
 
 

 
Nyt om fjernvarmeprojektet på Nordals  
Pressemeddelelse udsendt 11. oktober 2017 
 
 
Fremtiden for fjernvarmeprojektet på Nordals er kommet et lille skridt nærmere 
en afgørelse 
Energiklagenævnet har netop afvist en klage fra Aftagerforeningen Østerlund Varme – men forløbet er 
fortsat plaget af uhørt lang sagsbehandlingstid.  
 
Et enigt byråd vedtog tilbage i juni 2016 Sønderborg Forsynings projektforslag til fjernvarmeforsyning af 
Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup og Egen. 
 
- Projektforslaget blev enstemmigt vedtaget af Sønderborgs byråd, simpelthen fordi det både samfunds- og 
forbrugerøkonomisk er et virkeligt godt projekt. Vi sikrer beboerne på Nordals mulighed for en langt 
billigere varmeforsyning, og samtidigt kan vi på sigt spare miljøet for udledningen af store mængder CO2, 
siger Sønderborg Forsynings bestyrelsesformand, Svend Erik Petersen (S), der på trods af enigheden i 
byrådet var forberedt på, at beslutningen vil ende i Energiklagenævnet: 
 
- Et så stort anlægsprojekt har mange forskellige interessenter, og derfor vil der også helt naturligt være 
modstridende interesser. Vi var fra starten indstillet på et klageforløb, men vi havde ikke på nogen måde 
forestillet os, at sagsbehandlingen ville trække ud, som den har gjort. 
 
Syv måneders sagsbehandling blev til et år, der blev til … 
To parter i sagen – Dansk Gas Distribution A/S (tidligere DONG) og Aftagerforeningen Østerlund Varme – 
valgte at anke byrådets beslutning i efteråret 2016. Energiklagenævnet modtog klagerne og oplyste 
Sønderborg Forsyning, at man forventede en sagsbehandlingstid på syv måneder, dvs. at klagenævnets 
afgørelse ville foreligge i maj 2017.  
 
I maj 2017 oplyste nævnet, at afgørelsen ville foreligge ved udgangen af 3. kvartal 2017, og den 10. oktober 
fik Sønderborg Forsyning så oplyst, at man kunne forvente en afgørelse i 1. kvartal 2018.  
 
Men så skete der noget. 
 
- Samme dag, som vi fik beskeden om, at vi først kunne forvente afgørelsen i 2018, modtog vi beskeden om, 
at Energiklagenævnet har valgt at afvise klagen fra Aftagerforeningen Østerlund Varme. Det virker 
besynderligt, men vi er naturligvis tilfredse med afgørelsen, da vi således er kommet et lille skridt nærmere 
afgørelsen, siger Svend Erik Petersen, og afslutter: 
 
- Den lange sagsbehandling har forsinket projektet, men vi har naturligvis ikke bare siddet på vores hænder 
og ventet. Vi har forberedt os, så vi er klar til at sætte gang i byggeriet lige så snart, sagen er 
færdigbehandlet.  
 
Energiklagenævnet oplyser, at man har oplevet en øget tilgang af klager i 2017, og at nævnet derfor i 
øjeblikket oplever en forlænget sagsbehandlingstid. 
 
 



 
 
 
 
  

FAKTA 
 
Om fjernvarmeprojektet på Nordals 
I Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen 
udlagt til fjernvarme. Projektet betyder både forbrugerøkonomiske og miljømæssige 
forbedringer: 

 En årlig CO2-reduktion for hele området på mere end 17.000 tons 

 En årlig besparelse på varmeregningen på op imod 4.000 kr. for en ’standard 

forbruger’, der skifter fra naturgas til fjernvarme* 

*Begrebet ’standard forbruger’ er defineret af Dansk Fjernvarme til at have med et årligt varmebehov på 18,1 MWh.  
 

Status på projektet er, at Sønderborgs byråd godkendte projektplanen den 29. juni 2016. Siden 
er Energiklagenævnet af klagere blevet bedt om at undersøge en række elementer i projektet, 
og det har betydet, at projektet lige nu afventer Energiklagenævnets afgørelse. 
 
Sønderborg Forsyning forventede, at etableringen af fjernvarmenettet på Nordals vil begynde i: 
 

 Nordborg og Havnbjerg i 2018 – 2022 

 Svenstrup i 2019 – 2023 

 Guderup og Egen i 2020 – 2024 

Læs mere på:  
www.sonfor.dk/varme/fjernvarme-paa-nordals 
 
 
Om Energiklagenævnets afvisning af klagen fra Aftagerforeningen Østerlund Varme  
I afgørelsen hedder det: 
 
”Energiklagenævnet kan ikke behandle klagen, da klager ikke er klageberettiget. 
Energiklagenævnet afviser på denne baggrund klagen. Afgørelsen er truffet i henhold til 
varmeforsyningslovens § 26, stk. 1. og projektbekendtgørelsens § 31, stk. 1.” 
 
Energiklagenævnet vurderer, at Aftagerforeningen Østerlund Varme ikke er klageberettiget, da 
foreningen ikke har: 
 
”(…) en væsentlig og individuel interesse i en efterprøvelse af, om kommunens afgørelse om 
godkendelse af projektforslaget er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven og 
projektbekendtgørelsen, herunder om projektet er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige.” 
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