
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2017 kl. 17.00 

 

 

Meddelelser 

 
På mødet orienteres om status i embedsmandsgruppens arbejde vedrørende bestyrelsens fremsatte ønske 

om vedtægtsændringer i TVIS.   

Der er udarbejdet og fremsendt projektforslag til Fredericia Kommune med henblik på 

myndighedsgodkendelse af tilslutning af AGA for levering af overskudsvarme til TVIS. Projektforslaget er 

fremsendt i høring af kommunen.  Behandling af projektforslaget afventer sagsbehandling af om 

plangrundlaget som pågår for hele AGA projektet/anlægget i Taulov. 

 

Energitilsynet har fremsendt en vejledende udtalelse i sagen om tilslutning af Fredericia Shipping og denne 

er kommenteret af advokat Jørgen Holst. Den vejledende udtalelsen fra Energitilsynet konstaterer, at 

Varmeforsyningsloven ikke er til hinder for den valgte finansieringsmodel.   

 

Formandskabet, Leif Skov og direktøren har afholdt møde med Gårslev Gartneri den 23. oktober med en 

drøftelse af varmepriser ved varmeleverance til gartneriet og herunder ønsket fra gartneriet om 

rabataftaler for proceskunder tilsluttet TVIS.    

 

Selskabets forsikringer er gennemgået og dækningssummer er opdateret i 2017. Der gennemføres en 

tilbudsrunde på selskabets forsikringer i 2018.   

 

Der indkaldes til det konstituerende møde i bestyrelsen onsdag den 10. januar 2018 kl. 8.00. 

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2018 fremlægges på januar mødet. 

 
1. Indstilling. Paradigme for overskudsvarmeaftaler 

 
Bestyrelsen traf i 2014 beslutninger om overskudsvarme – kort fortalt, at TVIS indkøber al varmeproduktion 

ekskl. affaldsvarme i Kolding og VE/overskudsvarme over 250 kWh. Endvidere at TVIS undersøger 

mulighederne for fastlæggelse af principper for organisering og afregning af overskudsvarme til TVIS 

systemet samt gennemfører en kortlægning af overskudsvarmen. Kommuner og varmeselskaber inddrages 

i relevant omfang.   

 

Bestyrelsen traf d. 9 maj 2017 beslutning vedrørende principper for organisering og afregning af 

overskudsvarme til TVIS systemet – som gengives her efter: 

 
”4 Indstilling til beslutning. Paradigme for Overskudsvarmeaftale. Tilslutning til distributionsnet  
Indstillingen fremgår af vedlagte Notat Indstilling Paradigme Overskudsvarmeaftale Tilslutning til 
distributionsnet af 2. maj 2017. Notatet præsenterer et paradigme for aftale om overskudsvarme 
med en effekt op til 1,5 MW tilsluttet distributionsnet og behandler principper for organisering og 
afregning af overskudsvarme til TVIS systemet.  
 
 



 

 
 
 
Indstilling til beslutning.  
På grundlag af vedlagte notat med bilag besluttes paradigmet for overskudsvarmeaftale tilsluttet 
distributionsnettet, herunder særligt  
1. at aftaler om overskudsvarme tilsluttet distributionsnettet er med overskudsvarmeleverandøren 

og TVIS som aftaleparter. Distributionsselskaberne har vetoret som medunderskriver.  

2. TVIS sikrer at summen af ny VE og overskudsvarme til TVIS forsyningsområde ikke overstiger 
årligt 500 TJ. Der er ingen aftage eller leveringspligt på overskudsvarme til TVIS systemet  

3. at Varmeprisen håndteres som beskrevet i paradigmet  

4. at TVIS kan tilbyde at finansiere distributionsselskabets udgifter til fjernvarmetilslutning på 
grundlag af formandskabets vurdering  

5. at alle varmeselskaber orienteres på møder og paradigmets aftaleforhold afprøves på 2 aktuelle 
overskudsvarmeleverancer.  

6. at endeligt paradigme herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse 
 
Godkendt som indstillet.  

 
Efter aftale med varmeselskaberne er paradigmet prøvet på to leverandører – Fredericia Spildevand og 

Middelfart Bycenter. Paradigmet med kommentarer fra TREFOR og Middelfart Fjernvarme er udleveret til 

alle selskaber og behandlet på teknikermødet i juni. Alle øvrige selskaber er hver især tilbudt et møde for 

yderligere kommentering. Endelig afslutning på sagen er sket på møde ifm. teknikermødet i september 

under titlen ”vedr. godkendelse for paradigme for aftale om overskudsvarme v/ Advokat Kristian Larsen fra 

Bech Bruun”.  

 

Samarbejdet med varmselskaberne om paradigmet har været frugtbart. Der er foretaget aftalte tekniske 

tilpasninger mens håndteringen af prissætningen ikke er ændret. 

 

Indstilling til beslutning: 

På grundlag af bestyrelsens beslutning den 9. maj og nærværende indstilling besluttes tiltrædelse af 

vedlagte bilag Paradigmet Overskudsvarmeaftale Tilslutning på distributionsnet, idet særligt gælder for 

indgåelse af aftaler:  

1. at direktøren i samråd med formandskabet bemyndiges til, at forhandle aftale med 
overskudsvarmeleverandører efter præmisserne i indstillingen for bestyrelsens beslutning den 9. maj 
2017.  

2. at formandskabet og direktøren kan indgå aftaler og træffe anlægsbeslutning for leverancer på op til  

30 TJ pr. år  samt dermed træffe anlægsbeslutning og om nødvendigt at søge ejerkommuners accept til 

TVIS’ optagelse af lån for finansiering af distributionssidens tilslutningsledning. Bestyrelsen orienteres 

ved aftaler med nye overskudsvarmeleverancer.  

 

Godkendt som indstillet. 

 

 



 

 

 

2. Til Efterretning. Levering af procesvarme til MR station på Skærbækværkets blok 3.  

 

MR (forkortelse af Måle og Regulér) stationen er ejet af ØRSTED og med denne station opvarmes 

naturgas til brug for Skærbækværkets blok 3. 

 

I forbindelse med indgåelse af ny Aftale om levering af varme fra Skærbækværket er aftalt, at MR 

stationen ikke er omfattet af denne aftale. ØRSTED har nu udtrykt ønske om, at TVIS leverer varme til 

MR stationen.  Det er TVIS’ vurdering, at ØRSTED`s køb af varme er nødvendigt og er evt. midlertidig, 

indtil ØRSTED opretter en levering fra eget anlæg. 

 

TVIS har med brev af 2. oktober givet et betinget tilsagn om leverancen til ØRSTED´s MR station.  

ØRSTED har i brev af 26 oktober tiltrådt tilsagnet om, at indgå i et leveranceforhold af varme til MR-

stationen, som beskrevet i TVIS’ brev. Leverancen forventes i 2018 at omfatte 2 MW og en 

årsleverance på 0,5 TJ. 

 

TVIS´ og ØRSTED´s breve er vedlagt dagsordenen. 

 

Til efterretning. 

 

3. Orientering. SKAT´s praksis for beskatning af overskudsvarme underkendt  

 

Et bindende svar fra Skatterådet i november fastslår, at overskudsvarmeafgiften for varme, der 

leveres til et fjernvarmeselskab, skal beregnes på baggrund af nettovederlaget. Hidtil har afgiften 

været beregnet af bruttovederlaget.  I praksis medfører det bindende svar, at afgiften falder med 8 

procentpoint. Skatterådets afgørelse giver ligeledes anledning til tilbagebetalingskrav på 

overskudsvarmeafgiften.  

 

TVIS følger op på den ændrede praksis og anmoder SKAT via BDO revision om et forhåndstilsagn på 

en mindre afgiftsbetaling på selskabets aktuelle overskudsvarmeaftaler.  

Det vurderes at kunne medføre en mindre afgiftsbetaling for overskudsvarmen i 2018 og frem på ca. 

2,2 mio. kr. årligt.   

 

Ligeledes tages kontakt til advokat Robert Mikelsons vedrørende TVIS’ mulige tilbagebetalingskrav 

for hele perioden 2006- 2017 hvor TVIS jf. afgørelsen i Landsskatteretten har betalt 

overskudsvarmeafgift. 

 

Hans Bjørn orienterer om status i sagen og herunder status på eventuelle tilbagebetalingskrav på 

indbetalte afgifter i perioden fra 2006-2017.    

 

Til orientering. 

 

http://www.danskfjernvarme.dk/for-medlemmer/nyheder/171116skats-praksis-for-beskatning-af-overskudsvarme-underkendt


 

 

4. Orientering. Garantiprovision til ejerkommunerne ved optagelse af TVIS lån 

I forbindelse med den aktuelle sag om lånoptagelse til AGA leverancen har kommunerne oplyst os, at de 

ved alle fremtidige garantistillelser for varmeforsyningsselskaber er forpligtet til at opkræve en provision, 

der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier. I den aktuelle sag forventes opkrævet en provision på 

0,6% p.a. 

 

TVIS rekvirerer en udtalelse/undersøgelse hos advokat om garantiprovision ved lånoptagelse.  

5. Orientering om status og aftaler på ombygningen, test og idriftsættelse af Skærbækværket 

 

Der gives en orientering om status og aftaler med ØRSTED i forbindelse med anlægsprojektet for 

ombygning af Skærbækværket til biomasse. Desuden orienteres om biomasseanlæggets test og 

idriftsættelse. 

 

Til orientering. 

 

6. Orientering. Overgang til ny varmeaftale på biomasse og skift fra månedsafregning til 

timeafregning. 

 

Før overgangen til den nye varmeaftale mellem ØRSTED og TVIS skal det nye biomasseanlæg bestå 

en 30 dages samlet testperiode hvor anlæggets samlet kan præstere en rådighed på over 90% af 

efterspørgslen fra TVIS. Denne 30 dages testperiode pågår og tæller fra den 11. november. 

Betingelserne for eftervisningen af bl.a.  90% rådighed i perioden foreligger i en underskrevet 

samarbejdsaftale med ØRSTED. 

 

Anders Jepsen orienterer om forløbet af testen og drøftelserne i forbindelse med overgangen til den 

nye varmeaftale.  

 

Til orientering.  

Aftalen mellem Ørsted og TVIS om levering af biomassevarme fra Skærbækværket træder i kraft pr 

14. november 2017   

 

7. Orientering. Status på kampagnen om 95% CO2 neutral fjernvarme i Trekantområdet 

 

Sagen er tidligere behandlet i bestyrelsen, senest på møde den 9. maj 2017. 

TVIS og de tilsluttede varmeselskaber driver lige nu kampagnen - der giver besked til nuværende og 

nye fjernvarmeforbrugere i området: at TVIS har investeret 80 % af omkostningerne til ombygning af  

 

 

Skærbækværket til levering af varme de næste 20 år – der er baseret på bæredygtig biomasse. 

Fjernvarmen i Trekantområdet – er nu både billigere, grønnere og fortsat sikker. 

 



 

 

 

Kampagnen om 95% CO2 neutral fjernvarme løber fra oktober til Varmens dag den 4. februar næste 

år.  

 

På mødet gives en orientering om status for kampagnen. 

 

Til orientering. 

 

 

8. Orientering om Varmens Dag og åbent hus på Skærbækværket den 4. februar 2018 

 
I et samarbejde med ØRSTED koordineres aktiviteterne ifm. Varmens dag hvor der afholdes et åbent hus på 
Skærbækværket i februar næste år.  
 
Baseret på erfaringer fra tilsvarende begivenheder forventes 4000 gæster fra Trekantområdet. Tilbuddet til 
gæsterne er dels fordelt på en rundvisning og en messe/udstilling. Varmeselskaberne tilsluttet TVIS og 
ejerkommunerne er inddraget i koordineringen og vil være repræsenteret på udstillingsstande. 
 

Dagens program og aktiviteterne på værket præsenteres på mødet. 
 
Til orientering. 
 
9. Orientering om økonomi og driftsforhold. 

 

Idet test og idriftsættelsen af biomasseanlægget er forløbet som planlagt i 2. halvår 2017 udbetaler 

TVIS til kommunerne/varmeselskaberne den 8. januar 2018 resterende indestående på 5,0 mio. kr. 

modtaget fra SKAT jf. beslutning på bestyrelsens møde den 22. september. 

 

Hans Bjørn orienterer om økonomi, driftstal og perioderegnskab ultimo november 2017. 

 

Til orientering. 

 

10. Eventuelt. 

 

 

Lars Schmidt Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Finn Muus 

 

Charlotte Uhrskov Asger Christensen Leif Skov Henning Lindved Jensen 

 

Afbud: Steen Dahlstrøm 

 

/Hans Bjørn 

 


