Nyhedsbrev nr. 7 – November 2017
Kære forbrugere
Vi havde på nuværende tidspunkt forventet at kunne fortælle om projektets godkendelse, men sådan
er det ikke gået. Projektet var klar til behandling før sommerferien, men på det sidste økonomiudvalgsmøde fremkom der et ønske om at få belyst projektet i forhold til, at alle forbrugere i stedet fik
en varmepumpe.
Vi syntes ikke det var en opgave for os at belyse dette, og argumenterede for, at det allerede er
muligt at leje en varmepumpe og betale for denne over forbruget. Dermed "døde" denne løsning og
vores projekt kunne behandles i august.
Sådan gik det imidlertid ikke, da Energistyrelsen igen har sendt nye forudsætninger for beregning af
samfundsøkonomien i projektet både i august og september.
For os betyder det, at vi skal i gang med at gennemregne projektet igen for 5. gang og vi forventer
at være klar inden årsskiftet.
I høringsfasen for projektet i 4. runde fremkom der også et nyt tilbud om lavere priser fra
Svendborg Fjernvarme og Affaldsforbrændingen. De var dog stadig ikke konkurrencedygtige og
deres priser ville betyde, at en forbruger i vores område ville få en varmeregning på ca. 3.500 kr.
mere end den pris, vi forventer med en varmecentral i Vester Skerninge. Vi har oplyst en maksimal
varmepris for, at vi kunne lave et samarbejde med Svendborg, men denne pris kan de ikke matche.
Svendborg Fjernvarme har nu skriftligt meldt tilbage, at de ikke kan levere fjernvarme til vores
område, og vi kan igen koncentrere os om at tilrette projektansøgningen i overensstemmelse med
det oprindelige projekt.
I den forløbne tid er det til gengæld gået godt med at få kontrakterne hjem. I løbet af august måned
har vi nu




437 enkelt-forbrugere incl. BSB´s boliger.
Idrætsefterskolen i Ulbølle
Vester Skerninge Hallen

Vi er i positiv dialog med de øvrige storforbrugere, og der er udarbejdet kontrakt med de fleste.
Som vi tidligere har orienteret om, får vi først besked om de kommunale bygninger, når Byrådet har
behandlet vores projektansøgning.
To brugere har valgt at benytte sig af fristen for fortrydelse inden for den fastsatte frist.
Vi er godt tilfredse og glade for de mange kontrakter og tilsagn. Der er faldet nogle fra siden maj
måned, men der er kommet flere nye til, og vi har nået en tilslutning, der betyder, at projektet kan
gennemføres.

Vi beklager meget den lange og usikre tid med at få godkendt projektet, men vi har ingen
indflydelse på, at der går tid med høring af de berørte varmeleverandører. Vi kan heller ikke laste
Svendborg Kommune for den lange sagsbehandling, da de blot følger reglerne for behandling af
varmeprojekter.
Det, der går galt er, at Energistyrelsen er meget flittig til at ændre i forudsætningerne for den
kommunale sagsbehandling, og hver gang skal projektet beregnes på ny. Så går en ny proces med
høring af parterne i gang, og vi skal svare på deres spørgsmål, og det tager også tid og kræver en ny
høringsrunde.
Svendborg Kommune har oplyst, at de også finder, at vores projekt efterhånden er rigtig godt
belyst. Derfor bliver vores reviderede projektet (5. version) nu vurderet af en ekstern rådgiver, og
hvis denne kommer frem til samme konklusion, vil sagen blive forelagt for Byrådet på det
foreliggende grundlag.
Det forventes at ske i februar eller marts.
Der er derfor ikke noget nyt at fortælle før efter årsskiftet, hvor vi forventer at kunne fortælle mere i
februar eller marts måned.

Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

