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Att. Morten Abildgaard 

JURIDISKE KONSEKVENSER VED EN EVENTUEL OVERDRAGELSE AF ENERGI 
VIBORG KRAFTVARME 

FORMÅL OG BAGGRUND 

Formålet med dette notat er at redgøre for, hvorledes det i konstitueringsaftalen for Viborg 
Byråd i valgperioden 2018-2021 anførte, om en ny organisering af varmeforsyningen i Vi-
borg, kan udmøntes juridisk. 

KONSTITUERINGSAFTALEN 

Konstitueringsaftalen indeholder følgende ordlyd om ny organisering af varmeforsy-
ningen i Viborg 

"I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny or-
ganisering 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 al-
mene 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. 
 
En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vur-
deres denne nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S." 
 
Konstitueringsaftalen fastslår således dels, at forbrugerne skal sikres "afgørende indfly-
delse", at varmeforsyning og distribution slås sammen i en ny organisering, at Overlund og 
de to almene boligselskaber gerne kan indgå, og endelig at overskudsvarmen fra Apple og 
andre virksomheder udnyttes. 
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Den selskabsmæssige konsekvens af konstitueringsaftalens bestemmelse om, at forbrugerne skal have afgø-
rende indflydelse 

Konstitueringsaftalen fastslår, at varmeproduktion/-forsyning og distribution skal samles i samme juridiske enhed. 
Spørgsmålet bliver derfor, hvilken juridisk form for selskab, som vil være mest egnet til at opfylde konstitueringsaftalen. 
 
Kravet om afgørende indflydelse må forstås således, at det er varmeforbrugerne, der har det afgørende ord på general-
forsamlingen. Dette kan alene opfyldes, hvis varmeforbrugerne er direkte medlemmer i en forening, som det kendes i 
Viborg Fjernvarme i dag, eller direkte ejere i et andet form for selskab. Det er vanskeligt at forestille sig, at dette kan op-
fyldes i et aktie- eller anpartsselskab, idet dette for det første vil kræve, at hver eneste varmeforbruger bliver aktionær 
eller anpartshaver. Det vil umiddelbart give en række praktiske udfordringer mht. overdragelse af aktier og prissætning 
heraf. Hertil kommer, at både Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S må antages at blive sandsynlige stor-
aktionærer i et nydannet aktie- eller anpartsselskab, idet tilførsel af aktiver fra henholdsvis Viborg Fjernvarme og Energi 
Viborg Kraftvarme A/S må antages at ville ske som apportindskud, og dermed blive vederlagt i aktier eller anparter. Det 
skyldes, at det er vanskeligt at se, at fjernvarmeforbrugerne vil acceptere at skulle tilføre så mange kontante midler til det 
nye aktie- eller anpartsselskab, at det vil kunne være i stand til at erhverve de relevante aktiver til markedsprisen. Der-
med kan aktiverne alene indgå i det nye selskab via såkaldt apportindskud (indskud af aktiver mod aktier), og dermed vil 
Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S blive storaktionærer, og forbrugerne ikke få den afgørende indfly-
delse i det nye varmeselskab. 
 
Derfor er det også enten foreningen eller andelsselskabet, som oftest er blevet brugt, som den juridiske ramme for et 
fjernvarmeforsyningsselskab, hvis der ikke er tale om, at fjernvarmeforsyningen er en del af den kommunale forsynings-
enhed. I foreningen er alle fjernvarmeforbrugere medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen. Indmeldelse i 
foreningen sker ved registreringen som fjernvarmekunde. Andelsselskabet kan indrettes således, at forbrugeren automa-
tisk bliver andelshaver, når han bliver varmeaftager, og at ejerandelen varierer med størrelsen af varmeaftaget. Det mest 
hensigtsmæssige vil være et andelsselskab med begrænset hæftelse for medlemmerne - det såkaldte a.m.b.a. 

Overlund og de almene boligselskaber og andre tilsluttede 

Konstitueringsaftalen fastsætter endvidere, at Overlund og de to almene boligselskaber gerne skal indgå og at andre 
byer og kommuner kan slutte sig til det nye varmeselskab. Det betyder, at der skal tilstræbes en model, hvor eventuelle 
aktiver fra Overlund og de almene selskaber også erhverves af det nye fjernvarmeselskab. Alternativt skal Overlund og 
de almene selskaber kunne indgå en aftale om forsyning, drift og distribution med det nye selskab. Tilsvarende skal det 
nye selskab tilbyde at levere fjernvarme til andre (omegns) byer og kommuner. Energi Viborg Kraftvarme A/S har i dag 
aftaler med flere omegnsbyer/kommuner og det nye varmeselskab skal således videreføre denne forpligtelse til varme-
forsyning, men kan også tilbyde den til nye kommuner eller byer. 
 
Det kan overvejes, at det nye varmeselskab skal tilbyde at levere visse ydelser til omegnsbyer eller -kommuner, som 
ikke har en tilstrækkelig størrelsesøkonomi til at drive sådanne tjenester selv og i stedet ønsker at nyde godt af stordrifts-
fordelene i det store varmeselskab. Det kan eksempelvis være afregning af kunder, overvågningstjenester, energirådgiv-
ning mv. 
 
Viborg Fjernvarme ønsker ikke at tvinge til samarbejde og/eller varmeaftag. Det står derfor boligselskaberne for så vidt 
angår blokcentralerne frit at etablere egen varmeproduktion, ligesom det står Overlund Fjernvarme frit at etablere egen 
varmeproduktion. I det omfang boligselskaberne og Overlund Fjernvarme ønsker leverance fra det fortsættende/nye 
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selskab, kan det ske ved at bevare de nuværende aftagerpunkter. Alternativt, at der sker en integration af de mindre net i 
Viborg Fjernvarmes hoveddistributionsnet.  

Udnyttelse af genbrugsvarmen/overskudsvarmen 

Endelig skal det nye varmeselskab udnytte overskudsvarmen fra Apple og andre virksomheder - eksempelvis Viborg 
Sygehus. Det betyder, at varmeforsyningen teknisk indrettes således, at overskudsvarmen indgår mest muligt. Det kræ-
ver etablering af distributionsledninger til Apple i Foulum og andre virksomheder og installation af varmepumper til opgra-
dering af temperaturen på fjernvarmevandet og vil derfor indebære, at der etableres finansiering hertil, og at der vil være 
en periode med den fysiske etablering af disse installationer. Teknisk betyder det, at der vil være behov for kraftvarme-
værket i Viborg i en overgangsperiode, men at der over tid ikke bliver behov for kraftvarmeværket, når varmen helt kan 
baseres på overskudsvarme og varmepumper med spidslastcentraler som back-up systemer. 

VIBORG FJERNVARME ER DET NYE VARMESELSKAB 

Indledning 

I dette notat beskrives to modeller som begge kan tilgodese konstitueringsaftalens ordlyd. Først en model hvor forenin-
gen Viborg Fjernvarme bliver det "nye varmeselskab". Dernæst beskrives i næste afsnit en model hvor det nye varmesel-
skab bliver et nystiftet a.m.b.a. Begge modeller kan opfylde konstitueringsaftalens målsætninger, men den mest enkle 
model er modellen, hvor Viborg Fjernvarme bliver det nye selskab, idet arbejdet med etablering af et nyt andelsselskab 
og overdragelse af relevante aktiver fra Viborg Fjernvarme vil være "ekstra arbejde" forbundet med valg af andelsmodel-
len frem for en videreførelse af foreningen Viborg Fjernvarme, som alene vil kræve overdragelse af aktiver fra Energi 
Viborg Kraftvarme A/S. 
 
Modellen hvor det Viborg Fjernvarme bliver det nye varmeselskab indebærer, at foreningen Viborg Fjernvarme erhverver 
de aktiver fra Energi Viborg Kraftvarme A/S, som er relevante at overtage. Det vil sige i hvert fald det bynære varmedi-
stributionsnet og spidslastcentralerne. Overdragelsen skal gennemføres ved indgåelsen af en overdragelsesaftale mel-
lem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S, hvorved Viborg Fjernvarme køber aktiverne for en kontant kø-
besum. 

Fastsættelse af købesummen for aktiverne 

Købesummen bør alt andet lige fastsættes til den værdi, som aktiverne er nedskrevet til efter varmeforsyningsloven. Det 
skyldes, at en køber - i dette tilfælde Viborg Fjernvarme - alene kan indregne afskrivninger i varmeprisen til varmeforbru-
gerne for så vidt angår den del, som ikke har været afskrevet og indregnet i varmeprisen af Energi Viborg Kraftvarme 
A/S. Det skyldes, at varmeforsyningsloven indeholder en beskyttelse af varmeforbrugerne således, at de alene skal be-
tale det, som det koster at producere varme (hvile-i-sig-selv princippet) og dette princip gælder også for afskrivninger på 
aktiverne. Aktiverne har derfor ikke en højere værdi for en køber end det, som kan afskrives og indregnes i varmeprisen. 
Enhver pris over dette beløb vil være "tabt" for en køber, idet der ikke er hjemmel i varmeforsyningsloven til at få det 
dækket ind og da varmeforsyningsloven udtømmende regulerer, hvilke indtægter et varmeselskab må oppebære, vil det 
ikke være muligt at få beløb over den nedskrevne værdi dækket på anden vis.  
 
Der er ej heller nogen forpligtelse for Energi Viborg Kraftvarme A/S til at sælge varmeaktiverne for en højere pris end den 
nedskrevne. Viborg Kommune og dermed også Energi Viborg Kraftvarme A/S har en forpligtelse til at sælge aktiverne til 
markedsprisen, men det må antages, at denne pris må svare til, hvilken værdi aktiverne har for en køber. 
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Varmeforsyningsloven foreskriver ikke hvilken pris, der skal gælde ved salg af varmeforsyningsaktiver, men alene at det 
til enhver tid ved salget opnåede vederlag skal registreres og indberettes til energimyndighederne.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse 2. april 2014 vedrørende Odsherreds Kommunes salg af et kraftvar-
meanlæg til et af varmeforbrugerne oprettet andelsselskab bl.a. anført følgende: 
 
"4. b. Afhændelse af kraftvarmeværket  
Økonomi- og Indenrigsministeriet må lægge til grund, at varmeforsyningsloven ikke indeholder regler om 
salg af kraftvarmeværk (dvs. selve produktionsanlægget) til forbrugerne, herunder om prisfastsættelsen i den 
forbindelse.  
 
Da spørgsmålet således ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet om kommuners adgang 
til at sælge et kraftvarmeværk afgøres efter kommunalfuldmagtsregler. Vurdering efter disse regler skal 
imidlertid også ske i lyset af de regler, som er indeholdt i den skrevne lovgivning på det pågældende 
område.  
 
Det følger af forarbejderne til varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, at en køber i sine takster for forsyningsvirk-
somhedens ydelser kan indregne afskrivninger, som sælger har undladt at foretage for at holde varmepri-
serne nede.  
 
Det er efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse uklart, hvorvidt dette omvendt indebærer, at en kø-
ber kan undlade at indregne disse afskrivninger med den konsekvens, at en del af de udgifter, som det ellers 
påhviler forbrugerne at betale efter § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven bortfalder. 
  
Økonomi- og Indenrigsministeriet finder dog under alle omstændigheder i lyset af den ovenfor under pkt. 2.2 
beskrevne praksis, hvorefter hvile i sig selv-princippet alene er et prisfastsættelsesprincip for forsyningsvirk-
somhedens ydelser, ikke grundlag for at antage, at hvile i sig selv-princippet selvstændigt indebærer be-
grænsninger i en kommunes mulighed for at sælge et kraftvarmeværk til markedsprisen.  
 
Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunes salg af et kraftvar-
meværk skal ske til markedsprisen, det vil sige den højst opnåelige pris i handel og vandel, idet kommunen 
herved lever op til sin forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. Hvad der er markedsprisen i det kon-
krete tilfælde, vil bero på en række forhold, hvori blandt andet vil indgå en afvejning af aktiver og passiver, 
udsigten til rentabel drift, de muligheder og begrænsninger, der gælder efter varmeforsyningsloven i 
forhold til at få udgifter til blandt andet køb af anlægget og drift dækket via takster m.v.  
 
Som anført ovenfor under pkt. 2.2. har kommunalbestyrelsen et forholdsvis bredt spillerum med hensyn til 
anvendelsen af kommunale midler til lovlige kommunale formål. Der tilkommer således kommunalbesty-
relsen et betydeligt skøn ved vurderingen af, om en given disposition, herunder undladelse, er øko-
nomisk forsvarlig.  
 
Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt afvejningen af ovenstående forhold kan indebære fastsættelse 
af en markedspris, der betyder, at kommunen lider et tab.  
 
Det bemærkes, at forbrugerne efter overdragelsen af varmeværket fortsat vil skulle betale for værkets ydel-
ser på grundlag af (den nye ejers) omkostninger hertil, som ejeren skal opgøre i henhold til § 20 i varmefor-
syningsloven. Disse omkostninger kan eventuelt være mindre end sælgers, for eksempel som følge af (en 
lav) markedspris". 
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Det skal indledningsvis understreges, at udtalelsen ikke er nogen stærk retskilde, som en dom eller egentlig lovgivning, 
men alene ministeriets fortolkning. Så vidt ses har spørgsmålet ikke være forelagt domstolene. 
 
De fra udtalelsen citerede passager forekommer imidlertid at være velbegrundede. Ministeriet finder, at en kommune 
ifølge kommunalfuldmagten har en forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt, når de forvalter kommunens og der-
med skatteydernes midler. Det kan derfor forekomme korrekt, at en kommune som udgangspunkt skal søge at opnå 
markedsprisen. Som det samtidig anføres i ministeriets brev, tilkommer der kommunen et vidt skøn i fastlæggelsen af, 
hvad der er økonomisk forsvarligt. 
 
Det væsentlige i sammenhængen til salg af varmeforsyningsaktiver er imidlertid det, som ministeriet anfører i fortsæt-
telse af forpligtelsen til at opnå markedsprisen. Det helt centrale er, at fastlæggelsen af en markedspris vil bero på bl.a. 
"…de muligheder og begrænsninger, der gælder efter varmeforsyningsloven i forhold til at få udgifter til 
blandt andet køb af anlægget og drift dækket via takster m.v." 
 
Det betyder, at ministeriet er opmærksom på, at der ved vurderingen af, hvilken pris kommunen skal søge at opnå ved 
salget af varmeforsyningsaktiver, ikke alene kan ses på reglerne om kommunalfuldmagten, men værdiansættelsen skal 
"… imidlertid også ske i lyset af de regler, som er indeholdt i den skrevne lovgivning på det pågældende om-
råde."  Med andre ord skal varmeforsyningsloven inddrages og særligt den omstændighed, at varmeforsyningslovens § 
20 foreskriver et hvile-i-sig-selv-princip, hvorefter der i varmeprisen alene må indregnes de nødvendige omkostninger, 
der medgår til at fremskaffe og distribuere varme. Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, at en overdragelse af 
varmeforsyningsanlæg ikke må føre til en højere varmepris for forbrugerne som følge af udgifter til finansiering ved frem-
med kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. Det betyder med andre ord, at en køber ikke 
vil kunne få forrentet en købesum som overstiger den varmeprismæssige nedskrevne værdi af de overdragne anlæg 
eller forrentning af indskudskapitalen. 
 
Det er er efter vores vurdering præcis det, som ministeriet hentyder til, når de skriver, at markedsprisens fastlæggelse 
skal bero på de begrænsninger, der gælder efter varmeforsyningsloven til blandt anden af få dækket købet og drift via 
den tilladte varmepris.  
 
Det som brevet fra ministeriet primært omhandler er i øvrigt, om markedsprisen kan være lavere end den varmepris-
mæssige nedskrevne værdi og eventuel indskudskapital. Her nævnes det, at der ikke er noget til hinder for, at en ejer af 
et varmeanlæg fastsætter en pris, som er lavere end den lovlige hvile-i-sig-selv pris, men at det kan være usagligt og i 
strid med kommunalfuldmagten at sælge under "markedsprisen" beregnet i henhold til det højst mulige varmeforsynings-
lovsmæssige afkast. Det er ministeriets vurdering, og det kan ikke udelukkes, at domstolene vil nå til, at der tilkommer en 
kommune et vidt skøn i prisfastsættelsen, og det kan være sagligt at overdrage anlæg til forbrugerne i kommunen til en 
værdi som er under det, som kan indregnes i varmeprisen efter et salg. Det skal i øvrigt erindres, at Viborg Kommune vil 
skulle aflevere enten 100%, 60% eller 40% af vederlaget fra salg af anlæggene tilbage til staten i modregning i kommu-
nale bloktilskud, hvilket også kan indgå i værdiansættelsen og det saglige hensyn til borgerne i Viborg Kommune, som 
for en stor dels vedkommende må antages også at være fjernvarmeforbrugere. 

Modregning i kommunale bloktilskud 

I henhold til varmeforsyningslovens § 23l, stk. 1 skal vederlag fra salg af aktiver fra Energi Viborg Kraftvarme A/S regi-
streres og indberettes til Energitilsynet. Der opstår ikke et vederlag til kommunen ved salg af aktiver ud af et kommunal-
ejet forsyningsselskab, så længe det indkomne vederlag forbliver i selskabet og fortsat anvendes til 
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varmeforsyningsaktiviteter. Såfremt vederlaget overføres til kommunen eller efter salg af selskabet ikke kan anvendes til 
varmeforsyningsaktiviteter, indtræder forpligtelsen til registrering og indberetning med henblik på modregning i bloktil-
skud fra staten. Ved registreringen skal den del af vederlaget, som hidrører fra forrentning af indskudskapital, der er ind-
regnet i varmeprisen i medfør af Varmeforsyningslovens § 20, stk. 2 registreres på en særskilt konto. Da modellen inde-
bærer, at Viborg Fjernvarme overtager produktionen af fjernvarme, må det antages at vederlaget fra salg af aktiver skal 
indberettes enten umiddelbart i forbindelse med overdragelsen eller i hvert fald senest, når produktion af fjernvarme op-
hører på kraftvarmeværket. 

Såfremt der er tale om salg af anlæg til fremføring af varmt vand - hvilket vil sige transmissionsnettet og muligvis tilhø-
rende indretninger, gælder der i henhold til varmeforsyningslovens § 23f en forkøbsret for forbrugerne til sådanne trans-
missionsanlæg. Reglen betyder derfor i realiteten, at Viborg Fjernvarme har forkøbsret og har tre måneder til at tage stil-
ling fra tilbud er kommet frem fra Viborg Kommune eller Energi Viborg Kraftvarme A/S, såfremt Energi Viborg Kraftvarme 
A/S måtte overdrage dette net til 3. mand. 
 
Reglerne i lov om kommunal udligning foreskriver modregning i de kommunale bloktilskud fra staten, hvis en kommune 
får tilført midler, som hidrører fra eksempelvis salg af varmeforsyningsaktiviteter. 
 
Det er udgangspunktet. at der sker modregning i bloktilskud med 60% af vederlaget fra salg af varmeforsyningsaktivite-
ter, jfr. lov om kommunal udligning § 15, stk. 2. Modregningen kan dog nedsættes til 40%, hvis kommunen deponerer 
midlerne i henhold til Kommunestyrelseslovens § 44, hvorefter vederlaget deponeres således, at der frigives en tiendedel 
af beløbet hvert år i ti år. 
 
Såfremt en del af vederlaget fra salget af varmeforsyningsaktiverne hidrører fra forrentning af indskudskapital, som er 
indregnet i varmeprisen, sker der modregning i bloktilskuddet for denne del af vederlaget med 100%. Denne regel er 
kommet ind i 2017 efter en afgørelse vedrørende Energigruppen Jylland, som var ejet af Herning Kommune. Reglen skal 
sikre, at varmeforbrugerne ikke først betaler kommunen forrentningen over varmeprisen og kommunen så igen kan få 
dette beløb betalt ved et salg af aktiverne. 

Aftale dokumentation 

Ud over en købsaftale for de relevante aktiver, som skal erhverves af Viborg Fjernvarme fra Energi Viborg A/S skal der 
ske en tilretning af driftsaftalen mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S, som afspejler, at produktion 
og distribution lægges sammen i Viborg Fjernvarme. Der vil formentlig være behov for, at Viborg Fjernvarme kan aftage 
varme fra Energi Viborg Kraftvarme A/S produceret på kraftvarmeværket i en periode efter overdragelsen af aktiverne og 
indtil, der er etableret en sikker og tilstrækkelig forsyning af fjernvarme fra genbrugsvarme og varmepumper. Det er 
navnlig disse forhold som driftsaftalen vil skulle regulere fremover i en overgangsperiode. Der vil også skulle ske en tilret-
ning af vedtægterne i Viborg Fjernvarme bl.a. så formålet fremover også dækker produktion af fjernvarme.  
 
Overdragelsesaftalen bør udarbejdes i en balanceret version og med sædvanlige garanti- og misligholdelsesbestemmel-
ser. 

DER ETABLERES ET NYT A.M.B.A 

Etableringen af et nyt andelsselskab med begrænset hæftelse også betegnet a.m.b.a. vil indebære de samme transakti-
oner og aftaleindgåelser, som modellen med Viborg Fjernvarme som det nye varmeselskab, men vil i tillæg hertil inde-
bære yderligere arbejde. Dette yderligere arbejde vil bestå i etableringen af det nye andelsselskab og tilførsel af midler 
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hertil således, at det kan erhverve både de relevante varmeforsyningsaktiver fra Energi Viborg Kraftvarme A/S, og som 
noget ekstra i forhold til den første model også kan erhverve alle Viborg Fjernvarmes aktiver. 
 
Der skal derfor etableres et nyt a.m.b.a., som skal have ekstern finansiering til at købe aktiverne fra både Energi Viborg 
Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme. Denne finansiering vil skulle ske mod behørig pant i det nye andelsselskabs akti-
ver og virksomhed. Samtidig hermed vil alle fjernvarme forbrugere skulle overføres til det nye andelsselskab, og det 
gamle Viborg Fjernvarme opløses. Arbejdet med etablering af selskab og overførsel af alle fjernvarme forbrugere, samt 
betalingen for fremmedfinansieringen af købet af aktiverne vil i et eller andet omfang være fordyrende udgifter i forhold til 
etablering af den model med Viborg Fjernvarme som det nye selskab. 
 
Juridisk vil der ikke være nogen reel forskel på de to modeller. Begge tilgodeser lige godt konstitueringsaftalens målsæt-
ninger og krav. Men der kan være en psykologisk forskel ved etablering af et nyt andelsselskab, som kan have en betyd-
ning, idet der kan argumenteres for, at begge parter "psykologisk stilles mere lige" ved modellen med det nye selskab 
frem for modellen med Viborg Fjernvarme som det "nye" selskab. 

VOLDGIFTSSAGEN - ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S MOD VIBORG FJERNVARME 

Energi Viborg Kraftvarme A/S har for nogle år siden anlagt en voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme. Sagen drejer sig om, 
hvem der måtte skulle ende med at bære alle eller dele af de udgifter til geotermiprojektet, som eventuelt ikke kan ind-
regnes i varmeprisen. Energi Viborg Kraftvarme A/S' påstand i søgsmålet er, at Viborg Fjernvarme skal betale Energi 
Viborg Kraftvarme A/S den del af de betydelige forgæves udgifter til geotermiprojektet i Kvols, som Energi Viborg Kraft-
varme A/S ikke måtte "få tilladelse" af Energitilsynet til at indregne i varmeprisen. Viborg Fjernvarme har nedlagt påstand 
om frifindelse bl.a. begrundet med, at Energi Viborg Kraftvarme A/S selv er skyld i, at en eventuel del af udgifterne ikke 
kan indregnes i varmeprisen, eller i hvert fald kunne have undgået dette, hvis man havde iagttaget sin tabsbegræns-
ningspligt. 
 
Sagen er nu stort set færdigforberedt og der er aftalt et retsmøde med voldgiftsdommeren 28. august 2018. Det er for-
ventningen, at sagen på dette møde kan berammes til hovedforhandling enten i slutningen af 2018 eller første halvår 
2019. Efter hovedforhandlingen vil dommeren skulle bruge et antal uger på at skrive en kendelse. Denne kan ikke ankes.  
 
Energitilsynet behandler på nuværende tidspunkt sagen om, hvorvidt der er udgifter, som er medgået til geotermiprojek-
tet, som ikke kan indregnes i varmeprisen og i givet fald, hvor meget dette må dreje sig om. Energitilsynet har oplyst, at 
de vil sende et udkast til afgørelse til høring ved parterne i løbet af 2018, hvorefter de vil komme med en afgørelse. 
Denne afgørelse vil af Energi Viborg Kraftvarme A/S kunne indbringes for Energiklagenævnet og derefter også domsto-
lene. En afgørelse fra energimyndighederne på, hvor meget der kan eller ikke kan indregnes i varmeprisen er i imidlertid 
ikke til hinder for, at voldgiftsretten kan behandle sagen og træffe sin afgørelse. Der har hidtil været enighed mellem par-
terne i voldgiftssagen og voldgiftsretten om, at alt andet end spørgsmålet om, hvor meget der i givet ikke kan indregnes 
og dermed muligvis betales af Viborg Fjernvarme helt eller delvist, hvis Viborg Fjernvarme ikke får medhold i sine syns-
punkter, kan afgøres af voldgiftsretten. Denne kan således afgøre, om Viborg Fjernvarme skal have medhold i sin frifin-
delsespåstand eller om, at beløbet i det mindste skal nedsættes til en del og efter hvilken matematisk model nedsættel-
sen skal ske. Herefter vil det alene være at indsætte det beløb, som fremkommer med energimyndighedernes eller dom-
stolenes afgørelse (hvis Energi Viborg Kraftvarme A/S anker afgørelsen) i voldgiftsrettens konklusion og regne det mate-
matisk ud. 
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Voldgiftssagen vil således være afgjort inden for rimelig tid og bør ikke stå i vejen for nogen af de ovenfor beskrevne mo-
deller.  
 
BESTYRELSESSAMMENSÆTNING 
 
Bestyrelsen i det fremtidige selskab, hvad enten det sker i regi af det nuværende Viborg Fjernvarme eller et nyt a.m.b.a., 
skal være sammensat på en måde, så bestyrelsen repræsenterer de til enhver tid værende valggrupper og med en 
vægt, der afspejler det varmegrundlag, som valggrupperne repræsenterer. 
 
Det er i Viborg Fjernvarme i dag sikret ved, at der vælges 2 repræsentanter blandt ejerne (private boligejere), 2 repræ-
sentanter blandt udlejerne (private udlejere) og 3 repræsentanterne blandt lejerne (lejere hos boligselskaberne). 
 
Viborg Fjernvarmes vedtægter muliggør samtidig at formandsskabet for Energi Viborg Kraftvarme A/S er repræsenteret i 
Viborg Fjernvarmes bestyrelse. 
 
Det er Viborg Fjernvarmes holdning, at repræsentationen af formandsskabet for Energi Viborg Kraftvarme A/S kan er-
stattes af 2 af Byrådet valgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Såfremt der etableres et nyt a.m.ba., vil det være Viborg Fjernvarmes holdning, at bestyrelsen ligeledes her består af 7 
forbrugervalgte medlemmer og 2 repræsentanter valgt af Byrådet. 
 
  
 

 
 

 


