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Generel orientering 

Bestyrelsen har haft en travl tid det sidste par måneder omkring fastlæggelse af den endelige projektplan. 

Travlheden skyldes flere ting. 

For det første skete der en betydningsfuld ændring i mulighederne, da Give Fjernvarme for relativt kort tid 

siden indgik en aftale med fjerkrækoncernen Danpo om at aftage overskudsvarme fra anlægget i Farre. Den 

mulighed er opstået som følge af ændret lovgivning primo 2022. Det giver Give Fjernvarme den nødvendige 

kapacitet, som de ellers ikke ville have, til at levere varme til ikke bare Farre, men også Thyregod og flere 

andre lokalsamfund.  

For det andet trådte Vejle Kommunes ledelse i Teknik og Miljø proaktivt frem på scenen og anbefalede os at 

tage denne nye situation med i overvejelserne. Det hører med i billedet, at Vejle Kommune har to vigtige 

roller at spille i fjernvarmens udrulning. Dels er der et politisk pres og meget bred politisk enighed om, at 

udrulle klimarigtige løsninger flest mulige steder – og det peger jo på fjernvarmeløsninger. Og dels har 

Vejle Kommune en lovbefalet pligt til at stå som garant for, at der er bund og sider i projektet. Det vil sige, 

at fjernvarmeprojektet skal være økonomisk bæredygtigt både for borgerne, for fjernvarmevirksomheden og 

for samfundet som sådan. Hvis ikke alle disse tre forudsætninger er opfyldt kan en projektplan ikke 

godkendes – og så stopper det hele. 

Bestyrelsen har hele tiden haft i sigte, at Give Fjernvarme ville være en god samarbejdspartner - erfaren og 

professionel - omkring den kommende drift og administration af fællesvarmen, og vi har gennem hele 

forløbet haft en god dialog med Give Fjernvarme. 

Disse forhold har fået bestyrelsen til overveje de nye, strategiske muligheder ved at knytte Thyregod-Vester 

Fællesvarme a.m.b.a. nærmere til Give Fjernvarme. Thyregod-Vester har ikke de samme overskudsvarme-

muligheder, mens potentialet for yderligere overskudsvarme er klart til stede i Give. 

Der arbejdes ihærdigt på en mulig forretningsmodel, hvor projektet knytter an til Give Fjernvarme – som 

alternativ til den nuværende oplæg med varmepumpebaserede anlæg.  

Men den endelige beslutning er ikke truffet endnu. 

  

Udbudsreglerne 

Bestyrelsen havde på et tidligt tidspunkt en drøftelse med amba’ets revisor, EY-Revision (også kendt under 

navnet Ernest and Young) om, hvordan vi kan sikre, at udbudsreglerne overholdes i et samarbejde med en 

”turn-key”-leverandør. 

Efterfølgende rejste vi problematikkerne for ”& green project”. Det samme gjorde på et senere tidspunkt 

andre lokalsamfund, som også var i proces med at etablere fjernvarme. Den dialog har ført til ændringer i 

forløbet fremadrettet på den måde, at  

1. projektplanen som planlagt færdiggøres i samarbejde med ”& green project”. Projektplanen 

fremsendes derpå til Vejle Kommune, som forhåbentlig godkender planen. 

2. bestyrelsen efter kommunens godkendelse indgår et samarbejde med et andet rådgivningsselskab og 

sender opgaverne i udbud. 

3. ”& green project” efterfølgende på lige fod med alle andre har mulighed for at byde ind på 

udbudsentrepriserne. 


