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Nyhedsbrev nr. 19. februar 2021
STATUS PÅ VORES PROJEKT:
Som vi skrev i november, behandlede Økonomiudvalget i Svendborg Kommune på deres møde d.
20. oktober vores ansøgning om kommunegaranti. Der blev ikke truffet en afgørelse, da
politikerne var usikre på, om de kunne stille en garanti med en betaling, der var lavere end det
deres rådgiver, BDO, havde anbefalet. Sagen blev sendt til Tilsynet i Indenrigsministeriet, for at få
dette juridiske spørgsmål afklaret.
Sagsbehandlingen var oplyst til 3 måneder, men der kom heldigvis en afgørelse allerede den 24.
januar.
Afgørelsen har fastslået, at Svendborg Kommune skal fastsætte en betalingen efter
markedsværdien for en sikkerhedsstillelse.
Sagen blev sendt til kommunens bankforbindelse for at få en vurdering af denne markedsværdi, og
banken var hurtig, og sagen var sat til behandling igen i Økonomiudvalget den 9. februar.
Selv om vi har været godt trætte af, at vores sag gentagende gange er blevet forhalet, fandt vi det
dagen før mødet nødvendigt at bede Økonomiudvalget om at udskyde sagen, da der samme dag
var kommet nye aspekter i sagen, idet Kommunekredit, der skal stille lån til rådighed for projektet
kunne oplyse, at sagsbehandlingen i Svendborg Kommune ikke var korrekt. Kommunen var blevet
vejledt forkert, og beslutningen om at stille en kommunegaranti var sket på et fejlagtigt grundlag.
Det skal, der nu rådes bod på, og det kan godt tage yderligere tid.
Efter nærmere vurdering vil det heldigvis ikke forsinke vores projekt yderligere, så vores rådgiver
er nu for alvor gået i gang med at beregne det nye projekt med varmepumper som energikilde, og
vi har nok et nyt projektforslag klar til behandling i Svendborg Kommune i april eller maj måned.
Det har over weekenden været fremme, at vores projekt ville blive opgivet. Der er et citat fra en
henvendelse, vi havde sendt til Økonomiudvalget, og her havde vi oplyst, at det ville være en
konsekvens, hvis Svendborg kommune fastholdt en provision på 3% for at stille sikkerhed for
lånet.
Senere har vi set, at det var indstillet til Økonomiudvalget at opkræve 3 % i anlægsfasen, og at vi
herefter skulle sidestilles med de øvrige små fjernvarmeværker i kommunen. Det er en god nyhed,
og hvis det også bliver godkendt politisk, kan vi fortsætte og gennemføre projektet.
Bestyrelsen har på sit møde den 10. februar på den baggrund besluttet, at der nu bliver sat fuld
kraft på med at færdiggøre projektet.

TILSKUD TIL FJERNVARMEPROJEKTER:
Fra 1. januar i år blev der oprettet en ny pulje til udbygning af fjernvarme for dermed at afløse
brug af olie og naturgas. Det er en årlig pulje over 4 år, som vi vil søge i forbindelse med
fremsendelse af vort nye projektforslag.
Hvis vi får del i puljen, kan vi forvente et beløb på 20.000 kr. pr. forbruger, der skifter fra olie og
gas til fjernvarme. Der er dog et loft på antallet af tilskud, som svarer til det antal forbrugere, der
skal til, for at projektet kan hvile i sig selv økonomisk.
Alt i alt kan det betyde en samlet reduktion af projektets anlægssum på 10 til 13 mio. kr.
Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

