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Så fik vi endelig tilsagn fra Energistyrelsen om
tilskud fra fjernvarmepuljen til udrulning af
fjernvarme i Ryslinge. Det var en noget længere
sagsbehandling, end de havde stillet os i udsigt,
men det vigtigste er, at nu har vi fået bevilget
tilskuddet. Kommunen har godkendt
projektforslaget, så nu mangler vi bare tilsagn
fra minimum 420 husstande i Ryslinge, så kan vi
gå i gang.
Vi har igangsat en kampagne, for at informere
om, at der nu er mulighed for at vælge
fjernvarme i Ryslinge. Kampagnen kører mest på
Facebook m.m. men der bliver også
husstandsomdelt en lille informationsfolder
inden for den nærmeste fremtid, hvor vi
informerer mere om fjernvarme til Rys linge.
Energistyrelsen har bevilliget et tilskud på kr.
12,5 mio. til at udrulle fjernvarmen i Ryslinge.
De støtter med kr. 25.000,- pr. tilslutning, for op
til 500 tilslutninger. Midtfyns Energi kampagnepris til Ryslinge var en rabat på kr.
10.000,- for at blive tilsluttet fra starten. Energistyrelsens tilskud, har vi besluttet
at bruge til at sænke prisen for en tilslutning yderligere. Vi kan derfor nu tilbyde
en tilslutning til fjernvarmen for: kr. 34.250, - som dækker afmontering og
bortskaffelse af dit eksisterende anlæg, tilkobling til fjernvarmenettet, samt
opsætning af en fjernvarmeunit. Der er også mulighed for en afdragsordning over
10 år, den kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du også kan beregne
besparelsen ved at skifte til fjernvarme:
https://www.midtfynsenergi.dk/fjernvarme -i-ryslinge/
Sammen med den husstandsomdelte
informationsfolder, deler vi også et
klistermærke ud, som vi håber, at alle der vil
have fjernvarme, vil sætte på deres postkasse
og derved minde forbipasserende om, at der er
fjernvarme på vej, og at de også kan få.
Klistermærket er lavet, så det nemt kan pilles af
igen, også efter at det har siddet ude i sollys i
flere måneder.

Folketinget har oprettet en afkoblingspulje , hvorfra der kan søges tilskud til
afkobling fra gasnettet, hvis man skifter til fjernvarme eller en varmepumpe. Det
er Evida der administrerer puljen. Tilskuddet dækker de faktiske omkostninger
ved at blive afkoblet gassen, der er derfor ingen omkostninger for den enkelte i at
blive afkoblet.
Det er kunden selv, der skal afmelde og ansøge hos Evida. Men vi arbejder gennem
vores brancheforening Dansk Fjernvarme for , at fjernvarmeselskabet kan ansøge
på kundens vegne. Det håber vi meget vil lykkes. Under alle omstændigheder skal
vi nok være behjælpelige, så vi kan sikre , at der bliver ansøgt, mens der er penge i
puljen. Du kan læse mere om afkobling på Evidas hjemmeside:
https://evida.dk/ny-afkoblingsordning/
Vi har nu endelig fået alt på plads, og kan derfor nu svare på de fles te spørgsmål
vedr. pris og teknik osv. Alle der via kontaktformularen har ønsket at blive
kontaktet, vil derfor i den nærmeste fremtid blive kontaktet af en af vores
medarbejdere, som vil forsøge at svare på de spørgsmål I må have. Vi ser meget
frem til dialogen med jer.
Vi har dags dato tilkendegivelser fra 260 husstande som ønsker tilslutning til
fjernvarmen, så vi mangler kun 160 tilkendegivelser, før det bliver en realitet med
fjernvarme i Ryslinge. Vi får næsten dagligt tilmeldinger, men det måtte gerne gå
stærkere. Jo før vi når de 420, jo før kan de første få fjernvarme. Hjælp os derfor
med at nå målet, tag evt. en snak med naboen , om ikke også de skal være med, og
sæt et klistermærke på jeres postkasse.
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