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Følgende blev drøftet på mødet: 
 
1. Generelt 

CM orienterede om Svendborg Fjernvarmes planer om etablering af et luft-vand varme-
pumpeanlæg, og hvad der er baggrunden for projektet. 
I henhold til de gældende aftaler lukker SKV (affaldsanlægget) ned i januar 2024, hvilket 
bevirker at Svendborg Fjernvarme skal have planlagt, projekteret og etableret kapacitet 
der kan erstatte varmeproduktionen fra SKV. 
Med de senest udmeldte rammevilkår, herunder sænkning af el-afgift og PSO afgiften er 
el-drevne varmepumper den produktionsform der rent energipolitisk satses på.  
Flisanlæg er ikke længere så relevant som tidligere, da både de bruger- og samfunds-
økonomiske krav er meget svære at opfylde.  
 

2. Planforhold 

Grundarealet er omfattet af Svendborg Kommunes lokalplan nr. 003.276 ”For et område 
ved Odensevej og Ring Nord” – 1997 
Anlægget kan etableres indenfor den gældende lokalplans rammer. 
I lokalplanen er der angivet en byggelinje 21,5 meter fra vejen. LJ mener at denne byg-
gelinje også gælder for tekniske anlæg. 
 
3. Støjforhold 

I henhold til lokalplanen skal anlægget overholde 70 dB til omgivelserne i skel. Ved bo-
ligbebyggelser i området, er det maksimale lydniveau i skel til boligbebyggelserne 60 dB. 
Svendborg Kommune fremsender kort over eksisterende forhold, hvor de nærmeste bo-
ligbebyggelser er markeret. 
I forbindelse med de kommende forundersøgelser laves analyse af støjforhold fra anlæg-
get. 
Analysen skal indeholde en udtalelse og vurdering, af risiko for lavfrekvent støj. 
 

4. Luftmængder 

Den præcise størrelse på anlægget er endnu ikke endeligt fastlagt, men det er temmelig 
store luftmængder der skal passere gennem fordamperanlægget (udedelen). 



 

 
 

 

 

 

Hvis man tager udgangspunkt i den maksimale anlægsstørrelse på 25 MW, en afkøling af 
udeluften på 8 – 9 oC og en udetemperatur på -2 oC, skal der passere en samlet luft-
mængde på 8 mio. m3 pr. time gennem det samlede fordamperareal. 
I forbindelse med de kommende forundersøgelser skal der laves en beregning af tempe-
raturforholdene omkring fordampergården. 
 

5. Kondensatmængder 

Kondensatmængderne fra anlægget er størst når udetemperaturen er mellem 0 og 5 oC. 
Ved det værst tænkelige scenarie i forholdet mellem temperatur og luftfugtighed kan der 
komme op til 25 m3 kondensatvand pr. time ved et 25 MW anlæg. 
Kondensatvandet skal bortledes til regnvandssystemet.  
Der laves en beregning på, hvorledes kondensatmængderne fordeler sig over året. 
 

6. Natur og Miljø 

Natur og miljøforhold bliver behandlet i forbindelse med VVM-screeningen. 
Ved grundens syd-østlige hjørne er der et lille vandhul. Eventuelle forholdsregler der skal 
tages i forbindelse med vandhullet tages med i VVM-screeningen. 
Forurening i det nord-østlige hjørne holdes udenfor det kommende byggefelt. Dermed 
giver det ingen miljøproblemer, da arealet forbliver uberørt. 
 

7. Projektforslag 

Erfaringsmæssigt er der udfordringer med indsigelser og klager fra især naturgasselska-
bet. Alle 10 nævnte punkter i projektbekendtgørelsen skal være indeholdt og beskrevet i 
projektforslaget. 
Der regnes følsomheder ved en kalkulationsrente på henholdsvis 3% og 5%. 
Ved de samfundsøkonomiske beregninger skal referencen være at SKV kører videre i 
hele beregningsperioden. I økonomien indregnes omkostninger til renovering af affalds-
anlægget. 
Godkendte projektforslag for el-kedel og SAB skal indregnes i projektforslaget. 
Det skal præcist beskrives hvilke eksisterende produktionsanlæg varmepumpen erstat-
ter. 
Alle relevante følsomheder beregnes i projektforslaget. 
 
8. VVM-screening 

Myndighedsgodkendelse af VVM-screening udføres sideløbende med godkendelse af pro-
jektforslag. 
Beregninger nævnt under pkt. 3 og 4 skal være klar ved udarbejdelse af VVM-screening. 
Der udarbejdes fælles VVM-screening for ledningsanlæg frem til de eksisterende forsy-
ningsledninger og varmepumpeanlæg. 
 
9. Miljøgodkendelse 

Anlægget skal ikke miljøgodkendes, da en el-drevet varmepumpe ikke er forurenende 
produktion. 
PH undersøger hvor stor ammoniakmængden der er i anlægget. 
 

10. Byggetilladelse 

Såfremt der ikke er dispensationsansøgninger i forbindelse med byggetilladelsen er der 
er sagsbehandlingstid på ca. 2 – 3 uger. 
 
11. Kommunegaranti 

Svendborg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for finansiering af anlægget med en 
samlet anlægssum på ca. 150 mio.  
CM kontakter kommunaldirektøren angående kommunegaranti.  
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

12. Tidsplan 

LJ oplyser at den endelige politiske godkendelse af projektforslaget først kan foreligge 
uge 24. Dette betinger at projektforslaget er kommunen i hænde senest 1. januar 2019. 
Det er problematisk med så lang behandlingstid af projektforslaget, og Svendborg Fjern-
varme har et stort ønske om at tiden for myndighedsbehandling reduceres. 
LJ fremsender tidspunkter for de forventede politiske godkendelser, hvorefter PH revide-
rer tidsplanen. 
 
13. Mail og telefonnumre: 

  Mail Tlf. nr. 
Svendborg Kommune   
Birgitte Frederiksen birgitte.frederiksen@Svendborg.dk 61147910 
Jacob Haass Svendsen jacob.hass.svendsen@svendborg.dk 62 23 34 37 
Lene Jultved lene.jultved@svendborg.dk 62 23 34 20  
Lars Jeppesen lars.jeppesen@svendborg.dk 62 23 33 22  
Svendborg Fjernvarme  

Carl Madsen cm@svendborgfjernvarme.dk 29 24 91 97 
Dan Gjelstrup dg@svendborgfjernvarme.dk 27 90 21 41 
DFP: 
Per Hougaard per@dfp.dk  29 72 33 18 
Jørgen Risom jri@dfp.dk  24 82 43 20 
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