
 

 

 
 

 
Protokol fra Bestyrelsesmøde i Svendborg VE A/S, den 5. marts 
2021, Kl. 15.00, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. Mødet af-
holdt online. 
 
 
Deltagere: 
Bestyrelsesformand: Niels Christian Nielsen (NCN) 
Bestyrelsesnæstformand: Per Nykjær Jensen (PNJ) 
Bestyrelsesmedlem: Karl Magnus Bidstrup (KMB) 
Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ) 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK) 
Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ)  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser fra Formanden 
3. Varmepumper 
4. Henvendelse til Svendborg Kommune 
5. Solcellepark  
6. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
 
Beslutning: 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser fra Formanden 
 
Ingen meddelelser.  
 
 
3. Varmepumper 
 
Svendborg kommune er ved at udarbejde et statusnotat på planen for at 
overdrage varmepumper til Svendborg VE A/S. Konkret arbejdes der på 
at etablere et varmepumpeanlæg på Rantzausminde skole, der er over 
250 kW, og som kan overdrages til Svendborg VE A/S umiddelbart efter 
etablering.  
Det er ved at blive undersøgt om Svendborg VE A/S skal splittes i flere 
selskaber for at kunne håndtere de store varmepumper og evt de små 
hvis der opnås dispensation til disse. 
Notat vil blive eftersendt forud for mødet, da dette ikke forventes ende-
lig klar før den 3. marts. 
 
Det indstilles at; 
bestyrelsen drøfter status 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg VE A/S er positivt indstillet på at overtage store 
varmepumper( >250 kW)  med henblik på at levere varme. Tilsvarende 
gælder for mindre varmepumper (< 250 kW), såfremt dette bliver mu-
ligt. Forretningsmodel incl. ejerskab og finansiering skal belyses. 
 

 
4. Henvendelse til Svendborg Kommune 
 
Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde blev vedhæftede brev sendt til 
Svendborg Kommune den 30. november 2020, se vedhæftet 
Miljø og Naturudvalget har på deres møde den 2. februar 2021 behand-
let sagen med følgende indstilling 
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 at de rejste spørgsmål i henvendelsen, belyses på et temamøde, 
og efterfølgende behandles som et dagsordenspunkt på et Miljø- 
og Naturudvalgsmøde. 

 at administrationen til mødet i maj 2021 udarbejder 
anbefalinger til de videre tiltag, herunder eventuelt inddragelse af 
Økonomiudvalget. 

 
Indstillingen er vedhæftet tillige med indstilling fra samme MNU-møde 
om planlægning af vind- om solenergianlæg. Temadag er fastsat til den 
13. april hvor formand og direktion fra Svendborg VE A/S er inviteret. 
 
Administrationen i Svendborg Kommune er ved at udarbejde et notat 
om økonomiske og organisatoriske forhold og overvejelser set i lyset af 
vores henvendelse. 
 
Da der såvel af hensyn til ovenstående samt evt opsplitning af Svend-
borg VE A/S med henblik på overdragelse af varmepumper vil kunne 
medføre justeringer af såvel antal selskaber og formålsparagraffer af-
ventes dette inden der arbejdes videre med evt. ændringer af vedtægts-
paragraffer jf. sidste bestyrelsesmøde. 
 
I forhold til spørgsmålet om øvrige datterselskaber under Svendborg 
Forsyning A/S kan investere i Vedvarende Energianlæg er dette belyst i 
vedhæftede notat fra DLA Piper. Svendborg Vand A/S og Svendborg 
Spildevand A/S kan investere under givne forudsætninger. 
 
Det indstilles at 
Bestyrelsen tager processen planlagt hos Svendborg Kommune til efter-
retning. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog processen til efterretning. 
 
 
5. Solcelleanlæg 
 
Vi har haft kontakt til to forsyninger, som har eller er på vej med en 
større solcellepark. 
 
HOFOR har investeret i solcellepark på Djursland som er planlagt og op-
ført af Better Energy, HOFOR har ikke været involveret i projektudvik-
ling, men udelukket som efterfølgende investor. 
 
Helsingør Forsyninger arbejder med forslag til en solcellepark på 50 – 60 
hektar ved siden af deres deponi. Helsingør Forsyning har lige afleveret 
dispositionsforslag og forventer at igangsætte VVM proces inden for kort 
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tid. Samlet materiale fra politisk behandling i Helsingør byråd er ved-
hæftet tillige med dispositionsforslag. 
 
Helsingør forsyning står selv for projektudvikling samt kommende udbud 
og har tilknyttet eksterne rådgivere. 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen drøfter holdning til de to ovenstående modeller for etable-
ring af en solcellepark. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen finder det vig-
tigt at mulighederne rammesættes i foråret 2021.  
Der iværksættes en P.A. indsats. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde. 
 
 
 
 
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. marts 2021. 
 

 

________________________ ______________________ 

Niels Christian Nielsen  Karl Magnus Bidstrup 

 

 

________________________ _________________________ 
Per Nykjær Jensen  Birger Jensen 

 

 

________________________  
Jesper Kiel 


