Nyhedsbrev nr. 8, februar 2018
Som du måske har læst i medierne har aviserne bragt flere artikler om fjernvarmeværker, der
forventer store prisstigninger fra 2019 og frem. Der tales om mellem 1.000 og 5.000 kr. om året for
en forbruger med et typisk parcelhus.
Vi kan berolige med, at det ikke vedrører vores fjernvarmeværk. Prisstigningen vedrører alene det,
som hedder Kraftvarmeværker, hvor der også produceres elektricitet. På vores værk skal der kun
produceres varme.
POLITISK BEHANDLING AF VORES PROJEKT
Bestyrelsen forventer, at vores projekt behandles af Svendborg Byråd i slutningen af maj i år. Og vi
forventer, at Byrådet er positiv overfor projektet, som netop nu er på vej ud i 5. høringsrunde hos
berørte forsyningsselskaber.
Årsagen til denne langstrakte proces er, som vi også skrev i november 2017, at vi nu igen er blevet
ramt af Energistyrelsens revisioner af ”vejledning til projektansøgning”. Det har igen sat os på
pause, men tiden er brugt konstruktivt.
Vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme har i 2017 haft møder med Energistyrelsen om deres
hyppige revisioner, som har bremset alle nye projekter i hele Danmark i 2017. Dansk Fjernvarme
har fået hul igennem, og det betyder forhåbentlig, at der ikke kommer nye tal til vejledningen
foreløbig.
PROJEKTET ER TRYK-PRØVET OG BESTOD
Vedr. selve behandlingen af vores ansøgning har Svendborg Kommune haft et eksternt rådgivende
firma til at gennemgå vores projekt. Bestyrelsen tror, at embedsmændene i Svendborg Kommune
gerne ville have en bekræftelse af, at vores projekt var godt nok, selv om både Naturgas Fyn,
Svendborg Kraftvarme og Sydfyns Elforsyning har haft mange betænkeligheder. Betænkeligheder,
der nogle gange kunne være svært at afdække, om der var hold i. Her hjælper det, at Energistyrelsen
nu har meldt ud, at en vejledning netop kun er en vejledning og ikke en lov, der skal følges slavisk.
Til vores store glæde har det eksterne firma meldt tilbage til Svendborg Kommune, at vores projekt
er stramt, men realistisk.
I den forløbne tid er der sket en prisudvikling, som har været til gunst for projektet både for
samfundsøkonomien og den pris, den enkelte skal bruge til opvarmning.

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT
Vi har også brugt tiden på at undersøge finansieringen af projektet. Bl.a. blev vi på sidste års
generalforsamling opfordret til at søge lån ved Den Europæiske Finansieringsbank, som har nogle
attraktive lån med en lav rente. Vores projekt passer til bankens formål og deres kriterier for at
tildele lån, men vores projekt er desværre ikke stort nok. Vi skulle helst låne 250 mio. kr. for at
komme i betragtning – altså mere end det dobbelte af vores behov.
Derfor er vi gået tilbage til lån hos Kommunekredit, som også har lave renter, men her kræves en
kommunegaranti. Den har vi haft de første møder med Svendborg Kommune om, og vi er
fortrøstningsfulde.
STATUS PÅ KONTRAKTER
Siden kampagnen i foråret 2017, der var afgrænset til parcelhusforbrugerne, har vi koncentreret os
om at få kontrakter hjem fra storforbrugerne. Desværre har Gymnastikhøjskolen op til jul skiftet
deres gamle anlæg til et nyt gasfyr, og det betyder, at de er tabt for projektet en rum tid frem.Det
betyder dog ikke noget økonomisk for vores projekt, der netop er baseret på at skulle være
bæredygtigt uafhængigt af, om Gymnastikskolen kom med eller ej. Til gengæld har de øvrig store
forbrugere holdt fast, og kontrakterne er ved at være i hus.
Som vi tidligere har orienteret om, får vi først besked om de kommunale bygninger, når Byrådet har
behandlet vores projektansøgning.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt omkring 1. maj – med blandt andet indkaldelse til den
ordinære generalforsamling torsdag d. 31. maj.
Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

NB!
Får du dette nyhedsbrev på papir, vil vi gerne have din mail-adresse, hvis du har sådan en.
Det er dyrt at sende post, og med vores begrænsede økonomi er brevene hidtil blevet uddelt af
nogle af vore trofaste hjælpere. Det er vi meget taknemmelige for, men det er et stort arbejde
at omdele.
Send din mail-adresse til en af nedenstående;
erik.stoumann@gmail eller perbach7@gmail.com

