere anlægsbudgettet med de justeringer, vi har 
accepteret under ankesagen og med de aktuelle forbrug, vi har fået fra jer forbrugere. Herefter vil vi 
med den rigtige finansiering opstille et driftsbudget for 1. hele driftsår. Hvis projektet stadig giver et 
positivt resultat, er vi klar til at trykke på startknappen. 

Rambøll vil herefter færdiggøre projektet, og her er vi langt, da noget af denne opgave som 
beskrevet i tidligere nyhedsbreve blev foretaget ved årsskiftet til 2019. Herefter skal projektet 
sendes i udbud. 
Sideløbende hermed vil bestyrelsen starte en ny hvervekampagne for at tilbyde alle, der endnu ikke 
har tilmeldt sig mulighed for at tilmelde sig. Det vil ske i etaper startende med hovedledningen fra 
Industrivej i Vester Skerninge mod øst og henholdsvis vest. Når vi har valgt entreprenør, og 
sammen med denne har lagt en udbygningsplan, vil kampagnen fortsætte efter denne plan. 

Under forudsætning af, at Energiklagenævnet træffer en positiv afgørelse inden udgangen af juli 
måned, vil hvervekampagnen gå i gang i løbet af efteråret 2020. Vi forventer, at vi i bedste fald, kan 
begynde at levere varme fra efteråret 2022.  

 

VI TROR FORTSAT PÅ PROJEKTET: 

Vi har haft mange skuffelser med projektet, siden vi gik i gang i 2015, og vi har også i svage 
øjeblikke tvivlet på, om det mon lykkes, men det gør det!  
Ud over at vi har et godt projekt og har mødt stor opbakning lokalt, vil fjernvarmen i Danmark 
komme til at spille en stor rolle i fremtidens varmeforsyning.  
I starten af 2020 kommer Regeringen med en Klimaplan, hvis målsætning er 70 % CO2-reduktion. 
Den følges senere i 2020 op med en Klimahandlingsplan, hvor det forventes, at fjernvarme vil 
udgøre en stor del af midlet til at nå målet. 

Dansk Fjernvarme har regnet sig frem til, at fjernvarmen i Danmark alene kan klare ca. 45 % af 
dette mål. Det kræver, at der over hele landet sker udbygning af fjernvarme i stedet for olie og 
naturgas samtidig med, at fjernvarmeværkerne udnytter biobrændsel og el i større grad, end det nu 
er tilfældet. Her vil vores projekt lokalt være et vigtigt element til opfyldelse af dette mål.   

 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 
 
 

 


