
 

Referat frabestyrelsesmøde i TVIS den 25. januar 2019 kl. 8.00 – 10.00 

Meddelelser: 

Der blev budt velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Reimer Mikeli Olsen. 

Anker Klaaby deltog som stedfortræder for Charlotte Uhrskov.  

Der er pr. 1. februar 2019 ansat ny driftmester i kontrolrummet til afløsning af Poul Fournaise som går på 

pension efter 32 års ansættelse. Den nye mand i kontrolrummet hedder Klaus Jansson, bor i Børkop og 

kommer fra en stilling hos Vestas. 

 

1. Orientering. Garantiprovision. 

 

Ejerkommunerne i TVIS har vurderet på, hvorvidt der har været et egentlig krav om, at der stilles en 

garantiprovision ved låneoptag. 

 

TVIS har den 17/12-18 modtaget brev på vegne af de 4 ejerkommuner om, at der vil blive opkrævet 

garantiprovision for de garantier som ejerkommunerne har stillet overfor TVIS. Garantiprovisionen er på 

0,55% og opkrævningen sker med tilbagevirkende kraft gældende pr. 1/1-18. 

 

Punktet har tidligere været drøftet på bestyrelsesmøderne den 14/12-17 og 30/5-18. I den forbindelse 

har Holst advokaterne bekræftet at der er et retskrav om garantistillelse i forbindelse med 

takstfinansierede opgaver  

 

Horten har i forbindelse med en vurdering for Kolding Kommune vurderet at kommunen kan og bør 

opkræve en garantistillelse. Der er dog ikke afklaret i retspraksis, om transmission kan betragtes som en 

publicservice-opgave og TVIS dermed ikke bør betale garantiprovision.  

 

Viser det sig at retspraksis er anderledes, forventer TVIS at garantiprovisionsbetalingen tilbageføres.  

Garantiprovisionen opkræves for 2018 og frem. TVIS har ikke kunne indregne garantiprovisionen i 

budgettet for 2018 (8.130 kkr.) samt 2019 (7.780 kkr.), idet kravet først er fremsendt i december 2018. 

 

Det anbefales at budgetterne først justeres fra 2020 idet vi har et overskud af CO2 kvoter der forventes 

at kunne dække garantiprovisionen i 2018 samt 2019. 

 

Derudover indgå TVIS i en dialog med ejerne om den fremtidige proces for opkrævning af 

garantiprovision med henblik på at få det synkroniseret med budgetteringsprocessen i TVIS. 

 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 



 

2.            Orientering. Projektansøgning fra Energnist til Kolding Kommune.  

 

Resumé: Energnist har indsendt et projektforslag efter varmeforsyningsloven til Kolding Kommune, hvor de 

dels søger om at få 1. prioritet på afsætning af varmen, dels at forøge varmeproduktionen til maksimal drift 

på begge ovnlinjer.  

 

By- og Udviklingsforvaltningen har indhentet en juridisk vurdering og fremlægger nedenstående forslag til 

videre proces, før der tages politisk stilling til projektforslaget. 

 

• Energnist supplerer projektforslaget med de af COWI og Horten foreslåede uddybninger/vurderinger 
(frist 1. december 2018) 

• Indhentning af udtalelse hos Energistyrelsen, som bliver retningsgivende for den endelige afgørelse 
(november 18) 

• Politisk beslutning om at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos berørte parter – TREFOR og 
TVIS (9. januar 2019) 

• Sagsbehandling af høringssvar (februar - marts 2019) 

• Indstilling til politisk beslutning om godkendelse/afslag (8. maj 2019) 
 

TVIS har afholdt møde med Kolding Kommune den 22. november 2018 vedr. projektansøgningen og dens 

konsekvenser for TVIS. 

Høringsprocessen starter formodentlig i uge 4 med deadline 4 uger senere. 

Bestyrelsen diskuterer konditionerne for et høringssvar fra TVIS. 

Sagen drøftet. 

Idet projekt- og høringsmaterialet endnu ikke forelå ved bestyrelsesmødet blev det besluttet, at 

direktionen i samråd med formandskabet udarbejder forslag til høringssvar, når materialet er fremsendt til 

TVIS.  Ligeledes at høringssvaret udsendes pr. mail til godkendelse ved bestyrelsen inden indsendelse.  

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

3.         Orientering. Nyt fra projektafdelingen 

 

Fredericia Spildevand: 

Den 15. januar 2019 er der afholdt et møde med Fredericia Spildevand med henblik på at undersøge 

mulighederne for leverance af overskudsvarme til TVIS. 

 

 

 

 



 

 

Industrivirksomhed: 

Den 7. januar 2019 er der afholdt et møde med en industrivirksomhed med henblik på at sælge varme til 

dem. På mødet blev der både talt om mulighederne for levering af rumvarme (inklusiv afgifter) og 

procesvarme (eksklusiv afgifter).  

 

I forhold til levering af procesvarme har virksomheden en strategi om at levere produkter uden brug af 

fossile brændsler i 2030. Her kan TVIS måske hjælpe dem ved at levere næsten CO2-neutral varme, som  

 

 

de kan bruge til proces. En af udfordringerne er, at TVIS’ priser uden afgifter umiddelbart er højere end 

deres nuværende pris på procesvarme uden afgifter (gas). En anden udfordring er, at de har behov for en 

højere temperatur end TVIS umiddelbart kan levere. Virksomheden er generelt positive for det fremtidige 

samarbejde. 

 

Anders Jepsen orienterede. 

 

 

4. Status på potentielle udvidelser i Vejle og Kolding 

Beregningerne for leverance af varme til både Vamdrup, Jelling, Bredsten-Balle og Egtved er blevet 

opdateret i forhold til de nyeste udmeldinger fra Energistyrelsen og TVIS’ opdaterede langtidsbudget. 

Beregningerne viser, at det fortsat både er en miljømæssig og økonomisk fordel at forsyne de 4 

selskaber med TVIS-varme. Der er planlagt møde med Jelling, Bredsten-Balle og Egtved den 24. januar 

hvor de opdaterede beregninger bliver præsenteret. 

Anders Jepsen orienterede. 

 

5. Orientering om økonomi og driftsforhold. 

 

Lene Andersen orienterer om driftsforhold, økonomi og perioderegnskab for november og december. 

Lene Andersen orienterede. 

 

6.             Orientering. Bestyrelsesseminar den 28. – 29. mart 2019 

Bestyrelserne i CTR, VEKS og TVIS afholder den 28. – 29. marts et fælles bestyrelsesseminar. 

Programmet er sammensat af Dansk Fjernvarme. 

 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 



 

 

7. EVT. 

Intet. 

 

 

Lars Schmidt  Jacob Bjerregaard Finn Muus  

Eea Haldan Vestergaard Johnny Beck  Steen Dahlstrøm  

Reimer Mikeli Olsen Anker Klaaby 

 

Afbud: Steen Wrist Ørts 

 

/ Jørgen Nielsen 

 


