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Jordvarmeanlægget ved Spøttrup Kulturhal
Indledende beskrivelse
Gennemgangen er foretaget med baggrund i en henvendelse af 6. april 2015 fra Skive Kommune vedrørende USP projektet ”Infrastruktur ved Spøttrup Borg og Hal” og anlægstilskuddet
til Spøttrup Hallen fra Kultur-og Fritidsudvalget.
Vi er af kommunen bedt om at undersøge og afklare følgende spørgsmål:
1. Er der givet tilsagn til det samme jordvarmeanlæg, således at der både er givet tilsagn i Kultur- og Fritidsudvalgets regi og i forbindelse med USP projektet ”Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen”?
2. Er anlægstilskuddet i Kultur- og Fritidsudvalgets regi et generelt tilskud eller er det
vurderingen at det bl.a. peger direkte på jordvarmeanlægget?
3. Er udgifterne til jordvarmeanlæg i de 2 projekter afholdt til 2 jordvarmeanlæg, eller
til det samme jordvarmeanlæg,
a. og i givet fald er der sket dobbeltbetaling ?
b. eller er de midler der oprindeligt var afsat hertil i licitationen brugt på andet
end det oprindeligt tiltænkte?”
I denne forbindelse har Skive Kommune ønsket, at vi tager kontakt til Spøttrup Hallens bestyrelse med henblik på en afklaring af spørgsmålene. Der kan være tale om et anlægsregnskab
eller anden dokumentation for afholdelse af udgifterne i forbindelse med anlægstilskuddet til
Spøttrup Hallen i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et
UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Grundlag for gennemgangen
Der er til afklaring af spørgsmålene taget udgangspunkt i det materiale som kommunen har
fremsendt i forhold til bevillinger m.v. på dette anlæg.
Materialet er:








Byrådsmøde den 1. marts 2011 og 30. april 2013.
Udvalget for Kultur, erhverv, fritid og Turisme 27. januar 2009, 15. juni 2009
Landsbyudvalget 9. december 2008.
Regnskab til FødevareErhverv – Spøttrup Kulturhal af 24. januar 2011
Tilskud til projekt Spøttrup borgmuseum af 18.sep. 2006
Faktura vedr. projekt infrastruktur Spøttrup Borg og Kultur (jordvarmeregninger)
Oversigt over byggeregnskabet for Spøttrup Kulturhal, kontooversigt, bilag m.v. fra
Den selvejende institution Spøttrup Kulturhal

Det skal bemærkes, at der til Spøttrup Kulturhal er givet tilskud fra regi af både Udvalget for
Kultur, erhverv, fritid og turisme og fra Landsbyudvalget til finansiering af Spøttrup Kulturhal.
Herudover er det givet ”bevilling” fra Infrastruktur Spøttrup Borg og Hal.
Der er således givet 3 bevillinger til anlægget. Bevillingen fra Landsbyudvalget kommenteres
ikke yderligere i gennemgangen, da det ikke vurderes at have indvirkning på bevillingen ”Infrastruktur Spøttrup Borg og hal”.
Der er ved byrådsbehandlingen i november 2014 beskrevet en række forhold omkring projektet for Byrådet, blandt andet omkring projektforslag og anlægsbevilling til projektet ”Infrastruktur Spøttrup Borg og hal”.
De bevillingsmæssige forhold i projektet Infrastruktur Spøttrup Borg og Hal er kommunen opmærksomme på jf. de for byrådet forelagte beskrivelser af projektet og de fremadrettede
ændrede procedurer for projektstyring m.v. Disse forhold kommenteres derfor ikke yderligere
i denne sammenhæng.
Vi har ved vores gennemgang også taget udgangspunkt ved de oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med et møde den 6. november 2014 med formanden Spøttrup Kulturhal ved
den oprindelige undersøgelse af projektet.

Spørgsmål 1 og 2.
Der er i bevillingen fra Kultur-og Fritidsudvalget oplysninger om, at der i projektet indgår et
jordvarmeanlæg. Således er kommunen som en væsentlig del af den samlede finansiering af
anlægsprojektet med til at betale jordvarmeanlægget.
Det er vores vurdering at bevillingen fra Skive Kommune er givet som en generel bevilling til
projekt Spøttrup Kulturhal.
Det fremgår meget specifikt af dagsordnerne, at der som en del af anlægget af Spøttrup Kulturhal indgår et jordvarmeanlæg. Det er således en af forudsætningerne, at jordvarmeanlægget er en del af det gennemførte anlægsprojekt.
Det fremgår samtidigt af sagsfremstillingen til dagsordenspunkt nr. 1 for Udvalget for Kultur,
Erhverv, Fritid og Turisme af 2. juli 2009,
”I den gamle licitation opereredes der med et begrænset jordvarmeanlæg. Et anlæg som Lokale og Anlægsfonden ikke fandt tilfredsstillende set ud fra en bæredyghedsbetragtning. Men
under hensyntagen til den store overskridelse på licitationen accepterede man dette i første
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omgang. Da der nu imidlertid var plads til det optimale jordvarmeanlæg, har LOA stillet krav
om dette”.
Med det fokus der er omkring licitation nr. 2 i forhold til Spøttrup Kulturhal, er det meget tydeligt at jordvarmeanlægget indgår i Halbyggeriet.
Med udgangspunkt i de manglende beskrivelser af Projektet ”Infrastruktur Spøttrup Borg og
Hal”, jf. oplysning fra tidligere undersøgelse af projektet og de modtagne oplysning fra Formanden fra Spøttrup Kulturhal om, at kommunen under projektet ”Infrastruktur ved Spøttrup
Borg og Hal” har givet mundligt tilsagn om at dække udgifterne til et jordvarmeanlæg, er det
vores vurdering at kommunen har givet ”tilsagn” om tilskud til det samme jordvarmeanlæg
under 2 bevillinger.
Der burde således ved afgivelse af det mundtlige tilsagn i Skive kommune foreligge en politisk
tilkendegivelse af at der accepteres ændringer eller vil ydes yderligere støtte til Spøttrup
Kulturhal.
Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt for os at vurdere hvorvidt der administrativt
er tale om en bevidst handling ved afgivelse af det yderligere mundtlige tilsagn om tilskud til
jordvarmeanlægget, som en del af projektet ”infrastruktur ved Spøttrup Borg og Hal”
Det er ikke muligt at afklare hvorfor der afgives dette tilsagn.
Det er vores vurdering, at det tilsvarende ikke kan forventes at den eksterne part Spøttrup
Kulturhal skal være bekendt med de kommunale forudsætninger og bevillinger m.v.

Spørgsmål 3.
Det fremgå af oplysningerne fra Spøttrup kulturhal at en mindre del af udgifterne til jordvarmeanlægget er betalt af Spøttrup Kulturhal, som en del af anlægsprojektet og dermed indirekte ud fra bevillingerne fra Udvalget for Kultur-og fritid.
Hovedparten af jordvarmeanlægget er ud fra anlægsregnskabet betalt af Skive Kommune direkte via Bevillingen til ”Infrastruktur ved Spøttrup Borg og hal”.
Denne opdeling af udgifterne virker umiddelbart ubegrundet og atypisk.
Således er det vores holdning at udgifterne vedr. jordvarmeanlægget samlet enten skulle være kørt på anlægsprojektet under Spøttrup Kulturhal eller under Skive Kommune ”Infrastruktur Spøttrup Borg og hal”. Forholdet kan formentlig henvises til ovenstående bevillingsmæssige forhold.
Der er modtaget kontooversigt, kontokort og bilag fra Spøttrup Kulturhal for perioden 2008 til
2014. Der foreligger således dokumentation for Spøttrup Kulturhallens anlægsprojekt.
Der er ud fra de afholdte udgifter og den modtagne dokumentation tale om betaling for et
jordvarmeanlæg ved Spøttrup Kulturhal og der er ingen forhold som underbygger eller indikerer at der skulle være tale om dobbeltbetaling.
Det er med baggrund i de modtagne regnskaber og regnskabsoversigter vurderingen, at der er
afholdt andre udgifter på anlægsprojektet i stedet for de udgifter, som er blevet dækket af
Skive kommune via bevillingen ”Infrastruktur Spøttrup Borg og Hal”. Ud over de udgifter, som
er finansieret via ”Infrastruktur Spøttrup Borg og Hal” er vurderingen, at midlerne er anvendt
til formål der kan omfattes af Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling til Spøttrup Kulturhal.

4

Med afgivelse af dette brev om Jordvarmeanlægget ved Spøttrup Kulturhal anser vi vores
gennemgang af dette projekt for afsluttet.
Såfremt foranstående måtte give anledning til spørgsmål eller kommentarer, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
BDO KOMMUNERNES REVISION

Jan Hansen
Registreret revisor

