Nyhedsbrev nr. 15 maj 2020
Generalforsamlingen er udsat indtil videre på grund af mødeforbud under krisen
med corona.
STATUS PÅ VORES PROJEKT:
I december 2019 blev behandlingen af vort projekt ved Energiklagenævnet desværre udsat til 2.
kvartal 2020.
Efter denne kedelige meddelelse kontaktede vi ministeren, folketingets Klima- og Energiudvalg
samt de på Fyn valgte medlemmer til folketinget.
Samtidig var der med folketingets enighed om et ambitiøst klimamål begyndt at komme fokus på
vores sag, og i januar var vi kommet i landsdækkende aviser og på TV. Også vores brancheforening
pressede på, da der var flere fjernvarmeprojekter landet over, der var i samme situation.
I løbet af februar blev der indgået forlig mellem 2 fjernvarmeselskaber og Dansk Gasdistribution
(nu Evida) om, at sager ved Energiklagenævnet blev trukket tilbage.
Vi tog straks fat i Evida, og der har foreløbig været ét fysisk møde og flere digitale forhandlinger.
Vi er ikke endnu nået til en enighed, men har en klar forventning om, at vi i løbet af maj måned er
nået til enighed om en løsning, så vi kan komme videre med vores projekt.

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT:
Vi arbejder fortsat på finansieringen af projektet.
Efter ansøgninger til 4 realkreditinstitutter, 4 pensionskasser og 4 banker er vi nået til den
konklusion, at Kommunekredit kan tilbyde den billigste finansiering.
Renten her er stadig meget lav (ca. 1 % lavere end for 2 år siden), men der er uro på markedet som
følge af den aktuelle krise med corona. På den baggrund gør det ikke noget, at vi venter lidt med
at acceptere deres fine tilbud.
Et sådant lån forudsætter en garanti fra Svendborg Kommune. Forhandling om prisen på en
såkaldt kommunegaranti er i gang, men kan først afsluttes, når vores godkendelse er på plads.

GRUNDLAG FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET:
Som vi skrev sidst, skal vi have et tilstrækkeligt antal kunder, for at vi må igangsætte projektet. Der
er et krav om et samlet forbrug på 11.000 MWh/år - svarende til 607 forbrugere, og med
storforbrugere har vi allerede noget, der svarer til omregnet 816 boliger.

Alle kontrakter har en udløbsdato til august 2020, og derfor skal vi i gang med at forny alle
kontrakter. Med den lange sagsbehandling, der er forløbet, ved vi heller ikke, hvor mange, der
fortsat vil tilslutte sig til fjernvarmen eller hvor mange, der har været nødt til at finde en anden
løsning.
Nye kontakter bliver en af de første opgaver, vi skal i gang med, når vi har fået vores endelige
godkendelse.
Sideløbende hermed vil bestyrelsen starte en ny hvervekampagne for at tilbyde tilslutning til alle,
der endnu ikke er med.

PLAN FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET:
Så snart vi har et tilstrækkeligt antal kontrakter på plads, skal bestyrelsen træffe afgørelse om at
igangsætte projektet.
Som grundlag for denne beslutning vil vi opdatere anlægsbudgettet med de justeringer, vi har
accepteret under ankesagen. Her er vi langt, da noget af denne opgave blev foretaget ved
årsskiftet til 2019. En væsentlig del af gasselskabets klager gik på vore anlægspriser, og denne
uenighed er heldigvis ved at være afklaret ved, at vore priser stort set er accepteret.
Med de nytegnede kontrakter og de aktuelle forbrug fra jer forbrugere samt den rigtige
finansiering vil vi opstille et driftsbudget for det første hele driftsår. Når projektet stadig giver et
positivt resultat, er vi klar til at trykke på startknappen.
Rambøll vil herefter færdiggøre projektet og sende det i udbud.

Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

