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Fjernvarmeprojektet i vores lokalområde lever fortsat, selvom der i en længere periode har været stilhed 
om projektet. Stilheden skyldes, som vi skrev i vores sommerhilsen, at den aktuelle lave olie- og gaspris 
havde medført en udfordring for projektet. 

Billigere varme til forbrugerne 

Bestyrelsens fokus er, at vi laver en projekt der skal medfører lavere varmeregninger for varmeaftagerne. 
De lave gas- og oliepriser udfordrede de økonomiske beregninger vi tidligere har arbejdet med. Derfor var 
vi nødt til, før sommerferien, at genoverveje situationen. 

Bestyrelsen har brugt efteråret til at regne på tallene, og har fundet en model som medfører at selv med de 
aktuelle lave gas- og oliepriser vil vi kunne tilbyde kunderne i Ulbølle, Vester Skerninge og Ollerup varme 
baseret på halm og varmepumper til priser der er billigere end tilsvarende parcelhuse der opvarmes med 
olie eller naturgas. 

Samme projekt med nyt indhold 

Samtidig med bestyrelsens overvejelser kom der nye meldinger fra Energistyrelsen som også påvirkede 
vores projekt. De nye forudsætninger fra Energistyrelsen er der nu taget hensyn til i projektet. 

Derudover har bestyrelsen brugt tiden til at undersøge på hvilke model Gymnastikhøjskolen og Det Frie 
Lærerseminar i Ollerup kan blive en del af fjernvarmeprojektet. Der er en konstruktiv dialog i gang med 
skolerne om dette, og bestyrelsen er fortrøstningsfulde. Kommer de store institutioner med vil det gøre 
projektet mere robust. 

Varme i 2018 

Vi må desværre konstatere, at projektet er blevet forsinket i forhold til de første planer, vi har lagt frem.  
Projektet forventes forelagt Svendborg Byråd i første halvdel af 2017, og går alt som planlagt vil selskabet 
kunne leverer varme til fyringssæsonen i 2018-2019. 

Har du oliefyr 

Har du oliefyr med en nedgravet olietank fra 1977, skal din olietank udskiftes i 2017, men du  kan heldigvis 
få dispensation fra denne regel, da du ligger i et område, hvor der planlægges for et fjernvarmeprojekt. Du 
kan læse mere om dette på dette link; http://mst.dk/borger/forurenet-jord-olietanke/skal-min-olietank-
udskiftes-se-tidsfrister/spoergsmaal-og-svar-om-udskiftning-af-olietanke/ 

På bestyrelsens vegne 

Erik Stoumann 


