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Miljøet og forbrugerne vinder når
byer ved Assens får fjernvarme
Flere års tovtrækkeri er slut. De to byer, Ebberup og Sønderby, må få fjernvarme fra Assens.
Energiklagenævnet har slået fast, at Naturgas Fyn kan ikke gøre krav på kompensation.

KONVERTERING

Af pressechef Torben Øllegaard
Sørensen, Dansk Fjernvarme

Års ventetid er slut. Cirka 500 forbrugere i de to byer, Ebberup og Sønderby,
får nu deres ønske om fjernvarme
opfyldt, for Energiklagenævnet har
slået fast, at Naturgas Fyn ikke har
noget krav på at få kompensation.
Derfor starter gravearbejdet med
den seks km. lange transmissionsledning om få uger, fortæller, formand for
Assens Fjernvarme, Søren Edlefsen.
- De helt store vindere i denne sag
er forbrugerne i Ebberup og Sønderby.

Det er dem, der har henvendt sig til
Assens Fjernvarme, fordi de gerne vil
have fjernvarme. Det får de nu, siger
Søren Edlefsen.
Men forbrugerne i de to byer har måttet vente længere, end de selv havde
håbet, for klagen til Energiklagenævnet fik Assens Fjernvarme til at standse
projektet midlertidigt. Men kun mens
man ventede på svar for at kunne gå
videre. Netop nu arbejdes der med få
tilbuddene om tilslutning formidlet til
de kommende forbrugere.
I alt forventer man på sigt omkring

500, men i første omgang bliver der
et par hundrede stykker, som kan
kobles på fjernvarmen omkring oktober/november i år og dermed forvente at være klimavenlige i den næste
fyringssæson. Dertil kommer selvfølgelig, at de kan forvente et markant
fald i udgiften til opvarmning.
Energiklagenævnet slår fast, at
Naturgas Fyn ikke har noget krav på
kompensation, blandt andet fordi man
i sin tid indgik kontrakter med 15 års
løbetid. Efter de 15 år er der kun en
måneds opsigelse. Det er mange år
siden, at 15-årsfristen udløb.

Assens Fjernvarme har længe stået klar til at begynde gravearbejdet, så de to byer, Ebberup og Sønderby, kan få fjernvarme. En klage fra
Naturgas Fyn har stået i vejen for projektet, men Energiklagenævnet har afgjort, at gasselskabet ikke har ret til kompensation. Afgørelsen
glæder Assens Fjernvarmes direktør, John Jessen (tv.), og formand Søren Edlefsen. Foto: Nils Rosenvold.
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Blandt andet derfor kan naturgasselskabet ikke påberåbe sig nogen form
for kompensation. Der er også lagt
vægt på, at der ikke er tilslutningspligt
i området, og at naturgasselskabet
derfor ikke kunne forvente, at folk for
tid og evighed skulle brænde fossil
naturgas af for at holde varmen.
For forbrugerne i de to byer betyder det, at de kan se frem til en årlig
besparelse på cirka 4.500 kroner for
et standardhus med naturgasfyr. For
et hus med oliefyr er der hele 10.000
kroner at spare årligt.
Men også for de eksisterende fjernvarmeforbrugere i Assens vil der være
en gevinst, for de kan se frem til
besparelser på 200-400 kroner årligt
– uden at skulle gøre noget som helst.
Men måske er den helt store vinder
ved projektet slet ikke forbrugerne,
men derimod miljøet, for hvor et standardhus med individuel naturgas udleder 3,9 tons CO2 årligt, er der ingen
udledning fra Assens Fjernvarme.
Produktionsanlægget er et flisfyret
kraftvarmeanlæg, og bruger man de
almindelige beregningsmetoder, er
anlægget ikke bare udledningsfrit.
Det fortrænger ligefrem 6,5 tons CO2,
fordi den mængde el, Assens sender
ud på nettet, ikke skal produceres
på kul. Altså er der en besparelse på
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Dansk Fjernvarmes direktør, Jørgen G. Jørgensen, mener, at det er en god
og rigtig afgørelse, Energiklagenævnet har truffet.
- Stort tillykke til Assens, der har haft evne og vilje til at køre sagen hele
vejen igennem. Dansk Fjernvarme opfordrer alle medlemmer med samfundsøkonomisk fornuftige konverteringsprojekter til at gøre det samme
- og gerne så hurtigt som muligt, inden reglerne ændres.
- Politisk har spørgsmålet om eventuel kompensation til naturgasselskaberne ved konverteringer længe været en varm kartoffel. Lovgivningen,
der kan medføre kompensation i alle sager, er vedtaget af Folketinget, men
ikke implementeret endnu.
- Fra Dansk Fjernvarmes side arbejder vi hårdt for, at hvis der kommer
regler om kompensation, skal der være tale om meget beskedne beløb, der
ikke forhindrer realisering af det potentiale for samfundsøkonomisk fornuftige konverteringer, der bl.a. er afdækket i Varmeplan Danmark 2010.

CO2-udledningen på hele 10,4 tons
per husstand årligt.
Assens Fjernvarme forventer ikke
de store problemer med at få opbakning til projektet blandt beboerne i
de to byer. Som ovenfor nævnt, er
hele projektet blevet til på grundlag af
henvendelser fra disse beboere.
Det har man i øvrigt også fået fra et
par andre lidt mindre oplandsbyer til
Assens. Også her ønsker beboerne at
blive koblet på fjernvarme. Om det så
bliver en realitet, må tiden vise.
- Faktisk er det ikke os, men forbrugerne der har fået blod på tanden,
siger Søren Edlefsen.

Foreløbigt bliver Ebberup og Sønderby
fjernvarmebyer i 2011. Det tør såvel
formand Søren Edlefsen som direktør
John Jessen godt love. Dermed vokser
Assens Fjernvarme til 4.500 andelshavere. Samlet løber projektet op i
omkring 50 millioner kroner.
I praksis er det ikke Assens Fjernvarme, Naturgas Fyn har klaget over.
Det er derimod Assens Kommune,
fordi kommunen i 2009 valgte at sige
ja til projektet. Det er den afgørelse,
som Energiklagenævnet nu har slået
fast, var korrekt.
tos@danskfjernvarme.dk
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