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Generelt udtrykker vi selvfølgelig beklagelse over den oplevelse, som både Stouby og Rårup giver 
udtryk for i artiklen. Det er på ingen måder vores hensigt at skabe usikkerhed, tværtimod. I begge 
tilfælde er hele eller store dele af den oprindelige initiativgruppe udskiftet i forbindelse med 
stiftelse af a.m.b.a. og det har givet nogle udfordringer i forhold til overdragelse af viden mellem 
de 2 grupper. Herudover har de nye bestyrelser haft nogle andre forventninger end det, der 
oprindeligt har været aftalt og det har i den forbindelse ikke været muligt at få enderne til at nå 
sammen. 
 
Der er dog nogle specifikke kommentarer til indholdet i artiklen, vi gerne vil uddybe. 
 
 
Manglende indflydelse på processen 
 
Alle initivativgrupper og bestyrelser har fuld indflydelse på det der sker, herunder afgrænsning af 
områder, borgermøder, flyers og en lang række indsatser og aktiviteter, der helt naturligt indgår i 
det at stifte og opføre et varmeværk. Vi oplyser løbende om konsekvenser af forskellige 
ændringer, men i sidste ende er det bestyrelsens beslutning. 
 
Det vi tilbyder er derimod at varetage alle indsatser afhængig af kompetencer og tid til rådighed i 
de enkelte initiativgrupper og bestyrelser. 
 
Udbud 
 
Bestyrelsen i er varmefællesskab er forpligtet til at afsøge markedet og sikre at de priser de 
hjemtager er konkurrencedygtige, enten ved at gennemføre licitation eller ved gennemføre EU-
udbud afhængigt af størrelsen på projektet. Imidlertid skal det ske allerede før arbejde 
påbegyndes og et samarbejde etableres med f.eks. & green project. Det kræver at der engageres 
en rådgiver til at udarbejde udbudsmaterialet, men på det tidspunkt er der ingen der kender 
projektet.  
 
Vi har hele tiden forsøgt at varetage det enkelte varmefællesskabs interesser, derfor indgår vi 
løbende lukrative rammeaftaler, med både entreprenører, rørleverandører, smede og VVS-
installatører, herunder at sikre størst mulig brug af lokal arbejdskraft. I tillæg er alle 
varmecentraler sendt i udbud for ikke alene at sikre den laveste investering, men også sikre en 
billig drift. Det er vores erfaring at vi er endog meget konkurrencedygtige på pris og herudover 
påtager vi os en række opgaver, før under og efter projektet for at sikre kvaliteten både i 
varmeværket og hos hver enkelt forbruger. Alt sammen med det formål at sikre den bedst 
tænkelige drift og den lavest mulige varmepris.  
 
Vi ønsker imidlertid ikke at skabe usikkerhed og derfor har vi lavet en mindre korrektion i vores 
koncept, der fjerner denne usikkerhed. 
 



Det betyder at vi stadig gennemføre hele udviklingsperioden, som no cure – no pay og herefter 
overdrager projektet til bestyrelsen, der så kan engagere en rådgiver til at gennemføre udbuddet. 
Det giver samtidig den enkelt bestyrelse mulighed for at inddrage anden uvildig rådgivning og 
dermed opnå den tryghed et projekt af denne karakter kræver. 
 
Vi vil så til gengæld, hvis vi bliver opfordret hertil af bestyrelsen, bruge vores erfaringer med 
fjernvarmeprojekter, til at indgive tilbud i den forbindelse.  
 
Juridiske vurdering 
 
& green project har i hele processen opfordret bestyrelserne til at benytte sig af juridisk bistand. 
Og i tilgift opfordret alle bestyrelser til at melde sig ind i Dansk Fjernvarme og her igennem få 
rådgivning og bistand. 
 
Desuden omtales et møde med Hedensted Kommune og et brev fra Energi & Miljø i artiklen. Vi 
har ikke selv deltaget i mødet eller er blevet forelagt indholdet, men efterfølgende har vi fået 
tilsendt omtalte brev. Brevet er blevet kommentarer overfor kommunen og kommunen er blevet 
bedt om at dementere indholdet, som på flere punkter er faktuelt ukorrekte. 
 
Mht. konceptets gennemskuelighed, så kan økonomien først fastlægges i forbindelse med 
udarbejdelse af projektforslaget, herunder bl.a. forsyningsområde, antal tilslutninger og ikke 
mindst investeringssum og energipriser. For begge byer har det været gældende at det ikke har 
været muligt at opnå det antal tilslutninger, der skal til for at gennemføre projektet. Derfor har det 
selvsagt også været umuligt at fastlægge en økonomi. Der er dog løbende gennemført 
simuleringer til belysning af økonomien, ved forskellige områder, energipriser og 
investeringssummer, ligesom selskabernes revisor har fremlagt 6 år budgetter, påvist sårbarhed 
o.s.v. i den forbindelse har ingen potentielle forbrugere forpligtet sig til noget. 
 
Ovenstående er brudstykker og kommentarer, der ikke kan ændre ved at Stouby og Rårup har følt 
sig underinformeret. Det tager vi naturligvis til efterretning og vil i de kommende projekter lægge 
os i selen for at finde det rette informationsniveau. 
 
Hvis ovenstående kommentarer giver anledning til yderligere spørgsmål i henhold til artiklen er i 
meget velkommen til at kontakt undertegnede. 
 
På vegne af & green project 
 
Stig Caspersen 
Tlf. 6016 8185 
Mail. sc@andgreenproject.dk 
 
 
 


