
 
Nyhedsbrev nr. 18 november 2020 

STATUS PÅ VORES PROJEKT: 

Den 20. oktober behandlede Økonomiudvalget i Svendborg Kommune vores ansøgning om 
kommunegaranti. Der blev ikke truffet en afgørelse, da politikerne er usikre på, om de kan stille en 
garanti med en betaling, der er lavere, end deres rådgiver BDO, har anbefalet. Sagen blev sendt til 
Tilsynet i Indenrigsministeriet, for at få dette juridiske spørgsmål afklaret.  
Økonomiudvalgets møder er lukkede, og vi kan selvfølgelig ikke få at vide, hvad holdningen er, 
men vi fornemmer, at der er overvejende støtte til vores projekt. 
Sagsbehandlingen er oplyst til 3 måneder, så vi må væbne os med tålmodighed endnu en gang.  

Som vi oplyste i sidste Nyhedsbrev har de fleste gentegnet kontrakterne og det siger vi tak for, men 
vi mangler stadig nogle andelshavere for at vi kan starte projektet. Planen var oprindeligt, at vi ville 
gå i gang med at kontakte alle på vores interesseliste i november. Med nævnte udskydelse af en 
afgørelse har vi besluttet at afvente en afgørelse, før vi tager kontakt til nye andelshavere. 

Alle, der har valgt at forny den gamle kontrakt til en ny 3-årig periode frem til 2023, skal på 
nuværende tidspunkt have modtaget den nye kontrakt med bestyrelsens underskrift. Er dette ikke 
tilfældet for dig, så kontakt endelig Erik Stoumann, så vi kan få det rettet. 
 

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT: 

Mens vi venter, undersøger vi andre finansieringsmuligheder. Vi har netop sendt en ansøgning til 
Ringkjøbing Landbobank, der var tæt på at tilbyde en god finansiering for godt 2 år siden. 

 

TILSKUD TIL FJERNVARME: 

Som led i Regeringens plan for grøn omstilling er der nu udmeldt mulighed for at søge tilskud til 
konvertering af varmesystemer og bedre isolering af boliger m.m.. Regeringen ønsker at fremme 
fjernvarme og varmepumper på bekostning af oliefyr og naturgas. 

Vores lokalsamfund er med kommunens godkendelse af vores projekt i 2018 nu udlagt til 
fjernvarmeområde, og boligejere i vores lokalsamfund kan derfor ikke opnå tilskud til individuelle 
varmepumper. 

Der kommer samme mulighed for at tilslutte sig fjernvarme, og startskuddet forventes at blive 
medio 2021.  
Til fjernvarme bliver der et tilskud på 20.000 kr. pr. bolig, der tilsluttes, og det bliver fjernvarme-
selskaberne, der skal søge og modtage tilskuddet. Det vil medføre et betydeligt tilskud til vores 
anlægsbudget og dermed styrke rentabiliteten samt medføre lavere varmepriser i vores 
lokalsamfund. 

 

Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


