Nyhedsbrev nr. 5 november 2016
I marts måned 2016 kunne vi i nyhedsbrev nr. 4 fortælle, at fjernvarmeprojektet var klar til at blive
behandlet af Svendborg Kommune i april, med forventet færdig behandling i august måned. Vi
havde en tidsplan for projektets faser i efteråret 2016 og der var udsigt til levering af varme ved
udgange af 2017.
I løbet af maj måned blev kommunens behandling desværre udskudt, og der kunne ikke fastlægges
en ny dato for behandling. Der var kommet nye retningsliner fra Energistyrelsen for projekter som
vores, og det betød, at vi skulle starte helt for fra.
Bestyrelsen besluttede derfor, at sætte projektet på pause, indtil vi fik et billede af, hvad de nye
retningslinjer ville betyde for vores projekt. Samtidig kunne vi også konstatere, at olie- og
gaspriserne stadig var lave, og det indgik også vi vores vurdering.
Det var således en kedelig sommerhilsen vi sendte ud i juli måned.
Olie- og gasprisen er stadig lave, men har stabiliseret sig med en tildens til en svag stigning, og ved
nyberegning af projektet viser det sig, at projektet stadig er bæredygtigt.
Samtidig har 2 af de store skoler i Ollerup meldt sig på banen som interesseret i at tilslutte sig
projektet.
Tilslutning af de store skoler og kommunes bygninger gør, at projektet kan gennemføres med et
færre antal parcelhuse end tidligere forudsat, og det betyder, at vi kan igangsætte projektet med
disse og parcelhuse langs hovedledningen fra Ollerup til Ulbølle.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke bliver tale om at sætte projektet i gang i etaper, men
skolerne giver et startgrundlag, og vi får et bedre tid til at planlægge ledningsnettets udbredelse i
resten af projektområdet.
Foreløbige beregningerne med de nye forudsætninger har også vist, at vi vil være i stand til at
nedsætte den tidligere udmeldte varmepris med ca. 10 %.
Efter næste bestyrelsesmøde den 6. december vil "beregneren" som ligger på hjemmesiden
opdateret med den nye lavere priser.
Bestyrelsen er igen trukket i arbejdstøjet og vi får et par travle måneder over årsskiftet, og først i det
nye år forventer vi at have en tidsplan for projektets gennemførelse.

