
Notat fra møde mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kommune

Emne: Varmepumpeprojekt for Svendborg Fjernvarme

Den 12. september 2019

Deltagere:
Svendborg Fjernvarme: Formand Jørgen Lindegaard, Direktør Carl Madsen, bestyrelsesmedlem 
Bjarne Olsen
Svendborg Kommune: Rikke Berg, Marianne Wedderkopp, Birgitte Frederiksen, Jacob Haass 
Svendsen, Lene Jultved

Mødet blev afholdt på foranledning af Svendborg Fjernvarme, da de gerne ville drøfte forskellige 
muligheder for at ændre det indsendte projekt om en 20 MW varmepumpe på Bodøvej 13 med et 
indhold på mere end 5 tons ammoniak som drivmiddel.

Der bliver afholdt et møde i MNU og TEU på mandag den 16. september hvor emnet skal diskuteres. 
Svendborg Kommune fremlagde de betragtninger, der ligger bag beskrivelsen af, om anlægget skal 
betragtes som en risikovirksomhed, hvilket afhænger af om motocross banen skal betragtes som 
arealfølsom anvendelse.

Det blev gennemgået, at administrationen ud fra en række udtalelser vil anbefale, at motocrossbanen 
skal betragtes som arealfølsom anvendelse. Det er politikkerne i TEU, der ved mødet skal tage endelig 
stilling til, om motocrossbanen skal betragtes som arealfølsom anvendelse i forhold til særreglen om 
ammoniak (> 5 tons ammoniak), og om anlægget dermed skal betrages som en risikovirksomhed. De 
forskellige udfaldsmuligheder og alternativer blev diskuteret.

Det blev gennemgået, at hvis anlæggets indhold overstiger 5 tons ammoniak, skal Svendborg 
Fjernvarme indsende en opdateret ansøgning om projektgodkendelse og ansøgning om fornyet
Kommunegaranti. Hvis anlægget bliver en risikovirksomhed, så kan Svendborg Kommune først give en 
byggetilladelse når der foreligger et godkendt sikkerhedsdokument..

Svendborg Fjernvarme kom ind på følgende:
 Det forventes at anlægget indeholder 10-15 tons ammoniak
 Anlægget skal være i drift inden udgangen af 2020, for at få det lovede miljøtilskud fra staten
 Der er en ventetid på levering af varmepumpen på cirka et halvt år
 Leverandøren (specielt den éne af de to tilbud) har endu ikke et helt færdigt projekt, hvilket 

betyder at  der kan være mangler i forhold til hurtigt at få en fuldt oplyst  byggeansøgning
 Behovet for lånegaranti forventes uændret for de 3 opstillede scenarier

Svendborg Kommune påpegede, at for at de diskuterede sagsbehandlingstider kan overholdes, kræver 
det at Svendborg Fjernvarme indsender fyldestgørende og gennemarbejdede ansøgninger (til 
projektgodkendelse, byggetilladelse og VVM screening/miljøgodkendelse).
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