
 

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 25. juni kl. 08.00 

Meddelelser: 

Myndighederne har godkendt Postlane Partners overtagelse af Shell Raffinaderiet.  

Covid19: Alle ansatte er igen mødt ind hos TVIS. 

Orienteringsmøde med varmselskaberne bliver den 30. november 2021. 

Landsmøde med Dansk Fjernvarme er den 28. – 29. oktober 2021 i Ålborg 

 

1. Økonomi og drift 

Lene Andersen orienterer. 

 

2. Indstilling. Budgetrevision 2021 

Budgetrevision for 2021 er med virkning fra 1. juli 2021 og heri indregnes overdækningen på 10,9 mio. 

kr. fra 2020 samt realiserede mængder og omkostninger for jan. - apr. 2021. 

 

Med budgetrevisionen er TVIS’ variable pris uændret 54,87 kr./GJ og de faste omkostninger falder med 

0,9 mio. kr. til 274,3 mio. kr. 

 

Budgetrevisionen gennemgås af Lene Andersen og budgettet indstilles til godkendelse.  

 

Budgetrevisionen 2021 blev godkendt som indstillet. 

 

 

3. Indstilling: Varmeplan TVIS og forslag til ændring af normalåret. 

 

Normalåret er opgjort på basis at temperaturforholdende i Danmark fra 1941 til 1980, hvilket i 

gennemsnit er 7-8% lavere end de nuværende temperaturforhold. Konsekvensen er, at TVIS’ faste 

afgift (kr./GJ) i gennemsnit ligger 7-8% højere når der udarbejder budgetter og det betyder også at 

den faste afgift i kr./GJ stiger hver år ved budgetrevision. 

 

Fjernvarmeselskaber kender problemstillingen og korrigere selv for det i forbindelse med deres 

budgettering og fjernvarmeselskaberne har et ønske om at TVIS skifter til et mere realistisk 

budgetteringsgrundlag.  

 

TVIS skal dog stadig udarbejde et tarifblad med udgangspunkt i normalåret da det anvendes ved 

udarbejdelse af projektforslag til udvidelser i såvel distributionsnettet som transmissionsnettet. 

 

 



 

 

 

Indstilling: Bestyrelsen godkender at der fremover budgetteres efter 20 års medianmetoden (2000-

2019). Der udarbejdes stadig langtidsbudgetter efter normalåret til brug i forbindelse med 

udarbejdelse af projektforslag samt efter 20 års medianmetoden (2000-2019).   

 

Godkendt som indstillet. 

 

4. Status på projekterne i Middelfart Kommune 

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. Middelfart Fjernvarmes forventer at det tager 4 

måneder.  

 

   Middelfart Fjernvarme har endnu ikke sikret sig minimumstilslutning til projektet men det udvikler 

sig positivt.  

 

TVIS’ andel i projektet er at bygge en pumpestation i Middelfart, en vekslerstation i Strib og en ca. 5 

km lang fjernvarmetransmissionsledning fra Middelfart til Strib. 

 

Anders Jepsen gav en kort status. 

 

5. Status på Projekterne i Kolding Kommune 

Ledningsprojekt: 

I Vamdrup går det fint fremad på ledningsprojektet og tidsplanen holder fortsat.  

 

Vekslerstationer (4 stk.): 

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

aftale med DES (Dansk Energi Service) fra Vejle. Der udføres præfabrikation på værkstedet og 

montage on-site er også påbegyndt i løbet af juni. 

 

Pumpestationer (1 stk.): 

DES (Dansk Energi Service) fra Vejle har vundet opgaven, og er i gang med at bygge 3 stk. plug-and-

play stationer hjemme på værkstedet, som skal leveres på siten via en blokvogn. Konceptet er dog 

ændret i forhold til det oprindelige design, så bygningerne er nu sænket længere ned i jorden for at 

reducere højden. 

 

Anders Jepsen gav en kort status. 

 

 

 



 

6. Status på Projekterne i Vejle Kommune 

Ledningsprojekt: 

Barslund str. 151 Vejle-Rosborg er der rørlagt ca. 1300m ud af ca. 3400m (38%). 

Barslund str. 152 Rosborg-Skibet er der rørlagt ca. 1640m ud af ca. 4200m (39%). 

Arkil str. 154 Skibet-Bredsten-Balle er der rørlagt ca. 2700m ud af ca. 4900m (55%). 

MJ Eriksson str. 155 Skibet-Jelling er der rørlagt ca. 3900m ud af ca. 8100m (48%). 

 

Vekslerstationer (3 stk. i alt): 

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

På vekslerstation ved Rosborg er der indgået en aftale med Wicotec Kirkebjerg. Arbejdet på 

Rosborg udføres i samarbejde med Vejle Fjernvarme. 

Der udføres præfabrikation på værkstedet og montage on-site er også påbegyndt i løbet af juni. 

 

Pumpestationer (2 stk.): 

DES (Dansk Energi Service) fra Vejle har vundet opgaven, og 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 i forhold til det oprindelige design, så bygningerne er nu sænket længere ned i 

jorden for at reducere højden og udføres med tegl- eller træfacade og med sedumtag (græs).  

              Anders Jepsen gav en kort status. 

 

 

7. Status. Ejer-strategi 

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

kommunerne om at der skulle udarbejdes en ejer-strategi for TVIS, idet ejer-kommunerne ønsker 

et aktivt ejerskab. 

 

Status for arbejdet: 

 

 Fredericia Kommune behandler TVIS´ Ejerstrategi på byrådsmødet den 28. juni 

 Vejle Kommune har på byrådsmødet den 9. juni, godkendt ejerstrategien. 

 Kolding Kommune har behandlet det i økonomiudvalget den 14. juni og har det på dagsordenen 
til byrådsmødet den 29. juni. 

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

TVIS afventer godkendelse i byrådene hos ejer-kommunerne. 
 

Jørgen Nielsen gav en status. 

 

 

 



 

 

8. Orientering. Kommunikation 

Der har generelt været en god mediedækning med veksling mellem lokale historier i de mindre 

medier i forbindelse med udvidelserne, men også Power to X sekretariatet har afledt omtale i bl.a. 

Børsen. 

 

Derud over har TVIS tilbudt assistance til Middelfart Fjernvarme i forbindelse med Klimafolkemødet 

til september i Middelfart.  

  

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

 

 

 

9. Evt. 

Intet. 

 

Lars Schmidt Søren Larsen  Bente Ankersen Steen Dahlstrøm 

 

Morten hansen Reimer Mikeli Olsen Tobias Jørgensen 

 

Afbud:  Merete Due Paarup Johnny Beck  Finn Muus 

 

 

 

/ Jørgen Nielsen 


