Fjernvarme til Rantzausminde?
Referat af Borgermøde 14.06.2022 - kl.19.00 i Rantzausmindehallen
Dette referat er udarbejdet af initiativgruppen
Deltagere:
Indlægsholdere
Jesper Kiel, form. Teknik- og Miljøudvalget, Svendborg Kommune
Anders Skovgaard Søholm, Svendborg Kommune
Erik Skov Madsen lektor, ph.d. Syddansk Universitet (initiativgruppen)
Carl Madsen, Direktør, Svendborg Fjernvarme
Initiativgruppen
Ulla Koldkjær, Fiskopvej 14, Michael Petersen, Kystvænget 10, Poul Weber, Fiskopvej 18,
Erik Skov Madsen, Erikkevej 17, Michael Iversen, Kystvænget 13.
Mødeleder
Poul Weber, forh. Borgmester (initiativgruppen)
Samt ca. 300 interesserede borgere, tak for det store fremmøde.
Velkomst
Poul Weber bød velkommen.
Baggrund for og formål med mødet:
Med baggrund i beslutningen om udfasning af naturgassen inden 2030,
aktualiseret af den igangværende krig i Ukraine, og med voldsomme prisstigninger og risiko
for knaphed som følge, er det initiativgruppens holdning, man skal afsøge muligheden for
at blive tilkoblet Svendborg Fjernvarme. Vi har umiddelbart vurderet, at man
herved sikrer størst mulig forsyningssikkerhed, idet man kan skifte mellem forskellige
energikilder og ikke binder sig til én.
Hvis ikke man kan tilkobles fjernvarmen – hvilke alternative muligheder har vi så?
Svendborg kommune vil have en foreløbig varmeplan klar sidst i september, som
Svendborg Fjernvarme og andre mulige leverandører skal agere efter.
Endelig rettede Poul en tak til Dagli`Brugsen i Rantzausminde, der sponserer vand til
deltagere og vingaver til indlægsholdere.
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Indledning
Jesper Kiel
Afklaring af mulige opvarmningsformer – hvordan?
• 38 % forsynes med naturgas og dermed den største andel af naturgas på Fyn
• Ingen kan tvinges til fjernvarme og alle kan vælge hvad de ønsker
• Biogassen skal i fremtiden bruges til industrien
Varmeplaner
Anders Skovgaard Søholm
National, kommunal og lokal varmeplan – status og tidsplan
•
•
•
•

Rantzausminde er pt. et muligt/måske fjernvarmeområde
Inden udgangen af 2022 skal kommunen udarbejde en strategisk varmeplan og
informere alle husstande om de i fremtiden bliver fjernvarme
Se præsentation
Er man under 250 KW i forbrug skal der ikke laves varmeplan, det svarer til ca. 50
huse.

Fremtidens opvarmningssystemer i Rantzausminde
Erik Skov Madsen.
Fjernvarme
• Fjernvarme
• Varmepump?
• Andre opvarmningsformer
• Se præsentation

Status og udviklingsplaner for Svendborg Fjernvarme
Carl Madsen
•
•
•
•
•
•

Svendborg Fjernvarme etableret i 1952
10.000 huse forsynes pt.
Forbruger ejer selskabet
Nye kunder må ikke føre til ugunst for nuværende kunder
Varmekilder er moderne varmpumpe, elkedel, gasmotor anlæg til elproduktion, varme
fra forbrændingens anlægget som forventes lukket i 2023
Der skal sandsynligvis etableres mere varme effekt, for at få flere kunder
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•
•

Master energiplan klar oktober 2022 og dermed information til borgere i
Rantzausminde og endelig plan foråret 2023
Gaspriserne er faldet lidt og forventes at falde fra midten af 2023

Fri Debat
Spørgsmål fra salen – svar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der blev udtrykt bekymret over at fjernvarme ikke er grønt nok. Desuden vil
tilslutning til Kogtved bevirke dyrere priser
Hvornår kan vi i bedste fald være tilsluttet – svar fra Carl Madsen 2 til 6 år.
Kan el-systemet klare varmepumper og elbiler –Et bestyrelsesmedlem af SEF
forklarede, at der via lovgivning skal være tilstrækkelig elforsyning
Måske kan biogas forsyne mere end industrien, hvis biogassen får nye vilkår
Hvor er potentialet størst for fjernvarme i Svendborg - svar Øst (og Rantzausminde er
pt. nedprioriteret)
Hvad bliver prisen for tilslutning af fjernvarme – svar ca. 70-120.000 kr
Varmepumper larmer og der skal tages hensyn til naboerne.
Hvad er regler for montering af varmepumper ift. Støj – max 35 dBa og skal være 2,5
m fra skel
Hvordan undersøger man tilslutning % i et nyt område – svar spørgsmål via E-boks –
formentlig i oktober
Information mht. tilslutning og pris – svar henvises til Spar & Energi
Hvad er bindingsperioden på fjernvarme – svar 65 % skal tilsluttes og der er 6 mdrs.
opsigelses periode
Biotermisk varme a la Thisted kan vi det? – ikke bore mulighed i Rantzausminde og
nok ikke muligt i fx Krebsen pga. afstand til skel. Derfor er jordvarme en mulighed.
Må vi det – Svar det kan formentlig godt lade sig gøre
Hvor klima venligt er fjernvarme - i 2030 er alt strøm grønt. Fjernvarmen er på lang
sigt lige så grøn som individuelle varmpumper
Udgift til etablering af lodret jordvarme - omkostninger – ca. 160 TDKK
Vi glemmer at vi skal lukke for gassen pga. krigen i Ukraine
Kan vi lave et lokalt selskab a la V Skerninge – svar ja, det kan vi.

Afrunding
Poul Weber rundede af med et ønske om, at de fremmødte ved simpel
håndsoprækning tilkendegav, om man synes, der skal arbejdes videre med en
kollektiv varmeløsning.
Der er overvældende flertal for at arbejde videre med at afdække muligheden for
fjernvarme/kollektiv varmeforsyning i Rantzausminde?
Initiativgruppen fortsætter det indledende arbejde -foreløbigt indtil varmeplaner
foreligger. Gruppen suppleres i muligt omfang med øvrige interesserede borgere ved
henvendelse til initiativgruppen.
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Som ved borgermødet orienteres løbende via Facebook gruppen ”Det sker i
Rantzausminde/Egense”
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