
Status vedr. fjernvarme til Rantzausminde 
Svendborg Kommune har ved brev af 18. december 2022 meddelt citat:  
”Din ejendom ligger i et område, hvor der i øjeblikket ikke er planer om 
fjernvarme”. 
Vi har efterfølgende været samlet i initiativgruppen og er kommet til den 
konklusion at vores mission at undersøge muligheden for fjernvarme i 
området leveret fra Svendborg Fjernvarme desværre ikke har givet et positivt 
resultat. 
Vi har i gruppen derfor besluttet at opløse os, og giver stafetten videre, hvis 
der er nogen der har mod på at undersøge muligheden for et lokalt 
fjernvarmeselskab for Rantzausmindeområdet. 
Vi skal dog bemærke, at der er lokale initiativer i gang i Rantzausminde, især 
hvor der er tæt bebyggelse. For eksempel er man i Vesterrøn klar til at 
indhente tilbud på en fælles varmepumpe, der gennem et mini-fjernvarmenet 
forsyner hele Vesterrøn bebyggelsen. Herved undgår man, at de 33 huse i 
bebyggelsen skal investere i egen og individuel varmepumpe. 
 

Status på naturgasforsyningen 
Folketinget har vedtaget en handlingsplan for udfasning af naturgassen som 
led i den grønne omstilling, som hænger sammen med udrulningen af 
fjernvarmen i naturgasområderne. 
Der er i dag ca. 30% biogas i ledningerne, og senest år 2030 er det ren 
biogas der kommer ud til forbrugerne. 
Fra 2030 til 2035 vil der være forsyning med ren biogas, og man forventer 
efter 2035 at kunne lukke for gasforsyning til private boliger. 
Flere forskningsstudier viser desuden, at der vil være brug for biogas til andre 
formål end individuel opvarmning.  
I et studie fra Aalborg Universitet konkluderer energiplanlægger og professor 
Brian Vad Mathiesen og flere, at biogas er en begrænset ressource, samt at 
biogas bør bruges som back up og til elproduktion, industri, fjernvarme og i 
nogen grad til transportsektoren. På kort sigt er det lidt træls for os i 
Rantzausminde, men vi håber, at vi som beboere i Ranzausminde på 
længere sigt kan få en god og klimavenlig varmeforsyning, gerne i form af 
fjernvarme. Vi giver hermed stafetten videre til andre. I er velkommen til at 
henvende jer til os.  
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