
Forslag til 

NY VARMEFORSYNINGS-ORGANISATION i Viborg 
 
PRÆMISSER 
Se vedlagte notat. 

 
BEGRUNDELSE 
Den foreslåede model indebærer en enkel, overskuelig og effektiv organisation, hvor al distribution og 
produktion af varme samles i ét selskab med én bestyrelse. 

Forbrugerne har den afgørende indflydelse i kraft af flertal i bestyrelsen. 

Der opnås et betydeligt rationale (besparelse) og væsentlig faglig ekspertise ved at det nye aktieselskab på 
administrativt niveau indgår i et fællesskab med øvrige forbrugerettede forsyningsområder, så som vand, 
spildevand og el.  

Kommunen kan som formel ejer umiddelbart varetage sit overordnede ansvar i forhold til den kommunale 
varme- og miljøplanlægning, garantistillelse ved fremtidige investeringer og garant i forhold til en 
kommende aftale med Apple. 

Kraftvarmeværket kan indtil videre ikke nedlægges, dels fordi det fortsat er et statsligt krav, at mindst 90 % 
af varmebehovet skal kunne dækkes ved samproduktion af el og varme, og dels fordi der er brug for fortsat 
kraftvarme-produktion i en periode, hvor der gradvist og velovervejet omlægges til andre energikilder. 
Silkeborg Forsyning arbejder med samme fremgangsmåde for deres kraftvarmeværk. 

En samling af al produktion og distribution i et privat, forbrugerejet selskab er urealistisk, da et sådant 
selskab ville skulle købe et fuldt funktionsdygtigt kraftvarmeværk til en markedspris, som må antages at 
være endog meget højere end den formelt nedskrevne værdi. Kun den nedskrevne værdi kan indregnes i 
prisen til forbrugerne (som i øvrigt allerede har betalt for værket én gang).  

FORSLAG 
1. Der stiftes et nyt aktieselskab, "Viborg Varme A/S", som et datterselskab i Energi Viborg A/S. 
2. Vedtægterne i det nye selskab udformes således, at størst mulig kompetence uddelegeres til 

bestyrelsen. 
3. Alle varmeaktiver og -aktiviteter i Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme (og eventuelt 

også de øvrige distributører, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. 
Jørgen) overdrages til nedskrevet værdi til det nye selskab. 

4. Bestyrelsen sammensættes af 9-11 personer:  
• 5-7 valgt af forbrugerne i en "forbruger-generalforsamling" i princippet sammensat som den 

nuværende generalforsamling i Viborg Fjernvarme. 
• 4 udpeget af Viborg Byråd, heraf mindst to byrådsmedlemmer og op til to eksterne medlemmer 

med særlige, relevante kompetencer. 
5. Forbrugerne besætter formandsposten og de udpegede næstformandsposten. 
6. Administrationen varetages af Energi Viborg A/S's administration. 

 
For at sikre kontinuitet i det igangværende arbejde med planlægning og gennemførelse af omlægning af 
varmeproduktionen og for at fremme en hurtig selskabsdannelse kan det overvejes, at de nuværende 5 
distributørmedlemmer i bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme A/S midlertidigt indtræder som 
forbrugerrepræsentanter i det nye selskabs bestyrelse. 

Viborg, den 24. september 2018 / Johannes Stensgaard 


