
NY VARMEFORSYNINGS-ORGANISATION i Viborg  
PRÆMISSER 
 
Bortfald af statstilskud Fra og med 2019 bortfalder Statens tilskud (grundbeløbssikringen) til gasfyret varmeproduktion. Dette vil 
med uændret metode til produktion af varme og fraregnet bl.a. afskrivning på værket medføre en stigning i varmeudgiften for et 
standard-parcelhus på ca. 4.000 kr./år. Prisen vil dog med uændrede gas- og elpriser komme til at ligge noget under prisen før 2015. 
 
Lempelse af afgifter Den kommende lempelse af afgifter på elvarmepumper og genbrugsvarme vil gøre det fordelagtigt gradvist at 
lade kraftvarmeproduktion erstatte af varme baseret på sådanne kilder. På langt sigt (2030-2050) skal varme produceret på fossile 
kilder, herunder gas, helt udgå i Danmark. 
 
Overskudsvarme fra Apple Det er endnu uafklaret, hvornår overskudsvarmen fra Apples store anlæg i Foulum kan udnyttes. Og 
heller ikke, hvor meget varme, der kan blive tale om. Det er muligt, at en væsentlig del af varmebehovet i Viborg kan dækkes af denne 
overskudsvarme om nogle år. Energi Viborg Kraftvarme (EVK) er i løbende dialog med Apple om udnyttelsen af overskudsvarmen. 
 
Behov for kraftvarmeanlægget Der vil i en årrække fortsat være behov for kraftvarmeanlægget. Dels for at sikre en gradvis og 
sikker overgang til andre produktionsformer, og dels fordi Viborg by indtil videre fortsat er underlagt Statens kraftvarmekrav, som 
betyder, at 90 % af varmebehovet skal kunne dækkes via samproduktion af el og varme. 
 
Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden i Viborg by er, ud over kraftvarmeværket, bygget op omkring fire spids- og 
reservelastcentraler. To af disse skal med en investering på 20-40 mio. kr have udskiftet udtjente kedler i 2019. 
 
Nye energikilder Det er en meget kompleks opgave at beregne og vælge den optimale sammensætning af forskellige energikilder, 
idet der løbende skal ske en afvejning af produktionsmuligheder, varmepris og forsyningssikkerhed. Gradvis overgang til andre 
produktionsformer øger samtidigt behovet for en samordning af produktion, distribution og private installationer. 
 
Nuværende opgavefordeling Ifølge gældende aftale, der rækker frem til 2033, er opgaverne fordelt således, at Energi Viborg 
Kraftvarme varetager varmeproduktionen og de 4 distributører, Viborg Fjernvarme (VF), Overlund Fjernvarme, Boligselskabet 
Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen varetager distributionen. 
 
Kommunen er myndighed Alle kollektive varmeforsyningsanlæg og projekter skal godkendes af Viborg Kommune, som påser, at 
der tages samfundsøkonomiske, miljømæssige og klimamæssige hensyn som foreskrevet i kommunens varme- og klimaplan. 
 
Voldgiftssag Der verserer en voldgiftssag mellem EVK og VF, hvor EVK gør krav på at blive holdt skadesløs for tab ved 
overtagelsen af geotermi-projektet i Kvols, som ikke kan indregnes i prisen for varme. Forsyningstilsynets afgørelse om størrelsen af 
beløbet forventes at foreligge i 2018. Voldgiftsrettens afgørelse placering af ansvaret forventes at foreligge medio 2019. 
Voldgiftssagen er meget omkostningsfuld for begge parter, og EVK har gentagne gange søgt at opnå suspensionsaftale med Viborg 
Fjernvarme, indtil der foreligger en afgørelse om et ikke-indregningsberettiget beløb. Dette er blevet afvist af Viborg Fjernvarme. 

Samarbejde For at imødekomme det stigende behov for koordinering af produktion og distribution er bestyrelsen for Energi Viborg 
Kraftvarme A/S blevet suppleret med repræsentanter for de fire distributører, og bestyrelsen for Viborg Fjernvarme er blevet suppleret 
med repræsentanter for Energi Viborg Kraftvarme A/S. Desuden har der i 3 år været arbejdet med analyser og modeller for den 
fremtidige varmeforsyning i en styregruppe med repræsentanter for alle parter.  
 
Masterplan Styregruppen har med bistand fra rådgiver fået udarbejdet en samlet handleplan (masterplan) for den fremtidige 
varmeproduktion. Planen beskriver en gradvis overgang til nye varmeproduktionstiltag (bl.a. elvarmepumper, flis og solvarme-anlæg), 
der kan gennemføres i løbet af en relativ kort periode uden at forhindre senere udnyttelse af eventuel "Apple-varme". 
 
Konstitueringsaftalen Viborg Byråd har ved konstitueringen aftalt, at Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme skal 
indgå i en ny organisering – gerne sammen med Overlund og de to almene boligselskaber – idet forbrugerne sikres afgørende 
indflydelse og sådan, at andre byer kan tilkobles, så overskudsvarmen fra Apple og andre virksomheder kan udnyttes. 
 
Forslag 1 EVK's advokat har på anmodning fremlagt et forslag til overgang til en ny organisation, det samler produktion og 
distribution, og som opfylder alle dele af ovennævnte konstitueringsaftale. Modellen er opdelt i 3 faser, hvor al produktion og 
distribution til sidst samles i ét holdingselskab, der samler et fælles produktionsselskab og et fælles distributionsselskab. 
 
Forslag 2 Viborg Fjernvarmes advokat har på anmodning fra VF udarbejdet et forslag, hvorefter dele af EVK overdrages til VF, som 
herefter står for al produktion og distribution, idet kraftvarmeværket nedlægges. 
 
Forslag 3 Bestyrelsesmedlem for Boligselskabet Sct. Jørgen, Johannes Stensgaard, har fremlagt et forslag, hvor alle varmeaktiviteter 
snarest samles i et nyt datterselskab i EVK, og hvor forbrugerne har flertallet og formandsposten i bestyrelsen. 
 
Indstilling til Byrådet EVK's bestyrelse anmodede på sit møde den 31. august ledelsen om at udarbejde en sag om de tre modeller, 
idet der på næste bestyrelsesmøde forventes udarbejdet en indstilling til Byrådet. 
 
Købstilbud Viborg Fjernvarme har den 10. september fremsendt købstilbud på alle spidslastcentraler med henblik på overtagelse af al 
varmeproduktion i Viborg, idet kraftvarmeværket nedlægges, og idet der satses på i løbet af kun to år at overgå til varmeproduktion 
alene baseret på luft-til-vand elvarmepumper med mulighed for eventuel senere udnyttelse af Apple-varme. Eventuelt etableres et nyt 
forbrugerejet selskab. Der anføres mulighed for tilskud på 63 mio. kr. forudsat en gennemførelse af en total omstilling senest i 2020. 


