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Fremsendelse af kommentarer fra Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning
I forlængelse af telefonsamtale fremsendes dokumenter fra Tommerup Bys
Fjernvarmeforsyning modtaget af Assens Kommune d. 21. oktober 2019, som påpeger fejl i
jeres projektforslag for elektriske varmepumper.
Informationer om forkerte oplysning i projektforslag
Vi er blevet tilsendt kommentarer til projektforslaget for elektriske varmepumper fra
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning, som påpeger at projektforslaget indeholder fejl og
mangler. På baggrund af de tilsendte kommentarer, er det vores vurdering, at projektforslaget
muligvis er lavet på baggrund af forkerte oplysninger.
Vi er som myndighed på varmeforsyningsprojekter forpligtet til at reagere, når vi modtager
informationer om, at et projektforslag kan indeholde fejl, idet vi som myndighed skal træffe
afgørelser på et korrekt oplyst grundlag. Derfor vil de tilsendte kommentarer fra Tommerup
Bys Fjernvarmeforsyning indgå i vores vurdering af projektforslaget, og I får samtidig mulighed
for at kommentere på kommentarerne, inden vi behandler projektet politisk.
Høringspart
Kommentarerne bliver i første omgang behandlet, som var de modtaget under en høring. I har
derfor nu mulighed for at kommentere på Tommerup Bys Fjernvarmes bemærkninger. Dog er
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning ikke gjort til høringspart jf. projektbekendtgørelsens § 26,
ved at fremsende kommentarer. De får derfor ikke nødvendigvist mulighed for at kommentere
på de bemærkninger og rettelser, som I måtte fremsende.
Fremsendte kommentarer
I kommentarerne, som er fremsendt af Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning, påpeges der flere
parametre som måtte være forkerte. Dette omfatter bl.a. følgende forhold:
• At der anvendes forkert pris på el, som kan ændre resultaterne i projektforslaget i
forhold til de samfundsøkonomiske og virksomhedsøkonomiske beregninger
• At det er uklart om der er afsat beløb til forsyningsledning
• At der er uoverensstemmelse vedr. anlægsperioden
• At varmepumperne i belastningsperioderne ser ud til at skulle producere mere varme
end det er muligt
• At CO2-kvoteregnskabet er yderst tvivlsomt
Den nævnte liste er ikke udtømmende.
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Assens Kommune kan ikke læse ud af projektforslaget om alle kommentarerne er korrekte,
hvorfor vi skal bede jer om at kommentere på dette og evt. foretage rettelser til projektforslaget.
Dog er der fremsendt kommentarer, som ikke vedrør en politisk behandling af et projektforslag,
herunder støjredegørelse, indbyrdes aftale om orientering, samt mangel på dokumentation for
at parametre skulle være forkerte. Disse kan I se bort fra, da de ikke kan reguleres ved
Varmeforsyningsloven eller Projektbekendtgørelsen.
Udsættelse af politisk behandling
De fremsendte kommentarer skal behandles inden sagen vil kunne forelægges til politisk
behandling, hvilket vil medføre en udskydelse af den politiske behandling af projektforslaget,
samt kommuneplantillægget og lokalplanen. Sagerne skulle efter planen behandles ved Miljø,
Teknik og Plan den 5. november 2019 og efterfølgende ved Økonomiudvalget og Byrådet. De tre
sager skal følges ad og behandles efter hinanden, da de er sammenhængende og ikke kan
fungere enkeltvist.
Nye samfundsøkonomiske beregninger
Da der er kommet nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 1 d. 23. oktober 2019 fra
Energistyrelsen, anbefaler Energistyrelsen at der foretages en følsomhedsberegning på endnu
ikke godkendte projektforslag.
Da Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning påpeger, at der er fejl i de samfundsøkonomiske
beregninger, vil Assens Kommune anmode om, at der foretages en følsomhedsberegning på
projektforslaget for elektriske varmepumper.
Venlig hilsen
Ralph Jensen
Planlægger

Bilag:
Betragtninger over VP projekt Tommerup St.
Høringssvar til TSV af den 17. maj 2019
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