Resenbro Lokalråd og Voel Lokalråd

Dato: 22. juni 2018

Nyhedsbrev nr. 3 vedr. fjernvarmekampagne i Resenbro og Voel
Myndighedsbehandling:
Fjernvarmeprojektet i Resenbro og Voel blev godkendt af Silkeborg Kommunes Klima- og miljøudvalg
onsdag den 9. maj 2018.
Silkeborg Forsyning har efterfølgende modtaget godkendelsen mandag den 14. maj 2018.
I godkendelsen er der en 4 ugers klagefrist med udløb den 11. juni 2018.
HMN naturgas’ har ikke påklaget Silkeborg Kommunes afgørelse, hvorfor det videre arbejde med
fjernvarmekampagnen nu igangsættes.
Myndighedsbehandlingen, og dermed godkendelsen af projektet, har været et omfattende arbejde.
Blandt andet har der været tre partshøringer af høringssvar ved hhv. Silkeborg Forsyning og HMN
Naturgas.
Silkeborg Kommunes tilknyttede rådgiver, Planenergi, der assisterede Silkeborg Kommune ift. det
tekniske grundlag for myndighedsbehandlingen, vurderede at Silkeborg Forsynings opstillede
forudsætninger i projektet er rimelige og at projektet samlet udviser en robust samfundsøkonomi.
Ovenstående har Silkeborg Kommune lagt til grund for Deres godkendelse af projektet.
Fjernvarmekampagne:
Som følge af godkendelsen kan vi nu arbejde videre med den kommende fjernvarmekampagne, samt en
eventuel finansieringsløsning.
Kampagneprisen for tilslutningsbidraget bliver 20.575 kr. incl. moms og frakobling af naturgasstikket,
svarende til en samlet rabat på 22.000 kr. incl. moms.
Vi arbejder nu også videre med installatørudbuddet som forventes afsluttet medio september, altså
prisen på nedtagning af gas-/oliefyret og opsætning af en fjernvarmeinstallation således at dette kan
indeholdes i den endelige fjernvarmekampagne.
Vi arbejder desuden på at indgå en aftale med Resurs Bank, der blandt andet har stor erfaring med
finansiering af energiløsninger til private. Aftalen forventes at medføre, at Resurs Bank kan tilbyde en
totalfinansiering af den samlede kampagnepris, altså både tilslutningsbidrag og husinstallation til de
kunder der ønsker denne finansiering.
Som tidligere nævnt på de afholdte borgermøder i Resenbro og Voel vil udrulning af fjernvarme i
Resenbro og Voel igangsættes såfremt vi opnår en starttilslutning på 55% senest et år efter kampagnens
opstart, altså senest i efteråret 2019.
Vi vil i løbet af efteråret 2018 udsende kampagnematerialet vedr. fjernvarmeudrulningen i Resenbro og
Voel.
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