
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2021 kl 8.00 via Teams 

Meddelelser: 

Covid19: Der arbejdes stadig hjemme/hjemmefra og alle medarbejdere opfordres til ugentlige tests. 

Der er taget 1. spadestik på ledningen mod Bredsten-Balle og Jelling. 

Pr. 1. februar er Søren Mølgaard ansat hos TVIS som maskinmester idet Jonny Borgen er gået på pension 

pr. 31/12-20. 

 

1. Orientering. Økonomi og drift 

Lene Andersen orienterede. 

 

2. Orientering. Asset Management. 

Asset management er en systematiske og koordinerede processer i hele organisationen, der tager 

udgangspunkt i det ønskede vedligeholdelsesniveau og de acceptable risici. Asset management 

anviser en plan for den mest værdiskabende anskaffelse, drift & vedligehold, udskiftning og 

bortskaffelse af aktiverne i hele deres levetid. 

 

Med henblik på at optimere vedligeholdsaktiviteterne og øge kompetenceniveauet i organisationen 

arbejdes der på at implementere og certificere Asset Management i henhold til ISO 55001 

standarden. Samtidig er det et godt internt værktøj i forhold til de tanker der er om ny økonomisk 

regulering af fjernvarmesektoren. 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

 

3. Status på projektet i Vejle og Kolding Kommune 

Der gives en status over fremdrift samt projektøkonomi. 

 

Kolding Kommune: 

Der er god fremdrift med ledningsprojektet som følger den overordnede tidsplan. Der er indtil 

videre udført cirka 2.500 m rør. 

 

Installationer over jord:  

 

 EU-udbuddet på indkøb af pumper i gang. Det er indkøb af alle pumper både til Vejle og 

Kolding projekterne. Deadline for bud er den 3. februar 2021. 

 

 Stand-alone pumpestationer (3 stk.) er sendt i udbud den 15. januar 2021 og der er 

deadline er den 16. februar 2021. 

 

 



 

 

 Ombygningerne på eksisterende stationer i Kolding Kommune (Brogård, Ejstrup, 

Lunderskov og Vamdrup) er sendt i udbud den 22. januar 2021 og deadline er den 26. 

februar 2021. 

 

Vejle Kommune: 

Hele rørleverancen er vundet af Isoplus som også vandt rørleverancen på projektet i Kolding 

Kommune. Strækningen fra Skibet til Bredsten-Balle er vundet af Arkil og der er afholdt et 

opstartsmøde. Strækningen fra Vejle til Rosborg og Rosborg til Skibet er vundet af Barslund. 

Strækning Skibet til Jelling er vundet af MJ Eriksson. Det forventes at kunne skrive kontrakt på de 

tre etaper den 5. februar 2021. 

 

Udbudsmaterialet for installationer over jord sendes i udbud d. 26. februar 2021.  

 

Status på projektøkonomien i Kolding og Vejle: 

 

I forhold til lånerammen (budgettal fra projektforslagene i 2019 tillagt 2% indeksering og 10% 

uforudsete) holder budgettet fortsat. I forbindelse med stationsprojekterne er der dog ikke 

indkommet priser endnu, og der vil komme variationer i forbindelse med de priser som allerede er 

indkommet, da de afregnes efter tilbudslister. 

 

Låneramme 
I alt  
(fra projektforslag plus tillæg) 

Budget d. 25. 
jan. 2021  Budgetrest 

Sum Kolding                 48.087.200  40.616.000 +7.471.200 

Udvidelser Vejle                 92.288.000    

Vekslerstation 
Rosborg                   7.952.000    

Sum Vejle 100.240.000 100.755.000 -515.000 

I alt              148.327.200  141.371.000 +6.893.200 

 

 

Da der er gang i mange projekter er Projektafdelingen hårdt presset. 

  

Alle interne ressourcer (4 personer) fra drift samt vedligehold arbejder allerede direkte for 

projektafdelingen og vi har konkluderet at vi ikke kan finde flere ressourcer internt.  

  

Fremover er der gode chancer for udvidelsen til Strib, udvidelser til gasområderne i Middelfart 

(kræver ny TVIS ledning), P2X aktiviteter og yderligere fokus på grøn omstilling som følge af de 

kommunale DK2020 mål samt TVIS’ nye vedtægter. 

  

TVIS vil derfor ansætte en yngre ingeniør i projektafdelingen så hurtig som mulig. 

 

Anders Jepsen gav en status. 

 



 

 

4. Status på projektet i Middelfart Kommune. 

Projektforslaget er sendt i 4 ugers høring fra den 4. januar til den 1. februar 2021. Hvis der ikke 

kommer bemærkninger fra de høringsberettigede, forventes projektforslaget godkendt på Miljø- og 

Energiudvalgsmødet den 3. februar 2021. 

Middelfart Fjernvarme har gang i markedsføringen af fjernvarmen i Strib, Røjle og Vejlby, og er 

kommet med et rigtig godt tilbud til de potentielle varmekunder. 

 

Anders Jepsen gav en status. 

 

 

5. Orientering. Kommunikation. 

På bestyrelsesmødet i december blev der orienteret om kampagne ”Fremtiden lige for vores 

fødder” fra Dansk Fjernvarme. TVIS har undersøgt hvordan vi kunne bruge kampagnen aktivt, men 

har efterfølgende erfaret at alle varmeselskaber i TVIS´ forsyningsområde på nær Fredericia og 

Vamdrup har tilmeldt sig kampagnen. 

 TVIS’ deltagelse er derfor ikke værdiskabende ift. en profilering af TVIS men alene som en 

profilering af fjernvarme generelt. 

Vi vil derfor arbejde videre med yderligere aktiviteter på hjemmeside og sociale medier. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

 

6. Orientering. Salg af Shell. 

Shell er blevet solgt til Postlane Partners. Det er et uafhængigt investeringsselskab inden for 

vedvarende energi, der søger at erhverve og optimere energi- og infrastrukturaktiver med et 

miljømæssigt, socialt og corporate governance-fokus. Postlanes udviklingsplaner for raffinaderiet 

omfatter co-processing af bioprodukter og vil også fokusere på grøn brint og potentialet for 

avancerede biobrændstoffer. 

 

Jørgen Nielsen orienterede 

 

 

7. Status. Ejer-strategi. 

Der er afholdt fælles opstartsmøde med kommunaldirektørerne hvor rammerne og 

arbejdsprocessen er aftalt. Ligeledes gennemføres der interview med kommunaldirektørkredsen 

enkeltvis i uge 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tidsplanen er fastlagt så der sikres involvering af forvaltning, TVIS’ bestyrelse og de 4 byråd i ejer-

kommunerne: 

1. Uge 1-4: Interview runde med ejerkommunerne med udgangspunkt i ”Forslag til disposition”* 

2. Uge 8: Udkast til Ejerstrategi samt fælles sagsfremstilling præsenteres for Kommunaldirektører*  

3. Uge 9: Justeret forslag til Ejerstrategi samt forslag til fælles sagsfremstilling* 

4. Uge 10-14: Udkast drøftes i ansvarlige udvalg samt i TVIS´ bestyrelse 

5. Uge 15-17: Kommunaldirektører færdiggør forslag til Ejerstrategi 

6. Uge 18-21: Godkendelsesproces i de respektive kommuner og TVIS’ bestyrelse 

* Dialog med Thomas Boe. 

 

Jørgen Nielsen gav en status. 

 

 

8. Indstilling. Power to X i Trekantområdet. 

Borgmestrene i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart har afholdt møde med 14 virksomheder om 

etablering af et partnerskab, der skal udvikle vores område til en europæisk hub for grønne 

brændstoffer. Omdrejningspunktet er en fælles ambition om at etablere storskala Power-to-X 

aktiviteter i Trekantområdet inden for 3-5 år, igennem et privat/offentligt samarbejde, som for 

alvor kan accelerere den grønne omstilling af den tunge transport og bidrage markant til 

klimamålene, væksten, eksport og arbejdspladser i Trekantområdet. TVIS deltog sammen med 13 

andre virksomheder fra Trekantområdet. 

 

TVIS har valgt at deltage i projektet og indgår sammen med Trekantområdet i et midlertidig 

sekretariat med henblik på en endelig organisering af partnerskabet. 

 

HySynergy projektet med Everfuel/Shell/TVIS er stadig i en projekteringsfase, planen er stadig at 

idriftsættelsen sker omkring Q1-Q2 2022. 

 

I forbindelse med HySynergy projektet arbejdes der nu også med et F&U projekt (Forsknings & 

Udviklings projekt) der omhandler udvidelser med en højtemperatur-varmepumpe på 

overskudsvarme fra støtteprocesserne til elektrolysen. Ansøgningen om projektstøtte indsendes til 

EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) i marts måned. 

 

Derudover har Dansk Fjernvarme igangsat et kortlægningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme 

fra elektrolyse i fjernvarmesektoren. TVIS deltager i projektet som finansieres af udviklingsmidler 

fra Dansk Fjernvarme. 

 

På bestyrelsesmødet var der enighed om at ændre punktet fra et status-punkt til en Indstilling. 

 

Indstilling: TVIS´ bestyrelse tilslutter sig ”Letter of Intent”. 

 

Godkendt som indstillet. 

 



 

 

9. Orientering. Biomasse 

Der er fornyet fokus på biomasse og dens oprindelse og der har i den seneste tid været artikler i 

forskellige medier om at estiske og lettiske træpiller kommer fra beskyttede naturområder. Artikel 

fra www.ing.dk er medsendt som bilag. 

Selvom der ikke fyres med træpiller på Skærbækværket har Ørsted fremsendt et notat hvor de 

forholder sig til den fremsatte kritik. Notatet er medsendt som bilag.  

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

10. Evt. 

 

Lars Schmidt  Søren Larsen  Morten Hansen Bente Ankersen 

Finn Muus  Steen Dahlstrøm Reimer Mikeli Olsen Merete Due Paarup 

Tobias Jørgensen Johnny Beck    

 

/Jørgen Nielsen 

http://www.ing.dk/

