
Sidste nye fra:  Initiativgruppen for Fjernvarme i Rantzausminde 

  
Fjernvarme i Rantzausminde – hvor står vi? 
I Initiativgruppen for Fjernvarme i Rantzausminde har vi d. 20/9 afholdt et møde med Niels 
Haastrup, der er formand for Svendborg Fjernvarme.  
Formålet med mødet var at afklare tidsperspektivet for fjernvarme i Rantzausminde. 
 

Her kommer en status: 
Svendborg Fjernvarme forventer at modtage en masterplan fra rådgiver under 
Fjernvarmeforeningen til oktober. Denne masterplan vil give anbefalinger om hvor det vil være 
hensigtsmæssigt at udvide fjernvarme i Svendborg. 
Desuden skal Svendborg Kommune senest ved udgangen af december 2022 udarbejde en 
rapport, der indeholder en beskrives af hvilke områder, der er egnet til fjernvarme i Svendborg. 
Udvidelse i fjernvarme forventes nok først at ske i Svendborg øst og i Kogtved, da der her er 
tæt bebyggelse og det derfor er lettere at udbygge fjernvarme. 
 

Rantzausminde: 
Eksisterende forbrugere må ifølge gældende lovgivning ikke betale for udvidelse til nye 
brugere. Det vil sige, at hvis vi i Rantzausminde skal have fjernvarme kommer brugerne i 
Rantzausminde til selv at finansiere udvidelse af den ca. 2 km lange forsyningslinje til 
Rantzausminde. 
Hvis Rantzausminde skal have fjernvarme, vil det være nødvendigt at skulle etablere en 
spidslast station i Rantzausminde således, at der er varme nok i kolde perioder. En sådan 
spidlast station vil typisk kunne indeholde en stor varmepumpe og en ideel placering vil være 
at grave stationen ned ved havnen og dermed have mulighed for at udnytte varmen i 
Svendborg Sund. Ved Esbjerg Havn er der for nyligt etableret et sådant stort 
varmepumpeanlæg for fjernvarme. 
Der vil også være fordele for Svendborg Fjernvarme ved at der etableres fjernvarme i 
Rantzausminde. I Rantzausminde er boligmassen typisk af nyere dato, med god isolering og 
ofte med gulvvarme. Det er en fordel i forhold til det øvrige Svendborg med ældre boliger, da 
vi i Rantzausminde vil kunne udnytte lav fremløbstemperatur. Det er noget at det man kalder 
4. generations fjernvarme. Svendborg Fjernvarme arbejder netop på at kunne udnytte dette 
potentiale med at sænke fremløbstemperaturen og her kan Rantzausminde være en fordel at 
have med som forbrugere af fjernvarme. 
Hvis vi skal have fjernvarme i Rantzausminde, vil det være nødvendigt at vi etablerer en 
organisation under Svendborg Fjernvarme. I første omgang vil det være nødvendigt at 
etablere en forening for fjernvarme i Rantzausminde. 
Når der foreligger en masterplan for fjernvarme i Svendborg Kommune, vil 
Initiativgruppen vurdere om vi mener der er basis for at gå videre med projektet. 
Vi vil derfor vende tilbage når der foreligger noget mere konkret, og forventer at det vil 
ske i løbet af en til to måneder. 
 
Med venlig hilsen 
Initiativgruppen 
Ulla Koldkjær, Fiskopvej 14, Michael Petersen, Kystvænget 10, Poul Weber, Fiskopvej 18, 
Michael Iversen, Kystvænget 13, Erik Skov Madsen, Erikkevej 17. 

 


