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Emne:
Notat vedr. status på konstitueringsaftalen samt VF's bestyrelses beslutning om det videre 
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Fra: "Morten Abildgaard" <mab@viborg-fjernvarme.dk>
Dato: 4. oktober 2018 kl. 18.32.06 CEST
Til: "Christian Hagelskjær (ch@energiviborg.dk)" <ch@energiviborg.dk>
Cc: "klaus.keller@live.dk" <klaus.keller@live.dk>
Emne: Notat vedr. status på konstitueringsaftalen samt VF's bestyrelses 
beslutning om det videre forløb

Hej Christian
 
Viborg Fjernvarmes bestyrelse har her til aften afholdt ekstraordinært 
bestyrelsesmøde vedr. Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale, 
herunder beslutning om det videre forløb i forlængelse af afholdt 
bestyrelsesmøde i EVK fredag den 28. september 2018.
 
Bestyrelsen gennemgik vedlagte notat og besluttede indstillingen nederst i 
dokumentet.
 
Jeg fremsender hermed notat til Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse til 
orientering.
 
Vil du venligst rundsende til bestyrelsen.
 
På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør
 
Viborg Fjernvarme
Håndværkervej 6
8800 Viborg
25326000
mab@viborg‐fjernvarme.dk
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De	forhandlede	modeller	for	én	

varmeorganisation	i	Viborg	

Viborg Fjernvarme (VF) ønsker én samlet fjernvarmeorganisation i Viborg, som skal udgøre den 

selskabsjuridiske ramme for udvikling, finansieringen og drift af det fremtidige fjernvarmesystem i Viborg. 

Selskabet skal samtidig søge samarbejde med oplandsværkerne. 

VF anbefaler på baggrund af analyser udarbejdet af NIRAS at udskifte kraftvarmeværket med el-drevne 

varmepumper. Varmepumperne skal i første omgang forsynes med energi fra bynær udeluft og bynær 

overskudsvarme. På sigt, såfremt det måtte vise sig at blive muligt såvel som rentabelt, skal 

varmepumperne også kunne udnytte overskudsvarme fra Apple’s datacenter ved Foulum. For at opnå den 

prismæssige såvel som miljømæssig bedste løsning skal fjernvarmesystemet i Viborg tilpasses lavere 

driftstemperaturer. 

Lancering af ”den simple model” 

VF har i maj 2018 beskrevet og fremsendt ”den simple model”.  

Den simple model er baseret på, at VF er det fortsættende selskab - suppleret med to repræsentanter fra 

Byrådet i bestyrelsen. 

Den konkrete løsning er baseret på, at VF køber de nødvendige fjernvarmeaktiver af EVK og overtager det 

tilhørende personale. Herefter investerer VF i de nye anlægsaktiver. 

I august 2018 er den simple model forsøgt igangsat ved, at VF har fremsendt tilbud til EVK om køb af de 

nødvendige aktiver. Tilbuddet blev afvist af EVK den 28. september 2018. 

EVK’s og Boligselskabet Skt. Jørgens modeller 
EVK og Boligselskabet Skt. Jørgen har begge frembragt modeller, hvor der etableres et varmeselskab som 

datterselskab af Energi Viborg. Dette selskab overtager aktiverne og personalet fra distributørerne og 

administrationen forankres i Energi Viborg. 

De to modeller nyder opbakning fra Boligselskabet Viborg og Overlund Fjernvarme. 

VF kan ikke bakke op om en model, hvor ejerskabet bliver kommunalt. 

Den fjerde model 
VF har på baggrund af ovenstående frembragt en fjerde model. Modellen baserer sig på et nyt AMBA. 

Parterne skal som led i etableringen fastsætte selskabets vedtægter og bestyrelsessammensætning. Den 

nye bestyrelse beslutter ledelse såvel som det nye fjernvarmesystem. 
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Den fjerde model er afvist af EVK og de øvrige distributører. 

Status quo 

Konsekvensen af ovenstående forhandlinger er, at parterne er låst. 

Parterne er enige om, at det eneste rigtige er at samle produktion og distribution. Men uenige om i hvilken 

ejermæssig konstruktion og tidspunktet herfor. 

Næste skridt 
VF mener, at det er afgørende, at der kommer en løsning på strukturen nu. Dels for at der kommer styr på 

det fortsættende selskab og dermed fundamentet for finansieringen af de kommende markante 

investeringer i infrastrukturen. Dels fordi den af VF anbefalede løsning med el-drevne varmepumper kan 

igangsættes med det samme, hvorved forbrugerne allerede fra ultimo 2020 kan opnå markant lavere 

varmepriser, ligesom der kan opnås et betydeligt investeringsbidrag på minimum 63 mio. kr. fra 

Energiselskabernes Energispareordning, såfremt anlægget er i drift senest ved udgangen af 2020. 

EVK har meldt ud, at de ser voldgiftssagen mellem EVK og VF vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede 

omkostninger afledt af geotermi-projektet, som en hindring for sammenlægningen. 

VF er derfor indstillet på at udsætte implementeringen af AMBA-modellen til umiddelbart efter afgørelsen 

af voldgiftssagen. Voldgiftssagen er berammet til februar 2019.  

Såfremt parterne ikke kan blive enige om etableringen af AMBA’et i umiddelbar forlængelse af 

voldgiftssagens afgørelse, vil VF opsige den nuværende driftsaftale til udløb i 2033. 

I praksis betyder det, at VF erkender, at der ikke kan findes en løsning på sammenlægningen på kort sigt, 

hvilket VF finder beklageligt, da de manglende synergier ved sammenlægningen udebliver til ugunst for 

forbrugerne.  

Indstilling 

VF er af den opfattelse, at der bør træffes beslutning om AMBA-modellen allerede nu. 

Med baggrund i bestyrelsesmøde i EVK den 28. september 2018 må VF dog erkende, at EVK og de øvrige 

distributører ikke er indstillet herpå, og at en beslutning skal afvente afgørelsen på voldgiftssagen mellem 

EVK og VF. 

VF er indstillet på at udskyde beslutningen om etablering af AMBA’et til efter afgørelsen af voldgiftssagen 

og senest i marts 2019 på forudsætning af at alle beslutninger om ny produktion eller opgradering af 

eksisterende produktion udskydes til samme tidspunkt. Dog således at eventuelle produktionsændringer 

inden da aftales i enighed. 

På bestyrelsens vegne 

Klaus Keller 
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