
 

Referat fra Bestyrelsesmøde hos TVIS den 26. august kl. 08.00 

Meddelelser: 

TVIS´ Ejerstrategi er godkendt i alle ejerkommuner. 
 

1. Indstilling: 1. behandling af budget 2022 

Første behandling af forslag til budget for 2022. Budgettet indeholder stigende variable 

omkostninger. Budgettet er beregnet efter medianmetoden i den ny varmeprognose. 

Udvidelserne til Vamdrup Varmeværk, Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk er 

udført.  

Indstilling: Budget 2022 indstilles til godkendes ved 1. behandling. 

Godkendt som indstillet. 

 

 

2. Økonomi og drift 

Lene Andersen orienterede 

 

3. Status på projekterne i Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner 

 

Ledningsprojekterne: 

Str. 533 Arkil Lunderskov-Vamdrup 

Tidsplanen forventes at holde og Arkil er næsten færdige med hele tracéet. 

 

Str. 151 Barslund Vejle-Rosborg 

Strækningen er indtil videre accepteret 18 dage forsinket. Vi afventer en opdateret tidsplan fra 

Barslund, men forventningen på nuværende tidspunkt er, at projektet bliver yderligere forsinket. 

 

Str. 152 Barslund Rosborg-Skibet 

Strækningen er indtil videre accepteret 6 dage forsinket. Vi afventer en opdateret tidsplan fra 

Barslund, men forventningen på nuværende tidspunkt er, at projektet bliver yderligere forsinket. 

 

Str. 154 Arkil Skibet-Bredsten-Balle 

Tidsplanen forventes at holde og Arkil er næsten færdige med hele tracéet. 

 

Str. 155 MJ Eriksson Skibet-Jelling 

Der er ikke registreret forsinkelser og forventningen er, at tidsplanen holder. Der mangler dog 

stadig nogle svære strækninger ved Fårup Sø og bag om Jennum.  

 

Stationsprojekter: 

Udførelsesfasen på stationsprojekterne er kommet fint i gang, og på nuværende tidspunkt 

forventes tidsplanerne at holde. 

 



 

Omlægning af TVIS ledninger i Vejle: 

Projektet er startet op med udførelse af bore- og modtagegrupper på hver side af banen. 

Mikrotunneleringen forventes at starte op omkring primo oktober og tager otte uger. Derefter er 

der ledningsarbejder på både nord- og sydsiden af banen frem til primo-medio 2022. 

 

Udvidelse til Strib 

TVIS afventer fortsat en endelig tilbagemelding fra Middelfart Fjernvarme om, hvornår præcist de 

forventer at TVIS skal levere varme i Strib. Det forventes, at der minimum går 12 måneder fra 

opstart af projektet til der kan leveres varme. 

Middelfart Fjernvarme opfordrer til at der arbejdes videre med projekteringen. 

Everfuel 

Projektforslaget vedrører etablering af en fjernvarmetransmissionsledning mellem Everfuel's 

brintanlæg ved CrossBridge Energy raffinaderiet og frem til TVIS' transmissionsledning ved krydset 

Egeskovvej og Ydre Ringvej i Fredericia med henblik på, at udnytte den direkte overskudsvarme fra 

brintanlægget, idet denne overskudsvarme ikke kan afsættes til anden side.  

 

Anders Jepsen gav en kort status. 

 

 

4. Indstilling. 1. behandling af Låneanmodning. 

 

Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling TVIS’ låneanmodning (gul) den 30. marts 2020. Den 

samlede låneanmodning ses i nedenstående tabel. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Der er desværre behov for ekstra finansiering idet projektøkonomien samlet set er overskredet. 

Derudover er der behov for finansiering af de nye projekter.  

 

Sammenhængen mellem låneanmodningen fra 30. marts 2020 (gul) og behovet for ny finansiering 

(orange) ses i nedenstående tabel. 

 

 
 

Samlet set er det nye lånebehov 73 mio. kr. 

 

 
 

Overskridelserne i Vejle (II) udgør 26,6 mio. kr. og skyldes blandt andet: 

 

 Valg af øget dimension på Vejle-strækningen (DN250-DN300) (ca. 3 mio. DKK) 
o Ekstra materialeomkostninger  
o Ekstra dokumentationskrav (3. parts kontrol ved Force) 
o Ekstra entreprenøromkostninger (justering af tilbudslister)  

 Ekstra omkostninger til interne medarbejdere (ca. 0,8 mio. DKK) 
o Intern hjælp i forbindelse idriftsættelse  

 Reguleringer i tilbudslisterne på nedstående poster (gældende alle entrepriser både over og under 
jorden ca. 18,3 mio. DKK) 

 
 

o Ændrede tracéer bl.a. pga. krav fra Vejle Kommune, trafik- og borgerhensyn og uforudsete 
skjulte forhindringer, svært terræn mv. 

o Mere forurenet jord end antaget  



 

o Lossepladsgas i udgravninger  
o Uoplyste fremmedledninger som giver stop i produktionen  
o Udfordringer med grundvand og skybrud 
o Andre ændringer som er opstået i udførelsesfasen  

 Ekstra ordinære prisstigninger på materialer i henhold til AB18 (ca. 2,0 mio. DKK) 

 Udvidede krav til udseende af pumpestationer (ca. 1,0 mio. DKK) 

 Omkostninger til kedelkørsel i Jelling og Bredsten/Balle ved en forsinkelse (ca. 1,5 mio. DKK) 
 

Projekterne i Kolding og Vejle gav de eksisterende varmeforbrugere i TVIS en besparelse på godt 90,2 

mio. kr. over projektperioden. Denne gevinst reduceres med ovennævnte 26,6 mio.kr.  

 

 

Udvidelsen til Strib, Røjle og Vejlby: 

 

Projektet omfatter etablering af en ca. 5 km DN200 transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem 

samt pumpe- og varmevekslerstation m.m.  

Bestyrelsen godkendte Middelfart Fjernvarmes og TVIS’ projektforslag om varmeforsyning af Strib-

området den 11/12-20. Omkostninger, som TVIS afholder, i forbindelse med projektet er budgetteret 

til: 

 Pumpestation ab Middelfart: 5,0 mio. kr. 

 5.060 m transmissionsledning DN 200: 24,7 mio. kr. 

 Vekslerstation Strib: 3,5 mio. kr. (en løsning med 2 vekslere) 

 Samlet budget 33.2 mio. DKK 

Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer estimeres det at det samlede budget skal forøges til 42 

mio. kr., hvoraf der i budget 2021 er henlagt 4,0 mio. kr. til projektet, lånebehovet er derfor 38 mio. kr.  

Besparelsen for TVIS’ eksisterende kunder over 20 år, er ved en tilslutnings procent startende på 20%, 

og en sluttende ved 75%, ifølge Cowis beregninger på 35,2 mio. DKK. Denne gevinst reduceres til 26,4 

mio.kr. 

 

Overskudsvarme fra Everfuel 

Projektforslaget vedrører etablering af en fjernvarmetransmissionsledning mellem Everfuel's 

brintanlæg ved Crossbridge Energy raffinaderiet og frem til TVIS' transmissionsledning ved krydset 

Egeskovvej og Ydre Ringvej i Fredericia med henblik på at udnytte den direkte overskudsvarme fra 

brintanlægget, idet denne overskudsvarme ikke kan afsættes til anden side.  

Bestyrelsen godkendte projektforslaget på bestyrelsesmødet den 26/6 2021.  

 

Tidsplan: Projektforslaget forventes sendt i høring ultimo august 2021 og efterfølgende godkendt i det 

tidlige efterår i 2021, hvorefter etablering af fjernvarmetransmissionsledningen forventes påbegyndt 

ultimo 2021. Leverancer fra Power-to-x-anlægget forventes påbegyndt primo 2022.  

Anlægsbudget vurderet af rådgiver: 

Tilslutningsledning vurderet 7.7 mio. DKK (rådgiver maj 2021) 

Måler, ventiler mm vurderet til 0.3 mio. DKK (TVIS august 2021) 



 

Samlet budget 8.0 mio. DKK 

I rev. budget 2021 er der henlagt 1,4 mio. kr. til projektet, lånebehovet er 6,6 mio. kr.  

Ledningen afskrives over 10 år (360 TJ)  

Samlet anmodes der om ny finansiering på i alt 73 mio. kr. 

I anlægsfasen optages en byggekredit på op til 73 mio. kr. ved KommuneKredit i Q4 2021. Byggekreditten 

konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i Q2-2022. Renten på 

byggekreditten er i øjeblikket 0,01%. 

 

KommuneKredit har udarbejdet låneberegning på et fast forrentet lån den 17. august 2021. Ved lånet (KK-

fast 30 årige) skal TVIS betale en rente på 0,55 %  

 

Indstilling ved 1. behandling: Bestyrelsen godkender at Direktøren og Formanden kan 

underskrive låneaftalen vedr. forøget finansiering af lånepakke I til IV samt ny finansiering til udvidelserne 

af transmissionsledning til Strib og mellem Everfuel og Crossbridge Energy (lånepakke V og VI); jf. 

ovenstående sagsfremstilling. Der hjemtages lån jf. sagsfremstillingen i fastforrentet lån (KK-fast) med 

KommuneKredit med en låneramme på i alt 73 mio. kr. 

Godkendt som indstillet. 

 

5. Orientering. Biomasseafgift – EU 

EU barsler med minimumsafgifter på brændsel til varmeproduktion. Niveauet for bæredygtig biomasse er 
3,3 kr./GJ for bæredygtig biomasse og for naturgas er det 6,7 kr./GJ 
 
Som det fremgår nedenfor vil TVIS’ afgiftsniveau blive øget med godt 10 mio. kr. svarende til en stigning på 
ca. 1,5 kr./GJ 

   kr./GJ Mio kr. 
Energiafgift på biomasse 2023 3,3                   13,7  
Afgiftsfordel før                    -77,4  
Afgiftsfordel efter                       73,8  

Ny afgift Biomasse                      10,1  
Ny Naturgas S&R   6,7                     0,3  

Nye afgift i alt                     10,5  
 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

6.   Mødeplan for bestyrelsen 2022 

Forslag til mødeplan for bestyrelsen er vedlagt og drøftes på mødet. 

Mødeplanen blev drøftet. 



 

 

7. Orientering. Kommunikation 

 

 

     Jørgen Nielsen orienterede. 

 

8. Evt. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde via Teams den 24/9 kl. 8.00. 

Orienteringsmøde med varmeselskaberne flyttes muligvis til anden dato. 

 

 

Lars Schmidt Søren Larsen  Bente Ankersen Steen Dahlstrøm 

Morten hansen Reimer Mikeli Olsen Tobias Jørgensen Johnny Beck 

Finn Muus 

Afbud:  Merete Due Paarup    

 

 

 

 

/ Jørgen Nielsen 


