
 

Referat fra Bestyrelsesmøde hos TVIS den 26. oktober kl. 8.00 

Meddelelser 

Orienteringsmøde med varmeselskaberne afholdes den 2. december på Comwell Kellers Park. Dato er 

sendt ud til varmeselskaberne og indlægsholdere er på plads. 

Der blev afholdt Bestyrelsesseminar 26.-27. august 2021 og deltagerne var generelt meget tilfredse, se 

bilag med bestyrelsesseminarevaluering. 

Ny lovgivning vedr. overskudsvarmeafgifter er i høring. Lovgivningen pålægger overskudsvarmen en afgift 

på 25 kr./GJ medmindre den er baseret på el eller man indfører en energicertificering i virksomheden. Der 

etableres en overgangsordning men det er uklart hvordan eksisterende overskudsvarmeaftaler håndteres. 

 

1. Indstilling: 2. behandling af budget 2022. 

Anden 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 

gennemført.  

Godkendt som indstillet ved 1. behandling på bestyrelsesmødet den 26. august 2021. 

Indstilling ved 2. behandling: Budget 2022 indstilles til godkendelse ved 2. behandling. 

Godkendt som indstillet ved 2. behandling. 

 

2. Økonomi og drift. 

Lene Andersen orienterer. 

 

 

 

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

 

Ledningsprojekterne: 

Str. 533 Arkil Lunderskov-Vamdrup 

Tidsplanen holdt og Arkil er færdige med hele tracéet. Der mangler fortsat en endelig slutopgørelse. 

 

Str. 151 Barslund Vejle-Rosborg 

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

Barslund på de sidste arbejder. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at projektet bliver 

yderligere forsinket. Lige nu håber vi på at blive færdige inden udgangen af 2021. 

 

 



 

Str. 152 Barslund Rosborg-Skibet 

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

Barslund på de sidste arbejder. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at projektet bliver 

yderligere forsinket. Vi håber på at strækningen er færdig omkring primo november. 

 

Str. 154 Arkil Skibet-Bredsten-Balle 

Tidsplanen holdt og Arkil er færdige med hele tracéet. Der mangler dog fortsat vandpåfyldning, 

trykprøvning og en endelig slutopgørelse. 

 

Str. 155 MJ Eriksson Skibet-Jelling 

Tidsplanen holdt og MJ Eriksson er færdige med hele tracéet bortset fra indføringen ved 

pumpestation P58 Fårup Sø. Der mangler dog også fortsat vandpåfyldning, trykprøvning og en 

endelig slutopgørelse. 

 

Stationsprojekter i Vejle og Kolding: 

Entreprise 1: Projekterne i Vejle er forsinkede i forhold til den interne tidsplan, men det bliver 

formentligt ikke stationsprojekterne, som bliver flaskehals i forhold til levering af varme. Det bliver 

formentligt str. 151 og 152. 

Entreprise 2: Pumpestationer følger nogenlunde tidsplanen. Vi er ikke afhængige af, at 

pumpestationer er i drift fra start for at kunne levere varme, men vi forventer, at de er klar, når der 

bliver behov for dem. 

Entreprise 3: Stationerne i Kolding er næsten færdige, og der bliver leveret varme som aftalt 1. okt. 

2021. Der er dog udfordringer, og der mangler fortsat en del regulering og indkøring af systemet. 

Omlægning af TVIS ledninger i Vejle pga. elektrificering af jernbanen: 

Mikrotunneleringen opstartet omkring primo oktober og tager otte uger. Vejle Spildevand skal først 

have to rør under, derefter er det TVIS’ tur. Til næste år er der ledningsarbejder på både nord- og 

sydsiden af banen frem til primo-medio 2022. 

Udvidelse til Strib 

TVIS har i samarbejde med Middelfart Fjernvarme igangsat projektet til Strib. Projektet omhandler 

en vekslerstation og en pumpestation samt ca. 5 km DN200 ledning fra Middelfart til Strib. 

Det forventes, at der minimum går 12 måneder fra opstart af projektet, til der kan leveres varme. 

Everfuel 

Projekt omhandler etablering af en fjernvarmetransmissionsledning mellem Everfuel's brintanlæg  

og frem til TVIS' transmissionsledning ved krydset Egeskovvej og Ydre Ringvej i Fredericia. 

 



 

 

Tidsplan: Projektforslaget er godkendt, hvorefter etablering af fjernvarmetransmissionsledningen 

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

medio/ultimo 2022.  

Anlægsbudget: DN200 tilslutningsledning vurderet til 7.7 mio. DKK. Måler, ventiler mm vurderet til 

0.3 mio. DKK. Samlet TVIS budget ca. 8.0 mio. DKK. 

 

Anders Jepsen gav en kort status. 

 

4.   Orientering. Potentielle nye projekter hos TVIS 

 

TVIS er i den positive situation at der er en lang række projekter indenfor overskudsvarme, 

udvidelser, proces kunder, varmeplanlægning samt en række større tekniske projekter der skal 

sikre den fremtidige drift. 

 

Jørgen Nielsen gav en kort orientering. 

 

5.   Orientering. Låneanmodning. 

Låneanmodningen vedr. udvidelserne og budgetoverskridelserne som blev godkendt af bestyrelsen 

ved 1. og. 2. behandling hhv. den 26. august og 24. september 2021 er fremsendt til videre 

behandling i byrådene hos ejerkommunerne. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

6.   Orientering. Asset management certificering. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

7.   Orientering. Kommunikation. 

     Jørgen Nielsen orienterede. 

 

8.   Status. Arbejdet med Power to X i Trekantområdet 

Søren Schmidt Thomsen, Sekretariatschef i Triangle Energy Alliance kommer og giver en status på 

Power to X partnerskabet i Trekantområdet. 

 

Søren Schmidt Thomsen gav en kort orientering om arbejdet i Triangle Energy Alliance. 

 

 

 

 

 



 

9.   Evt. 

 

 

 

Lars Schmidt Søren Larsen  Bente Ankersen Finn Muus 

Steen Dahlstrøm Johnny Beck  Tobias Jørgensen Morten Hansen 

Afbud:    Reimer Mikeli Olsen Merete Due Paarup 

 

/Jørgen Nielsen 


