17. september 2020

Nyhedsbrev vedr. fjernvarme til Ryslinge

Situationen vedr. COVID-19 har også påvirket projektet med fjernvarme til
Ryslinge. Vi har derfor i en lang periode , ikke været så synlige som vi gerne vil
være, men vi håber, at vi så småt kan være mere synlige og få flere med.
Men selv om vi måske ikke har været så synlige, så er det i kke ensbetydende med,
at vi ikke har arbejdet på projektet. Ryslinge Udviklingsselskab har forsøgt at
arrangerer et borgermøde med fokus på den grønne omstilling, og hvordan
Ryslinge bedst bidrager til det, og har inviteret Klima-, Energi- og
Forsyningsministeren samt div. klimaordfører. Men desværre har det ikke været
muligt at gennemfører pga. COVID -19, samt de igangværende klimaforhandlinger.
Det forsøges stadig at arrangere et sådant møde.
Et bredt flertal i Folketinget indgik den 22. juni 2020 en ny Klimaaftale for energi
og industri, i aftalen står b.la.:
Grøn varme til danskerne
Varmesektoren skal være grøn. Derfor skal olien og gassen ud og erstattes af grøn
fjernvarme eller elektriske varmepumper. Aftalen indeholder derfor en lempelse af
afgifterne på grøn strøm til opvarmning, samt forhøjede afgifter på sort varme.
Afgifterne på overskudsvarme lempes markant . Afgiften bortfalder helt for både
elbaseret overskudsvarme, fx overskudsvarme fra datacentre og supermarkeder, og
når overskudsvarmen er certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning,
der sikrer energieffektivisering hos overskudsvarmeleveran døren.
Det er aftalt, at give støtte til udfasning af olie - og gasfyr samt fjerne
forbrugerbindingerne til naturgas. Derudover gøres det nemmere at etablere ny
grøn og billig varmeproduktion ved at ophæve forældet krav om, at
fjernvarmeanlæg nogle steder skal kunne producere både el og varme. Samtidig
indføres der lovkrav om bæredygtighed ved brug af træbiomasse. Konkret afsættes
2,3 mia. kr. til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn varme. Varmepakken
mindsker drivhusgasudledningerne med 0,7 mio. tons CO 2 e i 2030.
Lige nu foregår der forhandlinger mellem forligspartierne om , hvordan denne
aftale skal udmøntes, vi kan derfor ikke melde noget klart u d. Men det ser ud til,
at der kommer et tilskud på ca. kr. 20.000,- pr. husstand til udrulning af
fjernvarmenet, og der skal laves en analyse om en låneordning til borgerne mht.
finansiering af konverteringen.

Intet er endelig besluttet, derfor har vi ikke kunne tilrette beregningsmodellen på
vores hjemmeside. Når der ligger noget fastlagt opdaterer vi vores
beregningsværktøj, så I kan lave en ko rrekt beregning.
Sideløbende har vi også arbejdet med udvikling af projektet, og arbejder på en
model, hvor vi kan tilbyde at stå for hele konverteringen inkl. fjernelse af
eksisterende fyr, afbrydelse af naturgas samt installation af en fjernvarme unit ,
der kan finansernes gennem et lån som betales over varmeregningen.
For et standardhus på 130 m², et årlig varmebehov på ca. 1.800 m³ naturgas og 15
meter stikledning, vil det betyde en årlig besparelse på ca. 3.300 kr. mod en
finansierings udgift på ca. kr. 300,- pr. måned i 10 år. Dette vil kun være et tilbud
til dem, der tilslutter sig fra starten.
Status for projektet er, at vi nu har opnået en tilslutningsgrad på 30 % af Ryslinge
og er derfor ca. halvvejs i mål. Vi er dog fortrøstningsfulde, og regner med , at vi
nok skal nå i mål, efter de udmeldinger Folketinget kommer med mht. udfasning
af gas- og oliefyr, og de muligheder der kommer for tilskud og finansiering. Derfor
går vi nu videre med projektet, og udarbejder et projektforslag, som vi skal have
kommunens godkendelse af.
Projektforslaget skal belyse, hvilken opvarmningsform der vil være den bedste for
Ryslinge både for kunder, selskab og samfu nd. Når kommunen har godkendt
projektforslaget, og vi har opnået tilstrækkelig tilslutningsgrad , kan vi gå i gang
med at udrulle fjernvarme i Ryslinge.
Der kommer fjernvarme til Ryslinge hvis Ryslinge vil, derfor husk at tilmelde jer
på: https://www.midtfynsenergi.dk/fjernvarme -i-ryslinge/, hvis I ikke allerede er
tilmeldt, og husk også at få naboen med .
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