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Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Att: Borgmesterkontoret

Løgstør den 17.06.2019

Opfølgning på anmodning om kommunekredit.
Løgstør Fjernvarme a.m.b.a. har eller har haft følgende opgaver i udbud.

1. Udskiftning af PB rør:
Her har opgaven været i underhåndsudbud. Opgaven var givet til 3 lokale entreprenører, og 3 smede i
Nordjylland. Rørene har ikke været i udbud, da vi har en kontrakt med Logstor A/S, som ligger langt
under, hvad vi kan købe dem til ved konkurrenten.

2. Datasikkerhed:
Denne opgave varetages af vores IT- entreprenører, som kender vores SRO - anlæg ud og ind. Da vores
tidligere leverandør gik konkurs i 2013, havde den tidligere direktør det i udbud og lavede en kontrakt
med vores nuværende IT-entreprenører INTEGO. Vores anlæg er så stort og kompakt, at man ikke kan
sætte småopgaver i udbud, men man kan blive enige om en fornuftig pris inden opgaven sættes i gang.

3. Optimering af Solfangeranlægget:
Opgaven hænger lidt sammen med udbuddet om overskudsvarme fra Dankalk og pumpestationer (pkt.4).
Da vi havde udbuddet om overskudsvarme fra Dankalk, omkring styring og pumpesystemer / indkøb, får
vi kontakt til et firma, der også har forstand på pumper og flow i vores ledningsnet. Efter etableringen af
transmissionsledningen fra Dankalk til Løgstørs ledningsnet, konstatere vi i samarbejdet med dette firma,
at vi også kan bruge overskudsvarmen om sommeren, ved at indbygge et par pumpestationer. Se punkt 4.
Det er dette firma som ligeledes har optimeret transmissionsledningen mellem Vindblæs og Løgstør med
pumper og forslag til styring. Til begge projekter har vi kørt vider med de fordele, der var under projektet
overskudsvarme.

4. Pumpestationer:
Hænger sammen med punkt 3.

5. Halmopriver:
Vores halmopriver stod for en stor renovering eller hel udskiftning. Normalt køber man halmkedel og
opriver fra samme firma, da producenten kender halmkedlen. Men da vi efter over 10 år med samme
halmkedel, mente vi kendte kedlen godt, tog vi imod et tilbud på et forsøg på en ny slags opriver, der
tager højde for sæson udsving samt fremtidens moderne halmpressere. Da halmopriveren var et forsøg
fik vi den væsentlig billigere, end hvis vi skulle ud og købe en ny fra leverandøren af halmkedlen.

6. Ledningsnet:
Projektet omkring Majsmarken har gravearbejdet været i udbud sammen med kommunens udbud.
Smedearbejdet klares af den faste smed, der er tilknyttet Løgstør Fjernvarme a.mb.a. Vores faste smed og
faste entreprenører der klare mindre opgaver på værket er i øvrigt i udbud, hvert 3 år.

Er der yderlig spørgsmål til anmodningen om en kommunegaranti er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Jette Nielsen
Direktør
Løgstør Fjenvarme

