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MÅLET FOR VF 

• Målet er at skabe én varmeforsyningsenhed i Viborg

• I tråd med konstitueringsaftalen med henblik på at sikre forbrugerne 
afgørende indflydelse på deres egen varmeregning

• Med fokus på at skabe den selskabs- og driftsorganisatoriske ramme for 
den fremtidige fjernvarmeforsyning i Viborg

• Realisering af rationaliseringsgevinster på særligt personale- og 
administrationsomkostninger ved sammenlægning og distribution og 
produktion

• Sikre at værdikæden optimeres på tværs ved introduktion til ny 
produktionsteknologi. Og i erkendelsen af at varme skal udnyttes, 
hvor den forefindes og leveres så effektivt og tæt på kilden som 
muligt. Distribution og produktion smelter sammen i én, hvorfor 
opdeling er uden mening

• Sikre den juridiske og finansielle ramme for de nødvendige 
investeringer
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FORTOLKNING OG FORSTÅELSE 
AF KONSTITUERINGSAFTALEN

• Ny organisering ? Det er et vidt begreb. VF mener at produktion og distribution skal sammenlægges for at sikre en fremtidige konkurrencedygtig 
fjernvarmeforsyning

• Gerne sammen med Overlund Fjernvarme  og de to almene boligselskaber ? Dermed står der også ”ikke nødvendigvis”. VF vil gerne tilbyde, at de tre, der 
repræsenterer 11,5 % af grundlaget, at deltage med udgangspunkt i,  at indflydelse/stemmeret svarer til andelen af varmegrundlaget

• Forbrugerne sikres afgørende indflydelse ? VF’s opfattelse er, at en generalforsamling, hvor forbrugerne (ejerne) kan møde fysisk op og har direkte 
indflydelse ift. deres andel af varmegrundlaget alene sikrer dette. En ”koncern-ejerstruktur” med en udvanding af forbrugernes indflydelse ift. deres andel af 
varmegrundlaget og med vetoret placeret i forskellige foraer underminerer ”forbrugernes afgørende indflydelse”.

• Andre byer – og andre kommuner – kan tilkobles ? Ja, hvis det giver mening og synergi. Frimærketariffer og ekspansion for ekspansionens skyld hører ikke 
hjemme  i fjernvarmeforsyningen, hvor investeringerne skal hænge sammen samfunds- og selskabs- og forbrugerøkonomisk.  Selskabsinteresser , der ikke 
tjener de nuværende varmeforbrugere, tæller ikke. Det er samtidig det, der sikrer, at der ikke rulles fjernvarme ud, hvor det ikke er økonomisk fornuftigt…

• Så overskudsvarmen kan udnyttes ? VF har spurgt Ulrik Wilbek om det er ”et krav” fra Kommunen. Svaret var naturligvis ”Nej, da kun hvis I synes, at det 
giver mening. Kommunen har ikke lovet Apple noget”. Det  vil også være i  strid med varmeforsyningslovens principper, at  gå efter Apple for enhver pris. 
Etablering af en hel eller delvis transmissionsledning ud mod Apple, uden sikkerhed for konkurrencedygtig  varmeproduktion, er vel slet ikke en 
indregningsberettiget omkostning og dermed ikke noget VF vil påtage sig den økonomiske risiko for.

• I den forbindelse vurderes denne nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S ? Partierne bag aftalen er altså helt bevidst om, at en 
sammenlægning med forbrugerne for bordenden naturligvis vil betyde tilpasninger hos Energi Viborg A/S, da den nye struktur naturligt ikke vil bidrage 
økonomisk til opretholdelse af ”koncernstrukturen i Energi Viborg”. Den deraf følgende øvelse vil VF naturligvis overlade til Energi Viborg A/S selv.
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DEN SIMPLE MODEL
(ULTRAKORT BANE 2. HALVÅR 2018

• VF indgår aftale med EVK om køb af de nødvendige aktiver af 
EVK

• Den kommunale transmissionsring
• Spidslastcentralerne med tilhørende installationer og 

systemer
• Køb eller leje af kraftvarmebygningen og 

akkumuleringstanken
• VF overtager medarbejderforpligtelserne på de relevante 

medarbejdere under reglerne for 
virksomhedsoverdragelse

• VF indtræder i de øvrige driftsaftaler og sikrer levering
• VF indtræder i de nødvendige gaskøbs- og serviceaftaler

• Der skal naturligvis udarbejdes en konkret køreplan, der sikrer 
en problemfri overdragelse og fortsat varmelevering

4



DEN SIMPLE MODEL FREMTIDENS FJERNVARMEFORSYNING 
(2. HALVÅR 2018-ULTIMO 2020)

• VF planlægger, ombygger og tilpasser de eksisterende anlæg og investerer i ny varmepumpeteknologi, som 
fremtidig grundlastenhed i Viborg. 

• Der foretages ikke investeringer med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Apple.

• Det bynære system, der udvikles,  vil være det samme, som hvis vi skulle udnytte Apple. 

• Og så må tiden og Apples planer vise, om det over tid bliver rentabelt at skifte fra ”Viborg udeluft” til 
”Foulum udeluft”.

• Finansieringen af det samlede system sker med sikkerhed i selskabets aktiver og er ikke baseret på 
kommunegaranti. 

• Det er bankens og Den Grønne Investeringsfonds krav som grundlag for finansieringen, at det 
lokalpolitiske bliver løst og der kommer ét samlet selskab og organisation. De betoner kraftigt, at det 
ikke tillægges værdi/reduktion af risiko, at dele af investeringerne placeres i Energi Viborg, da det 
stadig formodes at være fjernvarmeforbrugerne, der skal betale regningen og risikoen for det 
samlede system således alligevel ligger på VF…

• Finansieringen beror endvidere på en vurdering  af det fremtidige fjernvarmesystems fortsatte 
konkurrenceevne på samme vis som andre konkurrenceudsatte forsyningsarter. Og ikke hvad man 
politisk synes og føler for. Liberaliseringen af sektoren er samtidig kernen i den fremtidige 
energipolitik og regulering, der forventes i træde kraft i 2019.

• De øvrige distributører er velkomne til at deltage i det nye set-up

• Ønsker de andre distributører at være sig selv og at etablere egen produktion, så er der ok med VF
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ENTEN VF ELLER NYT A.M.B.A.

• VF er forbrugerejet og medlemmerne er sikret afgørende indflydelse 
gennem stemmeret på generalforsamlingen

• Når der kommer nye forbrugere til, bliver de automatisk 
medlemmer og får stemmeret

• Sådan sikres det, at det til enhver tid værende varmegrundlag, 
bestemmer

• VF har en veletableret organisation og balance og har 
veldokumenterede planer for fremtidens fjernvarmeforsyning i 
Viborg

• Såfremt VF ikke skal være den fortsættende juridiske enhed, kan der 
stiftes et nyt A.M.B.A.

• Det nye A.M.B.A. skal tiltrædes af alle de nuværende medlemmer 
som anpartshavere. Selskabet skal have fastlagt sine vedtægter 
og organisation og finansiering skal på plads. 

• Processen vil medføre øgede omkostninger og kræve tid 
• Er det det der skal til for at finde til enighed, så bakker VF’s

bestyrelse dog umiddelbart op om det
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BYRÅDET BEVARER SIN INDFLYDELSE

• Varmeforsyningen er reguleret iht. Varmeforsyningsloven

• Den fortsatte udvikling af fjernvarmen reguleres gennem 
projektforslag iht. projektbekendtgørelsen

• Byrådet skal som Varmeplanlægningsmyndighed godkende 
alle projektforslag og er dermed i kontrol med hvad der 
igangsættes

• VF er indstillet på, at Byrådet udpeger to repræsentanter til 
bestyrelsen i det fortsættende selskab

• Så tryghed og demokrati er sikret med den fremlagte model 

• Ligesom ansvar og beføjelser følges af
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DET KOMMENDE FORLØB

• VF fremsender forventeligt købstilbud til Energi 
Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Kommune i 
september 2018

• Tilbuddet indeholder en redegørelse for, hvorfor VF 
mener, at konstruktionen, som tilbuddet er 
begrundet i, lever op til konstitueringsaftalen.

• Der udarbejdes en konkret køreplan frem til closing.

• Den fremtidige fjernvarmeforsyning og – strukturen 
skal senest fremlægges og godkendes på VF’s
ordinære generalforsamling i april 2019 for at vi kan 
nå i mål med den nye varmepumpemodel inden 
udgangen af 2020.
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FORELØBIG TIDSPLAN
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TAK FOR ORDET

Præsentation vil naturligvis blive tilsendt 
deltagerne…
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