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Først en stor tak for en hurtig tilbagemelding efter at Ankestyrelsen og Danske Bank har udtalt sig 
omkring fastsættelse af en provision for en kommunegaranti til vores fjernvarmeprojekt.  
Vi konstaterer med stor tilfredshed, at såvel styrelsen og banken ikke lægger vægt på den 
vejledning kommunen tidligere har modtaget fra BDO.  

Banken anbefaler en provision på 3 % og oplister følgende argumenter for forbehold for deres 
vurdering: 

1. det er et nystiftet, forbrugerejet varmeforsyningsselskab 
2. der er tale om en fuld finansiering 
3. der er ingen tilslutningspligt/forblivelsespligt 
4. der kan ikke opnås anden sikkerhed udover selve anlæg/rørnet 
5. antallet af forbrugere, både private og storforbrugere.    

 
Først må vi oplyse, at 3 % også er for højt og vil betyde, at forbrugerne i lokalområdet, Ollerup - 
Vester Skerninge - Ulbølle vil få en merudgift for at få varme på ca. 2 mio. kr. pr.åri forhold til, at 
projektet lå i et af de andre fjernvarmeområder i Svendborg Kommune. 
Det er for os et urealistisk grundlag at igangsætte projektet på, og vil betyde, at vi må opgive det. 
 
I forhold bankens forudsætninger har vi følgende bemærkninger: 
 
Vedr. 1 
Der er rigtig nok ikke mange fortilfælde for nystartede selskaber at sammenligne med, da der 
jævnfør brancheforeningen i de seneste 10 år kun er igangsat 2 nye selskaber. Det drejer sig om 
Egebjerg Fjernvarme i Odsherred kommune og Føns Nærvarme i Middelfart kommune. 
Begge selskaber er godt nok lidt mindre end vores selskab (60 - 150) forbrugere, og de ligger i et 
typisk landområde uden landsbyer, der kan sidestilles med vore 3 byer, men til trods herfor har de 
opnået en provision på henholdsvis 0,65 og 1 %.  
 
Vedr. 2 
Det er korrekt at vi hidtil har arbejdet med en næsten fuld finansiering af projektet 
(andelshaverne betaler hver 5000 kr.), men som led i regeringens ønske om at fremme grøn 
omstilling, kan vores projekt opnå et tilskud fra fjernvarmepuljen på mellem 10 og 13 mio. kr. Det 
betyder, at det "kun" er ca. 88 % af anlægssummen, der skal lånefinansieres.  
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Vedr. 3 
Det er korrekt, men det vil være reglen for alle fremtidige projekter og stiller ikke vores projekt 
dårligere end andre projekter.  
 
Vedr. 4 
Det er et korrekt udsagn, men gælder for alle forbrugerejede fjernvarmeprojekter. Årsregnskabet 
for et fjernvarmeselskab må ikke giver overskud, og derfor kan der ikke oparbejdes en 
egenkapital.  
 
Vedr. 5 
Vores sammensætning af forbrugere er sammenlignelig med de 2 andre mindre 
fjernvarmeselskaber i Svendborg kommune, og derfor bør vi ikke stilles forskelligt fra disse 2 
selskaber. Som det fremgår af Økonomiudvalgets beslutningsdagsorden fra januar måned har 
Svendborg kommune netop besluttet en provision for både Stenstrup og Skårup Fjernvarme på 1 
% for 2021. Hvis denne beslutning kan være et billede af, at Svendborg kommune opererer med 
en højere provision i anlægsperioden, og vi kunne forvente en lavere provision, der tilsvarer 
ovennævnte satser, når selskabet kommer i drift, kunne det måske være en mulighed for, at vi 
alligevel kan realisere vores projekt.  
I den forbindelse vil vi gerne høre om, hvor lang en driftsperiode kommunen forudsætter, før vi 
ikke længere bliver betragtet som et nystartet selskab.  
 

Med venlig hilsen 

Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand
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