
Mail fremsendt den 29. oktober 2018 kl. 20.10: 
 
Til kraftvarmebestyrelsen 
 
Tak for udsendte dagsorden og bilag til ekstraordinær møde i Kraftvarmeværks bestyrelsen. 
 
Jeg kan se i indstillingen og fremlægningen, at der havde været en forventning til indkomne forslag til 
ændringer, inden næste møde den 5. november. 
Men det må jeg sige, dette kunne for Overlund Fjernvarmes tilfælde ikke nås, idet der samtidig var en 
Generalforsamling, der efter en del avisartikler, også skulle kunne komme med sin mening, før Overlund 
Fjernvarme havde en fastholdelse eller forslag til ændringer til sit forslag. 
 
Når Overlund Fjernvarme på seneste møde anbefalede punktet vedr. fremtidig varmeforsyning og 
organisation udsat, var motivationen til det, dels at Viborg Fjernvarme ikke kunne stemme for andre end sit 
eget forslag, et A.m.b.a., (deres modforslag til overtagelsesforslaget),  dels at alle involverede i bestyrelsen, 
kunne gå tilbage og finde ny inspiration til ny løsning af den Gordiske knude. 
 
Når Overlund Fjernvarme, gik mod Viborg Fjernvarmes forslag om oprettelse af et A.m.b.a., så var det fordi, 
det A.m.b.a..  forslag VF foreslog ikke sikrede Overlund Fjernvarmes fremtid. 
 
Da Overlund Fjernvarme var fælles de 2 boligselskaber om at foreslå Viborg Kraftvarme, som fremtidig ejer 
af nyt fælles selskab, skulle ses fra Overlund Fjernvarmes side, som  modforslag til VF’s A.m.b.a. der ikke var 
helt tænkt færdigt, så det kunne sikre alle parter. 
Det er ingen hemmelighed at Overlund Fjernvarme tidligere har talt for et A.m.b.a. men med bred folkelig 
valgt bestyrelse, hvor alle varmeforbrugere er lige, og ikke hvor de kommer fra tidligere større eller mindre 
organisationer. 
 
VF’s forslag til A.m.b.a. skulle sammensættes med ny bestyrelse, der skulle vælges efter nuværende 
størrelse , således at VF ville naturligt få flertal, det var de to boligselskaber ikke trygge ved, idet det er 
usikre på den fremtidige drift med decentrale varmepumper og lavtemperatur. Overlund støttede denne 
utryghed. 
Overlund Fjernvarme er ikke ”utryk” ved decentrale varmepumper, men er pt. usikker på hvilken 
varmeproduktion der er den rigtige, og mest fremtidssikker, og hvis man kommer ind under ny styreform 
med flertal fra største distributør, der kun ser en løsning, så bliver man utryk, indtil der er konsensus om 
modellerne. 
 
med ekstraordinært bestyrelsesmøde i Viborg Kraftvarme den 5. november kl. 16:00, hvor der ”endeligt” 
skal stemmes om model, som største medspiller ikke kan støtte, forstår jeg ikke hvorfor der skal stemmes 
om modellen, nu. 
 
Som fremstillingen i indstillingen beskriver, vil VF melde sig fra modellen, og ud af nuværende samarbejde, 
med opsigelse af varmeleverance i 2033,  og fremtidige beslutninger vil således indtil da, trækkes ned over 
hovedet på største varme distributør og alle deres varmekunder, og med tidsperiode til kun 2033 er det 
værst tænkelige ved at ske, at investeringerne ikke kan opnå lang afskrivningsperiode. 
 
Jeg kan se af dagsorden at efter den 5. november indstilles til Viborg Kommune, model 1 eller 2, men så 
uden VF. 
 
Overlund Fjernvarme har sagt det flere gange, og siger det igen: 



 
- Der skal sikres konsensus for beregninger og nøgletal før den nye forsyningsform kan findes.  
- Der er brug for at finde den nye forsyningsform før organisation, idet ny forsynings forn vil 

afklarefremtidig drift,  langsigtede investeringer, give tryghed for nuværende varmedistributører 
om fremtidige forhold.  

- der skal derefter, når fremtidig driftsform er fundet og godkendt af alle, sammensættes 
overgangsbestyrelse for nyt A.m.b.a. hvor ingen tidligere producent eller distributør kan opnå 
majoritet, men hvor de investeringer der skal investeres I, sker med flertal der sikrer alle 
varmeforbrugere.  

- Når disse forhold er på plads, driftsform, investeringer, så kan egentlige frie valg til bestyrelsen 
foregå, altså hvor alle varmeaftagere har hver sin stemme. 

 
Det var noget som dette, jeg troede et nyt ekstraordinært møde skulle dreje sig om, og ikke et forslag om 
en beslutning som helt sikkert beholder grøften mellem Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme.  
Det er min overbevisning af afstemningen den 5. november, med det ene udfald det kan få, bliver sendt 
tilbage fra Viborg Kommune, som ”om igen”. 
 
Hvis vi mener noget med at der skal ny struktur og fælles forsyning i Viborg, med de besparelser og 
rationaler der naturligt kommer ud af det, så skal alle med, men under trygge forhold for alle, 
boligselskaber, varmeværker og nuværende varmeforsyning. 
 
 

ps.  Lidt for sent, men dette kunne ha været et alternativt forslag fra Overlund Fjernvarme, til 
det næste bestyrelsesmøde, hvis ikke lige, der var så kort tid. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Petersen  

Maskinmester 
 
Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Energiservice  
mipe@skivekommune.dk, deres 
T: 9915 3647 
M: 40631282 
 

 
 

Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive 
T: 9915 5500 . www.skive.dk 
 

mailto:mipe@skivekommune.dk
file:///C:/Users/vpmua/AppData/Local/Temp/notes791C81/www.skive.dk
http://www.skive.dk/

