
Ny organisering af fjernvarmen i Viborg

Bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme A/S den 31. august 2018



 Status:

 Voldgiftssagen er fortsat under forberedelse 

 Der er aftalt telefonretsmøde den 28. august 2018 til berammelse af hovedforhandlingen [Vi opdaterer efter 
telefonretsmødet]

 Forsyningstilsynets afgørelse forventes at foreligge inden udgangen af 2018

 Hovedforhandlingen må forventes at blive berammet til medio 2019 (formentlig før sommerferien) 

 Voldgiftsrettens afgørelse kan forventes at foreligge ved udgangen af 3. kvartal 2019

 Påstande:

 Energi Viborg Kraftvarme A/S:

 Viborg Fjernvarme skal anerkende at være forpligtet til at holde EVK skadesløs for ethvert tab som følge af, at det betalte 
vederlag eller en andel heraf for at overtage geotermiprojektet i Kvols ved Viborg, herunder fremtidige udgifter og 
betalinger som følge af overtagelsen af VF’s forpligtelser, ikke kan indregnes i prisen for levering af varme fra EVK.

 Når Forsyningstilsynets afgørelse foreligger vil der kunne sættes beløb på kravet

 Viborg Fjernvarme

 Frifindelse – eventuelt mod betaling af et mindre beløb

 Forligsmuligheder

 Viborg Fjernvarme har ikke ønsket at indgå en suspensionsaftale og der er efter vores opfattelse ikke på 
nuværende tidspunkt grundlag for forligsdrøftelser
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Voldgiftssagen mod Viborg Fjernvarme



 VF’s væsentligste anbringender:

 Garantibestemmelsen er bortfaldet og kan ikke gøres gældende overfor VF

 Garantibestemmelsen skal fortolkes indskrænkende og er begrænset til beløb disponeret over eller afholdt inden 
overdragelsestidspunktet

 En fortsat boring kunne have ført til, at der ville være fundet vand og etableret et geotermisk anlæg eller hel eller 
delvis forsikringsdækning ved manglende reservoiregenskaber, herunder ved konstatering af ”dry hole” 

 EVK har ved ikke at følge Ross’ rådgivning og at nedlukke projektet på et ufyldestgørende grundlag tilsidesat sin 
tabsbegrænsningspligt overfor VF

 EVK har ikke i fornødent omfang afhændet det indkøbte udstyr og har dermed tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt

 EVK er forpligtet til at indbringe et eventuelt afslag fra Forsyningstilsynet på at indregne alle de anmeldte 
omkostninger i varmepriserne til Energiklagenævnet og om nødvendigt at indbringe sagen for domstolene 

 EVK har reelt nedlukket geotermiprojektet på grund af henvendelsen af Apple om etablering af et datacenter

 Samarbejdsaftalens bestemmelser om udgiftsfordeling begrænser kravet mod VF

3

Voldgiftssagen mod Viborg Fjernvarme



 Konstitueringsaftalen forudsætter, at der skal udarbejdes en ny Energiforsyningsplan, som skal 
bidrage til reduktion af brug af fossile brændstoffer til fordel for alternative energiformer - bl.a. 
biogasanlæg, solceller, vindmøller og især overskudsvarme fra blandt andre Apple, at Energi Viborg 
Kraftvarme A/S skal indgå i en ny organisering og at forbrugerne skal sikres en afgørende 
indflydelse på varmeforsyningen og distribution i Viborg

 For så vidt angår etableringen af en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg har 
konstitueringsaftalen følgende ordlyd:

"I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny 
organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og 
Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering - gerne sammen med Overlund og de to almene 
boligselskaber.

Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i 
kommunen - og andre kommuner - kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og 
andre virksomheder.”
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Konstitueringsaftalen



 Modellens centrale elementer:

 Gensidig udpegning af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg 
Fjernvarme

 Bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S er udvidet med formanden og næstformanden for bestyrelsen i 
Viborg Fjernvarme, bestyrelsesformændene for Overlund Fjernvarme og Boligselskabet Viborg og Sct. Jørgen

 Bestyrelsen for Viborg Fjernvarme er udvidet med  formanden og 1. næstformand for bestyrelsen i Energi 
Viborg Kraftvarme A/S

 Centrale konsekvenser ved modellen:

 Modellen sikrer direkte, gensidigt indblik, indflydelse og medansvar for at koordinere og optimere 
varmeforsyningen i Viborg

 Ressourcer og tidskrævende spørgsmål om virksomhedssammenlægning af produktion og distribution undgås 

 Forbrugerne  opnår yderligere indflydelse på fjernvarmeforsyningen og modellen omfatter både Viborg 
Fjernvarme, Overlund og Boligselskaberne

 Viborg Kommune har ejermæssig indflydelse på fjernvarmeproduktionen i Viborg og kan dermed sikre, at 
forsyningssikkerheden for fjernvarmeforbrugerne i Viborg opretholdes, at samarbejdet med Apple om 
udnyttelse af overskudsvarme fortsættes, at kommunens garantistillelse for fjernvarme-forsyningen sikres 
bedst muligt, og at en kommende Energiforsyningsplan gennemføres i overensstemmelse med byrådets 
politik

 Energi Viborg Kraftvarme A/S realiserer fortsat synergier ved driftssamarbejdet med Energi Viborgs øvrige 
forsyningsvirksomheder
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Nuværende model for samarbejde om fjernvarmeforsyningen i 
Viborg by



 Modellens centrale elementer:

 Viborgs fremtidige fjernvarmeproduktion, transmission og distribution overtages af Viborg Fjernvarme, inklusiv eksisterende 
kedelcentraler og transmissionsnettet

 Kraftvarmeværket nedlægges og erstattes af varmepumper baseret på udeluft (overskudsvarme)

 Viborg Fjernvarme foretager de nødvendige investeringer i fremtidig fjernvarmeproduktion og nødvendig tilpasning af 
transmission og distribution

 Viborg Fjernvarme indtræder i leveringsforpligtelserne (driftsaftalerne) med de øvrige distributører; alternativt må 
Boligselskaberne og Overlund selv etablere egen varmeproduktion

 Energi Viborg Kraftvarme A/S’ repræsentation i bestyrelsen erstattes af 2 af Byrådet valgte bestyrelsesmedlemmer

 Centrale konsekvenser ved modellen:

 Energi Viborg Kraftvarme A/S indgår ikke i den ny organisering, som forudsat i konstitueringsaftalen.

 Der skabes usikkerhed om gennemførelsen af overskudsvarmeprojektet med Apple

 Boligselskaberne og Overlunds indflydelse på fjernvarmeproduktionen i Viborg ophører

 Det formodes at Viborg Fjernvarme udelukkende kan finansiere  de fremtidige investeringer i fjernvarmeproduktion og 
nødvendige tilpasninger af transmission- og distributionsnet med udgangspunkt i en kommunal garantistillelse (Viborg 
Fjernvarme har pantsat ledningsnettet)

 Hvis kraftvarmeværket nedlægges, kan Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke opfylde forpligtelsen til at levere Boligselskabernes 
og Overlunds samlede varmebehov frem til år 2033 – skrotningsforpligtelsen hviler fortsat på Energi Viborg Kraftvarme A/S 

 Viborg Kommune vil ikke have ejermæssig indflydelse på fjernvarmeforsyningen i Viborg, hvilket kan begrænse Viborg 
Kommunes sikkerhed ved kommunal garantistillelse for fremtidige investeringer i fjernvarmeforsyningen i Viborg

 Det er uafklaret, om Viborg Fjernvarme kan indtræde i leveringsforpligtelsen overfor Overlund og Boligselskaberne, da en 
overdragelse af forpligtelsen kræver disse selskabers samtykke . 

 Der opnås ikke synergier ved driftssamarbejde med Energi Viborgs øvrige forsyningsvirksomheder
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Viborg Fjernvarmes model



Konstitueringsaftalen kan implementeres ved at gennemføre nedenstående trin til etablering af en model 
for en fælles varmeforsyning og distribution:

1. Etablering af et fælles distributionsselskab (trin 1)

 Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme (og øvrige distributører) etablerer et fælles distributionsselskab, der ejer 
og driver transmissions- og distributionsanlæg i Viborg

 Drift og administration af transmissions- og distributionsanlægget forestås af selskabet i samarbejde med Energi Viborg 
Kraftvarme A/S

 Viborg Fjernvarmes, Boligselskabernes og Overlund Fjernvarmes repræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme 
A/S opretholdes

 Varmeforbrugerne er fortsat tilknyttet Viborg Fjernvarme som varmeaftagere

2. Etablering af et fælles produktionsselskab (trin 2)

 Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme etablerer et fælles varmeproduktionsselskab.

 Drift og administration forestås af produktionsselskabet i samarbejde med distributionsselskabet og Energi Viborgs øvrige 
forsyningsselskaber
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Forslag til ny organisering af fjernvarmen i Viborg



3. Sammenlægning af distributions- og produktionsselskabet under et fælles holdingselskab (trin 3)

 Distributionsselskabet og produktionsselskabet kan samles under et fælles holdingselskab ejet af Energi Viborg A/S og Viborg 
Fjernvarme (og øvrige distributører)

 Driften af distributionsselskabet og produktionsselskabet samt kundekontakten kan på længere sigt overgå til 
holdingselskabet med henblik på at opnå driftsmæssige og administrative synergier.

 Ved indgåelse af administrations- og driftsaftaler med Energi Viborg-koncernen kan der opnås yderligere synergier.

Der kan efter omstændighederne fastlægges  nærmere kriterierer for, hvornår de enkelte trin iværksættes, fx at trin 2 
etableres, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at forsyningssikkerheden ved den kommende varmeproduktion i Viborg kan 
opretholdes og de aftalte leveringsforpligtelser kan gennemføres.
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Forslag til ny organisering af fjernvarmen i Viborg



 Modellens centrale elementer:

 Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indskyder:

1. Transmissions- og distributionsnet til et nyt fælles infrastrukturselskab (trin 1)*

2. Produktionsanlæg i et nyt fælles produktionsselskab (trin 2)

3. Distributionsselskabet og produktionsselskabet samles under et fælles holdingselskab ejet af Energi 
Viborg A/S og Viborg Fjernvarme (trin 3)

 Selskaberne kan etableres under Energi Viborg Kraftvarme A/S eller Energi Viborg A/S på den ene side og 
Viborg Fjernvarme (og de øvrige distributører) på den anden side

 Kapitalandelene og ejerindflydelsen fordeles i henhold til værdien af parternes kapitalindskud, men der kan i 
vedtægter eller ejeraftalen sikres forbrugerne afgørende indflydelse på væsentlige forhold

 Bestyrelserne for de nye selskaber sammensættes med repræsentanter fra Viborg Fjernvarme og Energi 
Viborg A/S (og de øvrige distributører)

 Varmeforbrugerne er fortsat tilknyttet Viborg Fjernvarme (og de øvrige distributører) som varmeaftagere

*De øvrige distributører kan tilsvarende indskyde deres distributionsnet
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Forslag til ny organisering af fjernvarmen i Viborg



 Centrale konsekvenser ved modellen:

 Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i den nye organisering, som forudsat i 
Konstitueringsaftalen (og de øvrige distributører kan deltage)

 Forbrugerne kan sikres afgørende indflydelse allerede ved etableringen af det fælles transmissions- og 
distributionsselskab 

 Viborg Kommune har fortsat ejermæssig indflydelse i selskaberne og kan dermed sikre:

 Forsyningssikkerheden for fjernvarmeforbrugerne i Viborg

 Gennemførelsen af overskudsvarmeprojektet med Apple

 Sikkerhed ved investeringer i fjernvarmen i Viborg med kommunal garantistillelse 

 Gennemførelse af Energiforsyningsplanen

 Gensidig bestyrelsesrepræsentation opretholdes

 Der skabes sikkerhed for, at driftsaftalerne med Boligselskaberne og Overlund opretholdes –
skrotningsforpligtelsen kan finansieres

 Det fælles ejerskab af transmissions-/distributionsnettet og produktionsanlæg sikrer en optimering af 
produktion og distribution til forbrugerne

 Eksisterende drifts- og administrative synergier med Energi Viborg-koncernen kan fastholdes
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