
Bestyrelsesmøde i EVK 05.11.2018. 

Viborg Fjernvarmes bemærkninger til Pkt. 58 Beslutning om model jf. konstitueringsaftalen. 

På VF’s bestyrelsesmøde tirsdag den 25. september besluttedes efter en grundig debat følgende: 

”at strukturen først og fremmest skal på plads, 

at der er grundlæggende forskel på de tekniske løsninger anbefalet af hhv. Viborg Fjernvarme(VF) og Energi 

Viborg Kraftvarme(EVK), 

at det er dem, der sidder i det kommende selskab, som skal træffe beslutningen om den fremtidige løsning, 

at VF ikke kan tilslutte sig EVK’s masterplan.” 

Ud fra de tilkendegivelser, der fremkom på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i EVK den 28. september, 

blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i VF den 4. oktober. Her blev det besluttet, at acceptere 

en udsættelse af en implementering af AMBA modellen til umiddelbart efter afgørelsen af voldgiftssagen 

mellem EVK og VF, idet der var udtrykt bekymring for, hvilken indflydelse sagens udfald ville få på den 

kommende selskabsdannelse. Sagen er berammet til februar 2019. Evt. aftaler om produktionsændringer 

inden da træffes i enighed. 

VF kan på ingen måde acceptere en struktur, der betyder, at den samlede varmeforsyning bliver et 

datterselskab under Energi Viborg(EV). Det vil jo betyde, at forbrugerne i modsætning til i dag mister 

ejerskabet. Stensgaard modellen taler om brugerindflydelse ved, at brugerne har flertal i bestyrelsen og 

besætter formandsposten; men det ændrer jo ikke ved det faktum, at ejerskabet forsvinder. Og i en sådan 

koncernstruktur vil det jo være forholdsvis let på et senere tidspunkt at ændre 

bestyrelsessammensætningen og dermed også brugerindflydelsen. Som det fremgår af deltagelsen på VF’s 

generalforsamlinger, er der meget stor interesse for varmeforsyningen i Viborg. Det er min påstand, at det 

hænger tæt sammen med ejerskabet til foreningen. Dette engagement er vigtigt at fastholde. Derfor har vi 

foreslået AMBA modellen, idet vi jo er klar over, at den mest rationelle model, hvor VF overtager 

produktion og distribution ikke har nogen gang på jorden. Og det undrer såre, at øvrige parter om bordet 

her ikke kan acceptere en model, hvor vi etablerer en helt ny varme virksomhed, som tager sig af 

produktion og distribution af varme i Viborg, hvor bruger indflydelse og bruger ejerskab bevares. Med en 

principtilslutning for denne model kan vi jo så i fællesskab finde ud af, hvorledes vedtægter skal udformes 

til godkendelse på en stiftende generalforsamling. Vi opnår herved, at få samlet hele varme værdi kæden i 

et selskab. Et ønske vi vel alle har, fordi det er rationelt og givetvis giver gevinster til gavn for forbrugerne. 

Og der vil jo være tale om en helt ny virksomhed, så den psykologiske frygt, der måtte være for, at VF tager 

over er ude af verden. Vi har intet behov for at opnå magt; og det kan jeg understrege ved, at formands 

skabet gerne stiller deres mandat til rådighed, der skal jo vælges en ny bestyrelse, som så skal ansætte en 

direktion. Vi har alene et ønske om, at opbygge en rationel struktur for den samlede varmeforsyning i 

Viborg, så vi får minimeret produktions priserne  i et stadig mere konkurrence præget marked til gavn for 

forbrugerne og samtidig tilgodeser den maksimalt demokratiske form, hvor forbrugerne i en AMBA 

konstruktion bevarer indflydelse og ejerskab. Det sidste kan vi under ingen omstændigheder give slip på. Til 

gengæld kan vi til fordel for den her foreslåede struktur godt acceptere, at VF nedlægges – selvfølgelig 

under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender det. Sådan er det jo, når vi vil tilgodese 



demokratiet. Og jeg synes, I bør lytte til vores synspunkt. Vi står trods alt for distribution af tæt på 90% af 

varmen i Viborg. For god ordens skyld kan jeg lige nævne, at vi har haft møde med Danske Bank og Den 

grønne investeringsfond, som er meget positive mht. at løfte økonomien i en ny samlet struktur. 

Det er så temmelig forstemmende at læse Stensgaards udtalelser i Lars Norups artikel i VSF den 16. 

oktober, hvor han erklærer, at ”alternativet til vores forslag er ”ingenting””. Det er jo åbenlyst ikke rigtigt. 

Der er jo netop flere modeller på bordet. Udtalelsen bærer præg af en fuldstændig mangel på lyst til at 

interessere sig for andre modeller. Altså ingen fleksibilitet i modsætning til indstillingen fra VF, der jo netop 

har vist evne til bevægelse – tilmed så langt, at VF nedlægges til fordel for et nyt AMBA. Når Stensgaard i 

samme artikel siger, at VF ikke vil kunne købe kraftvarmeværket, så er det helt rigtigt, for det er VF slet ikke 

interesseret i. Og i øvrigt er det jo det nye AMBA, der skal disponere, og over for det selskab vil VF anbefale 

en varmepumpeløsning. Endelig omtaler Stensgaard en synergi ved at sammenlægge forsyningsarterne. 

Det er vores klare opfattelse, at det er varmeforbrugerne i Viborg by, der finansierer den synergi, som de 

øvrige forsyningsarter i hele kommunen måske har glæde af. 

Fra et læserbrev indrykket af Johannes Stensgaard i VSF den18. oktober citeres følgende: ”Og i en ny 

varmeorganisation i Viborg er det vel forbruger-demokrati og ikke distributørdemokrati, det handler om.” 

Fuldstændig enig. Det, der praktiseres fra de øvrige distributørers side er jo netop ikke forbruger 

demokrati; men nærmere mindretalsdiktatur, for uanset hvordan man forsøger at puste tallene op, er det 

et uomtvisteligt faktum, at VF distribuerer langt hovedparten af varmen i Viborg. 

Det følgende citat er fra årsberetningen på Overlund Fjernvarmes generalforsamling for nylig: 

”Overlund Fjernvarme satser på et helt nyt selskab, der slår alle enheder sammen, boligselskaber, 

varmeværker og Viborg Kraftvarme, i det omfang det er muligt. Selskabsformen foreslår Overlund 

Fjernvarme bliver et A.m.b.a. selskab, hvor alle kommer med deres aktiver ind i selskabet.” 

Helt enig. Det kan så undre, at Overlund Fjernvarme har givet udtryk for, at de går ind for Stensgaard 

modellen, hvor der jo er tale om et datterselskab under Energi Viborg. 
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