Af Erik Stoumann
Formand for Fjernvarmeselskabet
Det er med stor stolthed og glæde, at jeg som
formand for Fjernvarmeselskabet OllerupV.Skerninge-Ulbølle gennem dette Nyhedsbrev
kan orientere vores mange Interessenter om, at
projektforslaget nu er i Myndighedsbehandling i
Svendborg Kommune.
Kommunen har vist stor interesse og
samarbejdsvillighed til projektet, som understøtter
Kommunens Klimapolitik om at udfase CO2holdige energikilder i kommunen, herunder
naturgas. Med en investeringsramme på +125
mio. kr. vil projektet også fremme beskæftigelsen
i anlægsperioden. Ligesom projektet, som er
folkeligt forankret, vil sætte et interessant fokus
på lokalsamfundet, som aktiv medspiller og
initiativtager. Noget Kommunen vægter højt.
Grundet fjernvarmeprojektets omfang og
lovgivningen på området skal projektet gennem en
række høringsfaser, som samlet set vil forsinke
gennemførelsen i forhold til det, vi skrev i
Nyhedsbrev nr. 1. På den anden side betyder dette
så, at projektmaterialet og forberedelsen samlet
set er blevet bedre.
Tidsplan
På Borgermødet den 6. oktober på
Vestermarkskolen præsenterede Svendborg
Kommune følgende tidsplan, hvor der arbejdes i
to parallelle spor:
SPOR 1; Projektforslaget:
 24. november: Teknik- og Miljøudvalget
behandler projektforslaget, som derpå
sendes i høring:
 4 ugers høring om projektforslaget ifølge
Varmeforsyningsloven.
 1. marts 2016: Projektforslaget behandles
i Svendborg Byråd.

SPOR 2; Matriklen hvor fjernvarmeværket
skal ligge:
 November: Grundsalg af areal på
Industrivej 100.
 Februar 2016: Lokalplan for Industrivej
behandles politisk og sendes derpå i
høring
 Offentlig høring om lokalplanen
 April 2016: Borgermøde om lokalplanen
 28. juni 2016: Endelig godkendelse af
lokalplanen i Byrådet.
Vi forventer anlægsarbejdet sker i 2. halvdel af
2016, og konverteringen i de enkelte huse kan ske
fra slutningen af 2016. Konverteringen af
varmesystemet kan gennemføres i det enkelte hus
på en enkelt dag.
Prisen for Fjernvarme
I forbindelse med projektforslaget har bestyrelsen
arbejdet med budgetterne for projektet på tre
niveauer:
* det samfundsmæssige niveau (lovkrav i forhold
til Varmeforsyningsloven),
* det selskabsmæssige niveau og
* privatøkonomiske niveau, prisen for den enkelte
aftager af varme fra fjernvarmeselskabet.
Alle tre niveauer skal selvfølgelig være positive,
ellers kan og skal projektet ikke gennemføres.
På selskabets ordinære generalforsamling i foråret
2016 vil bestyrelsen fremlægge et justeret
takstblad, når vi ved, hvor mange andelsbeviser,
der er tegnet (se også længere ned i dette
Nyhedsbrev).
Borgermødet den 6. oktober
Til Borgermødet den 6. oktober, som Svendborg
Kommune var arrangør af, var der et godt
fremmøde. Ca. 80 var mødt frem, og spørgelysten
var stor.
Desværre formåede en af de fremmødte at gøre
stærkt opmærksom på sig selv med gentagende

spørgsmål til vores projekt. Han fremsatte bl. a.
nogle urigtige påstande om gener ved røg fra et
halmvarmeværk.

som et godt billede på, at vi med det nye
fjernvarmeprojekt har et godt alternativ som
fremtidens opvarmning i vort område.

Det gav lidt uro blandt nogle af tilhørerne, og
nogle af de nærmeste naboer blev bekymret for
konsekvenserne for deres ejendom.

Tegning af Andelsbeviser – brug for din hjælp
Vi afventer nu kommunes sagsbehandling, og
ventetiden bliver brugt til at forberede tegning af
andelsbeviser, som vi forventer at kunne
påbegynde først i det nye år.

Jeg prøvede at minimere disse bekymringer ved at
gøre opmærksom på, at vi som bestyrelse selv er
fra lokalområdet og også skal kunne begå os her
fremover. Derfor vil vi ikke sætte noget i gang,
der kan give gener for lokalområdet. Projektet
skal selvfølgelig overholde gældende lovgivning.
Som opfølgning herpå har jeg kontaktet
Kværndrup Fjernvarme, som er et sammenlignelig
varmeværk.
Kværndrup Fjernvarme oplyser, at de aldrig har
haft problemer med gener for naboerne, og jeg har
aftalt, at vi med alle, der ønsker det kan komme
og se værket og ved samme lejlighed få mulighed
for at tale med de nærmeste naboer.
Naturgasselskabet
Det skal ingen hemmelighed være, at
naturgasselskabet naturligvis ikke er glad for
vores projekt. Som part i sagen er de
høringsberettiget i forhold til vores projekt (spor
1), når kommunen har behandlet det.
For ikke at spilde tiden på, at de anker vores
projekt til Energistyrelsen, har vi under projektets
tilblivelse været i tæt dialog med Nature Energy
(tidligere Naturgas Fyn). Der er allerede aftalt
næste møde den 12. november hos Nature Energi,
hvor Rudi Kragh (næstformand), jeg selv og
Flemming Ulbjerg, som er vores tekniske
konsulent fra Rambøll, deltager.
Som mange naturgaskunder sikkert også har
bemærket har Nature Energy indkaldt alle deres
nuværende kunder i området til møde i
Forsamlingshuset i Vester Skerninge for at
forklare om gassens fremtid som en del af en
bæredygtig energikilde.
Mødet bliver den 4. november, og det bliver
spændende at høre. Grundlæggende kan vi kun
være tilfredse med, at alle borgere i området får
flest mulige fakta oplyst, inden de skal tage
stilling til deres fremtidige varmeforsyning.
Jeg opfatter i øvrigt Nature Energys ihærdighed

Dertil har vi i bestyrelsen brug for din hjælp. Vi
har brug for nogle personer, der kan hjælpe os
med at få tegnet andelsbeviser hos de 475, der
allerede har afgivet Interessetilkendegivelse, samt
hos dem, der alligevel gerne vil være en del af
dette spændende projekt, men ikke fik tilmeldt sig
i foråret 2015.
Bestyrelsen vil gennemføre en lille kursusdag, og
man går i teams af to eller tre personer i ens
nærmiljø. Kursusdagen forventes gennemført i
januar 2016 og ”dørklokke-kampagnen” forventes
gennemført i februar-marts.
På ”dørklokke-kampagnen” vil vi have en
Varmeberegner. På denne vil man kunne
sammenligne sit nuværende varmeforbrug med de
priser som Fjernvarme Ollerup-V.SkerningeUlbølle forventes at anvende. Det vil være en
totaløkonomisk beregning, inkl. regelmæssige
serveudgifter ved kedler, fyr eller varmepumper
samt refinansieringsomkostningerne, når det
nuværende varmesystem om 5, 10 eller 20 år skal
udskiftes med et nyt og tilsvarende anlæg.
Vi håber, mange vil tegne andelsbeviser, for jo
flere der er, jo billigere kan varmen blive.
Er du interesseret i at hjælpe, kontakt mig på
telefon 2133 3050 eller på mail;
erik.stoumann@gamil.com
Erik Stoumann

