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Hej Jeanette 
Vi har lavet en ny oversigt over de udgifter vi mener går ind under varmeforsyningslovens bestemmelser om hvile i 
sig selv princippet og knyttet nogle kommentarer til hver enkelt udgift: 
 
Nødgenerator Solvarme  387.610,00 *1 
Udskiftning af kobling gas motor  232.140,82 *2 
Renov. Bygade 7 - nye kontorlokaler  227.709,72 *3 
Alarm Solvarmebygninger  57.583,00 *4 
Øvrige tilslutninger  301.052,72 *5 
Betalt 
tilslutninger  -32.370,00 *5 
Ventiler  369.433,15 *6 
Nye pumper  213.574,03 *7 
Renovering  47.276,00 *8 
    

  1.804.009,44  
 
*1 – Der har ikke tidligere været nødgenerator på Solvarmeanlægget, da der ikke historisk har været problemer med 
strømafbrydelser. Hvis strømmen går, stopper pumperne og væsken (glykol) i solfangerne vil koge over og anlægget 
potentielt havarere. For at sikre den billige og grønne forsyningen, som solen er, og have mulighed for at planlægge 
varmeproduktionen bedst muligt, er det vigtigt at Solvarmebygningen er kørende hele tiden.   
*2 – Koblingen på gasmotoren (den der producere el) var slidt op (almindelig vedligehold). 
*3 – I forbindelse med at vi har ansat 2 ekstra medarbejdere, var der ikke længere plads i de gamle kontorlokaler. Vi 
har derfor renoveret den gamle bygning (nyt tag, efterisoleret, udskiftning af gamle vinduer, flyttet elinstallationer 
mm) så der er plads til de ekstra medarbejdere. 
*4 – Den øgede trusselsvurdering og fokus på sikkerhed har gjort at vi har måtte sikre vores Solvarmeanlæg. Der er 
derfor sat videoovervågning og alarm op. 
*5 – I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet til gaskonverteringer, har vi for at få nye forbrugere med, kørt 
med en kampagnepris. Kampagneprisen er gældende for potentielle forbrugere indenfor forsyningsområdet. I første 
omgang til og med 31/12 2022.  Kampagneprisen dækker ikke omkostningerne til tilslutningen, men betales tilbage 
løbende over tid. 
*6 – Defekte ventiler i ledningsnettet kunne ikke lukke ordentlig i forbindelse med renoveringsarbejde/rørbrud mm. 
De er derfor udskiftet.  
*7 – I forbindelse med udvidelse at forsyningsområdet har de gamle pumper på værket ikke kunne forsyne byen 
med varme, de har i flere perioder kørt på 100%. Der er derfor kommet nye pumper op for at sikre forsyningen 
fremadrettet og for at kunne sænke temperaturen i ledningsnettet og dermed mindske ledningstab. 
*8 – Renovering i forbindelse med at vi har konstateret at rørene er dårlige.                        
 
De stigende uroligheder i verden, påvirker både energipriserne og forsyningssikkerheden på strøm. For at kunne 
sikre varme til hele byen, er vi derfor nødsaget til at foretage investeringer i nødgeneratoranlæg, overvågning mm. 
Det er blevet endnu vigtigere at kunne producere på de rigtige tidspunkter, da energipriserne svinger utrolig meget i 
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løbet af dagen, så evt. strømudfald kan betyde mange tusinde kroner i fx manglende produktion på sol eller motor 
(kraftvarme). 
 
Vi har grundet de stigende energipriser haft driftsmæssige underskud, på trods af at vi har hævet prisen. Da vi er 
underlagt varmeforsyningsloven, kan vi ikke spare op, så for ikke at ende i likviditetsmæssige problemer, vil vi gerne 
hjemtage kommunekreditlån til ovennævnte omkostninger, som vi ikke har kunne udgiftsføre. 
 
Hvis I har uddybende spørgsmål til ovenstående, må I endelig sige til! 
 
De bedste hilsener 

Maria Hein Venø 
Bogholder 

+45 7580 1955  
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Fra: Jeanette Bjerregård Petersen <Jeanette.Petersen@Hedensted.dk>  
Sendt: 6. oktober 2022 11:34 
Til: Maria Hein Venø <bogholder@tkvv.dk> 
Emne: SV: Kommunegaranti 
 
Hej Maria. 
 
Tak for din mail. 
 
Jeg skal dog meddele at udgifter til biler, truck og trailer ikke er noget vi ifølge lånebekendtgørelsen kan give 
lånegaranti til. 
 
I lånebekendtgørelsens §2, stk. 1 nr. 5 står der at kommunen kan give lånegaranti til investeringsudgifter til opførsel 
og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektiv energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet og øvrig 
kommerciel virksomhed.)… 
 
Det er altså alene de aktiviteter, der efter lovgivningen er underlagt hvile i sig selv-princippet, som kommunen kan 
give lånegaranti til. 
Jeg har derfor behov for, at få en oversigt over de ting, du mener hører ind under dette?  
Udgifterne under forventede investeringer i 2022, tænker jeg ikke er et problem at få lånegaranti til, der skal dog 
bare lige lidt mere forklaring på hvad det er projekterne omfatter. 
 
Kommunen kan også kun stille lånegaranti til de faktiske udgifter, derfor er det vigtig at der ikke står to forskellige 
beløb. 
 
Med venlig hilsen  
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Jeanette Bjerregård Petersen 
Økonomikonsulent  
 
Budget og Styring  
Tofteskovvej 4,7130 Juelsminde 
Jeanette.Petersen@Hedensted.dk 
 
www.hedensted.dk 
D:+4579755161 
T:79755000  
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Fra: Maria Hein Venø <bogholder@tkvv.dk>  
Sendt: 5. oktober 2022 12:02 
Til: Jeanette Bjerregård Petersen <Jeanette.Petersen@Hedensted.dk> 
Cc: Torben Alex Nielsen <tan@tkvv.dk> 
Emne: Kommunegaranti 
 
Hej Jeanette 
I forbindelse med den nuværende situation med stigende energipriser og stigende efterspørgsel på fjernvarme alle 
steder, har vi været nødsaget til at foretage nogle uventede investeringer, til at imødekomme denne efterspørgsel. 
Derudover har vi haft nogle uventede omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden, både sikkerhedsmæssigt, men 
også driftsmæssigt. For ikke at ende i en likviditetsmæssige udfordring, vil vi gerne søge om at få finansieret de 
omkostninger. 
Der er tale om en kredit på 3.000.000 kr. se nedenstående specifikation: 
  
Realiserede omkostninger 2022   

   
Nyt tag, vinduer administrationsbygning  227.710 
Alarm/videoovervågning Solvarme  57.583 
Nødgenerator Solvarme  287.610 
Udskiftning kobling motor  232.141 

   
Truck  78.175 
ID 4  393.420 
Pextrailer  255.296 
Ventiler  467.187 

  1.999.122 

   
Forventede investeringer i 2022   

   
Fælledvej 14 (Børnehaven)  450.000 
Fælledvej 14 (Børnehaven) - egen betaling  -55.920 
Viborgvej (renovering+nye tilslutninger)  350.000 
Skovvej 15 (renovering+ny tilslutning)  250.000 

  994.080 

   
I alt  2.993.202 

  
Hvad skal du/I bruge fra os for at vi kan få en kommunegaranti på ovenstående? 
På forhånd tak og god dag 😊 
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De bedste hilsener 

Maria Hein Venø 
Bogholder 

+45 7580 1955  
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