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Jacob Haass Svendsen

Fra: Carl Madsen <cm@svendborgfjernvarme.dk>
Sendt: 24. august 2019 06:56
Til: Morten Refskou
Cc: Rikke Berg; Erik Meldgård Bendorf; Jens Otto Kromann; Helene Lysebjerg Grenild; 

Jacob Haass Svendsen; Bestyrelse - Jørgen Lindegaard (lindegaard63; Bestyrelse - 
Bjarne Olsen

Emne: RE: Henvendelse vedr. afklaring af risikoforhold for evt. ammoniakanlæg

Kære Morten Refskou. 
 
Som drøftet på mødet torsdag den 21. august skal jeg bekræfte, at Svendborg Fjernvarme ønsker 
kommunens stillingtagende til myndighedsforhold gældende etablering af et varmepumpeanlæg med mere 
end 5 ton ammoniak på adressen Bodøvej 13 - om nødvendigt med juridisk assistance for tolkning af den 
lovgivningsbestemte tekst, (f.eks. HORTEN). 
 
I forbindelse med indhentning af tilbud på varmepumpeanlægget er følgende information kommet til vor 
kendskab: 
- Den driftsøkonomiske fordel ved et anlæg med mere end 5 ton ammoniak vil være større end tidligere 
antaget - af størrelsesordenen 300 kr./år pr. husstand ! 
- Spørgsmålet om, hvorvidt et anlæg med mere end 5 ton ammoniak i det hele taget kræver en "kolonne 2 
godkendelse", med de konditioner der gælder i området omkring  Bodøvej 13, (hvor grænseværdien i EU er 
50 ton)  ? 
 
Som nævnt på mødet torsdag, er Svendborg Fjernvarme tidsmæssigt presset af det faktum, at mulighed for 
salg at energibesparelsen ved etablering af varmepumpeanlægget udløber i år 2020. 
Derfor vil en forsinkelse af projektets godkendelse resultere i tab af en sådan besparelse med værdi på 30 
mio. kr. ! 
 
Svendborg Fjernvarme ser derfor frem til Svendborg Kommunens godkendelse på Byrådsmødet den 27. 
august 2019 - med tak for et godt samarbejde gældende dette miljø- og økonomiske fyrtårnsprojekt. 
 
Med venlig hilsen Carl A. Madsen 
Direktør Svendborg Fjernvarme. 
 
Sendt fra min Samsung-enhed 
-------- Oprindelig meddelelse -------- 
Fra: Morten Refskou <morten.refskou@svendborg.dk>  
Dato: 22/08/2019 19.58 (GMT+01:00)  
Til: Carl Madsen <cm@svendborgfjernvarme.dk>  
Cc: Rikke Berg <rikke.berg@svendborg.dk>, Erik Meldgård Bendorf 
<erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk>, Jens Otto Kromann <jens.otto.kromann@svendborg.dk>, Helene 
Lysebjerg Grenild <helene.grenild@svendborg.dk>, Jacob Haass Svendsen 
<jacob.haass.svendsen@svendborg.dk>  
Emne: Henvendelse vedr. afklaring af risikoforhold for evt. ammoniakanlæg  

Kære Carl Madsen 
Jeg skriver til dig, for at bede om din hjælp til at bekræfte, om vi skal undersøge risikoforholdene ved 
en varmepumpe med ammoniak på Bodøvej 13. 
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Grunden til det er, at jeg kan forstå, at der i dag har været et møde med repræsentanter for 
planafdelingen, industrimiljøafdelingen og bl.a. dig. Mødet er en del af den forberedelse I har haft 
forud for godkendelse af projektforslag om varmepumpe. I den hidtidige dialog om sagen, har I ikke 
fremført, at jeres varmepumpe kunne være med ammoniak. Men på dagens møde drøftede I, at der er 
en mulighed for, at jeres kommende anlæg bruger mere end 5 tons ammoniak. Det stiller nogle andre 
krav til vurderingen af risici for jeres anlæg, end dem som har været kendt i forberedelsen af den sag, 
som skal behandles på byrådsmødet på tirsdag (efter indstilling fra Miljø- og Naturudvalget og 
Økonomiudvalget). Det bør rimeligvis fremgå inden byrådets behandling af sagen, at et anlæg med 
ammoniak kræver en særskilt vurdering af om, I derved bliver en risikovirksomhed. Umiddelbart kan 
meget tale for, at I ikke gør det, hvis der inden for en 200 meters radius ikke er arealfølsom 
anvendelse. Jeg er klar over, at I har det synspunkt, at så længe der ikke er overnatning på arealerne, 
er der ikke tale om arealfølsom anvendelse. Men som I også drøftede det, siger bekendtgørelsen, at 
der også skal tages hensyn til vanskelige evakueringsforhold. Og der er vi i administrationen i tvivl 
om, hvorvidt motocrossbanen falder inden for den kategori.  
  
Derfor vil jeg, inden jeg beder en advokat med speciale i plan- og miljøsager tage stilling til, om den 
motocrossbane og dens anvendelse med flere ugentlige træningsgange og 6-8 løbsdage med tilskuere 
er at betragte som særligt følsom arealanvendelse henset til de potentielt vanskelige 
evakueringsforhold, bede dig bekræfte, at I ønsker, at kommunens administration skal afklare dette 
spørgsmål inden der tages politisk stilling til godkendelse af projektforslag om varmepumpe. 
  
Da jeg ikke hidtil har været inde i jeres dialog med os modtager direktør Rikke Berg, 
kommunaldirektør Erik Bendorf, økonomichef Jens Otto Kromann min henvendelse i kopi. Det samme 
gør Jacob og Helene, som du mødtes med i dag. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Morten Mandel Refskou 
Afdelingschef 
  
Svendborg Kommune 
Frederiksø 4 A, 2. sal 
5700 Svendborg 
  
T: 24 88 61 74 
  


	Punkt 5 - Bilag 5 - Bilag 4 Mail fra SFV den 24 august 2019.pdf

