
From:                                 Birgitte Kring Frederiksen
Sent:                                  Tue, 3 Sep 2019 13:10:07 +0200
To:                                      Jacob Haass Svendsen
Subject:                             VS: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?

 
 
Venlig hilsen 

Birgitte Kring Frederiksen
Afdelingsleder

Svendborg Kommune 
Byg, Natur og Miljø

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf: 
Mobil: +4561147910
Email: birgitte.frederiksen@svendborg.dk

   
Fra: Rikke Berg 
Sendt: 3. september 2019 13:08
Til: Marianne Wedderkopp <marianne.wedderkopp@svendborg.dk>; Birgitte Kring Frederiksen 
<birgitte.frederiksen@svendborg.dk>
Cc: Susanne Møller Hansen <susanne.moller.hansen@svendborg.dk>
Emne: VS: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?
 
Kære begge.
 
Vil I tage dette med i print til omdeling også? Samt efterfølgende journalisering og lægge på 
referatet fra mødet? 
 
På forhånd tak.
 
 
 
Venlig hilsen 

Rikke Berg
Direktør



Miljø og Teknik

Svendborg Kommune 

Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf: +4562233615
Mobil: +4530175615
Email: rikke.berg@svendborg.dk

   
 
Fra: Erik Meldgård Bendorf 
Sendt: 3. september 2019 12:37
Til: Rikke Berg <rikke.berg@svendborg.dk>
Emne: VS: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?
 
Kære Rikke
Vær opmærksom på dette. 
 
Venlig hilsen 

Erik Meldgård Bendorf
Kommunaldirektør

Svendborg Kommune 

Ramsherred 5, Indgang B, 1. sal, th.
5700 Svendborg

Tlf: +4562233101
Mobil: +4530175101
Email: erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk
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Fra: vedfald@post.tele.dk [mailto:vedfald@post.tele.dk] 
Sendt: 3. september 2019 11:26
Til: Bruno Hansen <bruno.hansen@svendborg.dk>; Henrik Nielsen <nielsen@svendborg.dk>; 
jesper@enhedslisten.dk; Pia Dam <pia.dam@svendborg.dk>; Birger Jensen <birger.jensen@svendborg.dk>; 
Jens Munk <jens.munk@svendborg.dk>
Cc: cm@svendborgfjernvarme.dk; lindegaard63@gmail.com; Erik Meldgård Bendorf 
<erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk>; Bo Hansen <bo.hansen@svendborg.dk>; Marianne Wedderkopp 
<marianne.wedderkopp@svendborg.dk>
Emne: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?
 
Hej Alle.
 
Har talt med:
Ole Kristensen
Specialkonsulent | Erhverv
+45 21 55 73 23 | olekr@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk 

Ole må ikke have nogen holdning til 200 meter reglen, og kan ikke ændre en 
kommunal tolkning. Han mener lige som jeg og Svendborg Fjernvarmes rådgivere at 
teksten er meget klar. Vores tolkning: Alle eksempler i vejledningen henviser til 
eksempler med overnatning. 

Svendborg Kommune udleder i henhold til Deres CO2 opgørelse ca. 5.000 tons pr. år. 
Varmepumpe på 10 tons ammoniak kan reducere CO2 udledningen med ca. 30.000 tons 
CO2, den er på 17,5 MW og kan dække 70 % at Svendborg Fjernvarmes varmebehov. Så 
hvis man ikke vil overlade hele CO2 reduktionen til  det byråd der sidder i h.h.v. 2030 og 
2040 skal man slå til nu!
Alternativ varmepumpe på under 5 tons er kun bygget i en miniudgave, og aldrig kommet 
til at køre optimalt, Jeg vil derfor fralægge mig et hvert ansvar, hvis en sådan etableres. Vi 
blev først opmærksom på den store forskel i går, ved mødet med De to udbydere, og 
beklager det ikke helt optimale forløb i forhold dialog med Svendborg Kommune.

 

Hvis Svendborg Kommune fastholder en max. grænse på 5 tons Ammoniak, bliver jeg 
derfor nødt til at trække mig som medlem af Svendborg Fjernvarmes bestyrelse, da jeg så 
ikke vil være i stand til at leve op til det, jeg har lovet de mange mennesker, der har stemt 
på mig ved sidste generalforsamling. Jeg vil heller ikke hæfte for en fejlinvestering på over 
100 millioner. Tilskud på 30 millioner bortfalder/reduceres, hvis varmepumpen ikke lever 
op til det beregnede.

Muligheden for at afgive en ordre udløber 30. september.

 
Til gengæld har jeg hjulpet over 400 mennesker med at skifte til individuel varmepumpe, 
der i blandt flere i Svendborg Fjernvarmes forsyningsområde, eksempel hus fra 1970 på 
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111 m2 uden efterisolering, ombygning ca. 20.000,- kr. årsforbrug ca. 3.000 kWh svarende 
til 3000 kr. i 2021 priser:
https://www.youtube.com/watch?v=aIKuZ6PtoZE&t=122s
Uwe, Stubbevangen 44, viser gerne frem, har haft det siden februar 2017. 
Så ved hjælp af 5.000 små varmepumper kan vi også komme i mål. Sig bare til, jeg tager 
ikke noget for det.
 
Med venlig hilsen
Bjarne Olsen
20419431
PS for de 3 til 4 millioner i besparelse mellem de to løsninger, kan man bygge en ny 
motocross bane hvert år i 40 år.
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	Punkt 5 - Bilag 14 - VS: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?

