
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 21. maj 2021 kl. 8.00 hos TVIS 

Meddelelser: 

Covid19: Vi er i gang med en genåbning af TVIS 

CO2: Tildeling af gratiskvoter er udskudt til ultimo 2021 

 

1. Økonomi og drift. 

 

Lene Andersen orienterede. 

 

 

 

2. Indstilling. Landsskatterettens afgørelse vedr. tilbagebetaling af overskudsvarmeafgift. 

 

Landsskatterettens afgørelse fra 22. april 2021: Stadfæstelse af Skats afgørelse, TVIS/Shell fik ikke 

medhold i sagen om tilbagebetaling af overskudsvarmeafgifter på 5 mio. kr.  

 

Vi har ikke fået medhold i sagen om tilbagebetaling af de yderligere overskudsvarmeafgifter på ca. 

5,1 mio. kr. af det oprindelige efterfølgende tilbagebetalingskrav på ca. 7,7 mio. kr. 

 

Det afgørende forhold i sagen er, hvad der i henhold til lovbestemmelsen om overskudsvarmeafgift 

i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9, 3. punktum (MOAL), skal anses for at være betalt i vederlag 

for varmen fra gasturbinen ved de opgørelser, som blev udarbejdet i 2016 efter Landsskatterettens 

afgørelse af 4. december 2015 i den principielle sag om overskudsvarmeafgift. 

 

Advokaten lagde i sit skriftlige indlæg og i proceduren for Landsskatteretten afgørende vægt på det 

forhold, at det reelle vederlag, som TVIS havde betalt for al varmen fra gasturbinen, var et beløb 

svarende til den lave pris i den gamle aftalegrundlag. 

 

Retten lægger afgørende vægt på de faktisk foretagne faktureringer, således at vederlaget efter 

MOAL altid er det faktisk fakturerede og betalte beløb. 

 

Landsskatterettens afgørelse kan indbringes for de almindelige domstole (Retten i Kolding) senest 

den 29. juli 2021 ved et sagsanlæg mod SKAT (Skattestyrelsen/Skatteministeriet). 

 

Advokaten anbefaler IKKE, at TVIS/Shell fortsætter forsøget på at få den yderligere tilbagebetaling 

ved at anlægge sag mod Skattestyrelsen/Skatteministeriet ved domstolene. 

 

 

 

 



 

 

Det er advokatens vurdering at sandsynligheden for et gunstigt resultat er for lille. Da en dommer 

ved de almindelige domstole med stor sandsynlighed vil synes, at det er rimeligt og rigtigt, at lægge 

vægt på hensynet til en let praktisabel administration af de ellers komplekse energiafgifter.  

 

Dette hensyn er således det bærende element i Landsskatterettens afgørelse. Det er forholdsvis 

vanskeligt at gå op imod uden et meget klart grundlag for, at dette hensyn fører til et 

ulovmedholdeligt resultat. 

 

Indstilling: Det anbefales ikke at gå videre med sagen ved de civile domstole. 

 

Godkendt som indstillet. 

 

 

3. Status på projekterne i Middelfart, Vejle og Kolding Kommune 

Kolding: 

I Vamdrup holder tidsplanen fortsat og det går fint fremad. 

Vejle:  

I Vejle er de forskellige entrepriser på lidt forskellige stadier: 

Strækning 151 - Vejle til Rosborg – Barslund: 
Der er generelt ikke nok fremdrift i projektet i forhold til tidsplanen og Barslund har nu varslet 

forsinkelser (3 måneder). På nuværende tidspunkt har TVIS ikke godkendt forsinkelserne. Der er 

flere svære strækninger på tracéet, som giver udfordringer. 

Strækning 152 - Rosborg til Skibet – Barslund: 
Der er generelt ikke nok fremdrift i projektet i forhold til tidsplanen og Barslund har på denne 
strækning også varslet forsinkelser (1 måned). På nuværende tidspunkt har TVIS ikke godkendt 
forsinkelserne. 
 
Strækning 154 – Skibet-Bredsten-Balle – Arkil: 

Projekt bevæger sig fint fremad og følger nogenlunde tidsplanen. 

Ledningsprojekt Str. 155 Skibet til Jelling – M.J. Eriksson 
Efter nogle opstartsvanskeligheder bevæger projektet sig fint fremad og følger nogenlunde 

tidsplanen. Der er også her flere svære strækninger på tracéet, som giver udfordringer. 

Pumpestationer: 

DES (Dansk Energi Service) fra Vejle, er i gang med at bygge 3 stk. plug-and-play stationer hjemme 

på værkstedet som skal leveres på siten via en blokvogn. Konceptet i Vejle er dog ændret, så 

bygningerne er sænket længere ned i jorden og udføres i tegl og med græstag.  

Vekslerstationer: 

På alle stationsprojekterne i Kolding (Brogaard, Ejstrup, Lunderskov og Vamdrup) er der også her 

indgået aftale med DES fra Vejle. 



 

 

På stationsprojekterne i Vejle (Bredsten-Balle og Jelling) er der indgået en aftale med Brøndum. 

Vekslerstation ved Rosborg er pt. i udbud. 

Udvidelser i Middelfart: 

Middelfart Fjernvarme har opnået tilsagn om tilskud på kr. 14,8 mio. DKK til konverteringsprojektet 

for Strib, Røjle og Vejlby. På denne baggrund anses projektforslag for endelig godkendt, og 

markedsføringen starter nu op i området. 

Middelfart Fjernvarme skal have 50% tilslutning blandt de private, inden projektet kan realiseres. 

Hvor lang tid det tager er uvist, men et optimistisk bud fra Middelfart Fjernvarmes side, er 4 

måneder. 

Tilslutning til Everfuel 

TVIS arbejder fortsat udkast til en overskudsvarmeaftale med Everfuel, hvor vi både modtager 

varme direkte fra produktion af brint og fra en varmepumpe. I den forbindelse skal der også laves 

en ca. 1 km tilslutningsledning nord for Shell, som skal være klar primo 2022. 

Projektet er i sin forberedende fase og udkast til projektforslag samt businesscase for tilslutning 

forventes behandlet på bestyrelsesmødet i juni måned. 

Anders Jepsen gav en status. 

 

4. Orientering. Ejer-strategi. 

I forbindelse med udarbejdelsen af nye vedtægter for TVIS i 2019 var der et ønske fra 

ejerkommunerne om at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for TVIS, idet ejerkommunerne ønsker 

et aktivt ejerskab. 

Arbejdet skrider frem med lidt forskellig hastighed: 

 Fredericia Kommune har behandlet ejerstrategien på Miljø- og Teknikudvalget i uge 17 og har 
ingen bemærkninger til udkastet. 

 

 Vejle Kommune behandler ejerstrategien mandag den 17. maj i deres Natur- og teknikudvalg. 
 

 Kolding Kommune har ingen bemærkninger til udkastet og afventer at der foreligger en endelig 
ejer-strategi til godkendelse efter kommunaldirektørernes arbejde. 

 

 Middelfart Kommune har den 6. april på byrådsmøde, godkendt ejer-strategien. 
 

Jørgen Nielsen orienterede. 



 

 

 

5. Status på Power to X i Trekantområdet 

Partnerskab mellem 7 kommuner og 13 virksomheder er indgået via underskrift på et fælles Letter 

of Intent. 

Den 23. april blev der afholdt stiftende generalforsamling hvor der blev udpeget en bestyrelse og 

Christian Motzfeldt blev valgt til bestyrelsesformand.  

Pr. 1 juni starter Søren Schmidt Thomsen som sekretariatschef. 

Der har været møder med Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 

Europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose og TVIS. Samt et møde med Vejles borgmester 

Jens Ejner Christensen, Europaparlamentsmedlem Asger Christensen og TVIS.  

Jørgen Nielsen gav en status. 

 

 

 

6. Orientering. Kommunikation 

 

Der har været god pressedækning på TVIS´ udvidelser til Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle. 

Power to X i Trekantområdet trækker stadig overskrifter i både de trykte samt på de sociale medier. 

Der har også været omtaler af TVIS i forbindelse med indgåelse af aftaler med underleverandører 

og TVIS´ brug af partnerskabsaftaler. 

 

Jørgen Nielsen gav en kort orientering. 

 

7. Evt. 

 

Lars Schmidt  Søren Larsen  Morten Hansen Bente Ankersen 

Steen Dahlstrøm Reimer Mikeli Olsen Merete Due Paarup Tobias Jørgensen 

Finn Muus 

Afbud: Johnny Beck 

 

/Jørgen Nielsen 

 


