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Hej Jeanette  
 
Pr. dags dato vil jeg gerne på vegne af Løsning Fjernvarme ansøge om en forhøjelse af Lånegarantien, med 5 
millioner. 
Nærregnes beløbet ligger vi et sted mellem 3,5 og 5,2 mill.  
Der er ting der ikke er endeligt opgjort og et statstilskud der ikke er kommet hjem – vores realistiske bud er det 
ansøgte beløb. 
 
Begrundet i ændringer i projektet som vi ikke havde forudset da projektet startede. 
 
Ændringerne er som følger: 
 
Ekstra forbrugere: 
Da projektet gik i gang var det på grundlag af tilmelding af ca. 230-235 enheder eks. De forventede eftertilmeldinger 
der ville komme under selve projektet. Som vi på daværende tidspunkt satte til 20-25 enheder. Jf. vedhæftede 
statistik er vi nu på 316 enheder. Dvs. forventet 70% og realiseret 85%. 
Og der kommer tilmeldinger endnu!   
Krigen i Ukraine er helt klart en faktor der har forøget interessen for fjernvarme og det ses da også på de projekter vi 
deltager i sammen med Hedensted kommune. 
 
Forbrugere tilmeldt efter vi har asfalteret  
En del af de tilmeldinger der kommer nu er EFTER vi har reetableret belægning, det medfører at stordriftsfordelen i 
startomkostninger på vængerne er væk. 
 
Indeksreguleringer på rør   
Rørleverandøren, indeksregulerede som følge af krigen i Ukraine, med 15 procent    
 
Ekstra booster station  
Den forventede realisering på 70% enheder var det som projektet var bygget på. Den ekstra tilgang på 15% gør at de 
tekniske funderinger ændres og vi er således nødt til at etablere en ekstra pumpestation, for at kunne sikre 
forsyningssikkerheden   
 
 
 
Således på vegne af bestyrelsen  
 
 
Venlig hilsen / kind regards 
 

Esben Iversen                                             
Maskinmester / Driftsleder 



2

 

                          
 
Løsning Fjernvarme og Løsning Vandværk 
Fasanvej 2  
8723 Løsning                                                                                                                             
 
tlf.  75 65 11 55                                                              
mobil: 21 72 69 51 
eli@losningfjernvarme.dk    
http://www.losningfjernvarme.dk/ 
http://www.losningvand.dk/              
 

DISCLAIMER: This email, together with any attachments, is for the exclusive and confidential use of the addressee(s) and may 
contain legally privileged information. Any other distribution, use or reproduction without the sender's prior consent is 
unauthorised and strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender by telephone, fax or email 
immediately and destroy the message without making any copies. 

 


