
 

Nyhedsbrev nr. 16 -  juni 2020 

Generalforsamlingen er udsat til august måned, og dagsorden udsendes 4 uger før afholdelse. 

 

STATUS PÅ VORES PROJEKT: 

Efter en aftale med Dansk Gasdistribution, nu Evida, bliver projektet trukket tilbage fra 
Energiklagenævnet, og vi går i gang med et helt nyt projekt.  
I det nye projekt udgår halmkedelen og erstattes med endnu en varmepumpe.  
I det oprindelige projekt var det planen, at halmen skulle udfaset efter 10 år og til den tid erstattes 
med bedste mulige teknologi. Vi er med denne beslutning rykket 10 år frem i projektets liv, og det 
betyder, at en ellers fornuftig investering i halmforbrænding spares.  
Grunden til denne radikale ændring er, at der det seneste år er besluttet en gunstig udvikling af 
priser og afgifter på brug af el til opvarmning. Yderligere ser det ud til, at de igangværende 
forhandlinger om en ny klimaplan giver nogle store fordele for udvikling af fjernvarme.  
Der kommer et kontant tilskud for at blive tilsluttet et fjernvarmenet, og projekterne skal ikke frem 
over betale et beløb til gasselskabet for at afbryde en gaskunde.  
Vi er allerede i forhandlinger med det lokale elselskab om at købe strøm som højspænding direkte 
fra den nærmeste transformerstation på Lindekildevej - kun 1,3 km. fra fjernvarmeværket.  

Projektet kommer herefter til at bestå af 2 store varmepumper, et varmelager og et stort gasfyr. 
Gasfyret skal kun køre, når der er service på varmepumperne, eller hvis vi får en meget streng 
vinter.  
Med denne radikale ændring af projektet er der et mindre behov for bygninger, der spares tung 
trafik frem til værket, og der bliver behov for mindre personaleresurser.  
Varmepumperne koster lidt mere end en halmkedel, men det ser ud til, at det kan opvejes af 
ovennævnte besparelser, så vi kan holde de tidligere udmeldte priser.  

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT: 

Vi arbejder fortsat på finansieringen af projektet, og Kommunekredit, kan tilbyde den billigste 
finansiering.  
Renten her er stadig meget lav (ca. 1 % lavere end for 2 år siden), men lånemarkedet er nervøst som 
følge af corona-krisen. Et sådant lån forudsætter en kommunegaranti fra Svendborg Kommune. 
Forhandling om prisen på en garanti er i gang, men kan først afsluttes, når vores godkendelse er på 
plads.  

 



GRUNDLAG FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET: 

Som vi skrev sidst, har vi kontrakt med et tilstrækkeligt antal kunder, for at vi må igangsætte 
projektet.  
Alle kontrakter har en udløbsdato til august 2020, og derfor skal vi i gang med at forny alle 
kontrakter. Med den lange sagsbehandling, der er forløbet, ved vi heller ikke, hvor mange der har 
været nødt til at finde en anden løsning.  
Fornyelse af kontrakter bliver en af de første opgaver, vi skal i gang med, når vi har fundet en 
løsning med Evida.  
Sideløbende hermed vil bestyrelsen starte en ny hvervekampagne for at tilbyde tilslutning til alle, 
der endnu ikke er med.  

 

PLAN FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET: 

Med de ændringer jeg har løftet sløret for, skal der laves et helt nyt projektforslag, og vi skal have 
en ny godkendelse af Svendborg Kommune. Det første projekt tog alt for lang tid, men det er aftalt, 
at projektet nu bliver til i et tæt samarbejde med Evida og Svendborg Kommune.  
Evida har endda allerede med de ændringer, der er tale om, lovet, at de ikke vil klage over projektet 
og dermed forsinke behandlingstiden.  
Vi tror også på en hurtig godkendelse hos kommunen, da udskiftning af halmkedlen med 
varmepumper kan betyde, at et samlet byråd kan slutte op om projektet. Tidshorisonten er februar 
eller marts måned 2021.  

Så snart vi har et tilstrækkeligt antal kontrakter på plads, skal bestyrelsen træffe afgørelse om at 
igangsætte projektet.   
Som grundlag for denne beslutning vil vi opdatere anlægsbudgettet med de justeringer, det nye 
projekt medfører. Med de nytegnede kontakter og de aktuelle forbrug fra jer forbrugere samt den 
rigtige finansiering vil vi opstille et driftsbudget for det første hele driftsår. Når projektet stadig 
giver et positivt resultat, er vi klar til at trykke på startknappen.  

Rambøll vil herefter færdiggøre projektet og sende det i udbud, og anlægsprojektet kan komme i 
gang efter sommerferien 2021. 
 

 

Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 

 


