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46. Vurdering af modeller jf. konstitueringsaftalen 
 
Som behandlet tidligere af bestyrelsen (sag nr. 2 af 19. januar 2018, sag nr. 17 af 20. april 2018 
og sag nr. 36 af 31. august 2018) har ledelsen arbejdet videre med forskellige modeller til op-
fyldelse af konstitueringsaftalen vedrørende varmeforsyningen i Viborg. 
 
I sagsfremstillingen er anført ledelsens konkluderende vurderinger vedrørende modellerne. 
Vurderingerne er udbygget i et notat, der er vedlagt som bilag til sagen.  
 
Såfremt bestyrelsen godkender sagens indstilling, vil sagen herefter blive fremsendt til Viborg 
Kommune.  
 
De tre ”ben” 
Gennem analyseprocessen har tre uafklarede faktorer haft en indflydelse: 
 

• Den fremtidige varmeforsyning 
• Den fremtidige organisering 
• Voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme 

 
Det fremgik af drøftelsen på det seneste bestyrelsesmøde, at der ikke er enighed i bestyrelsen 
om en prioritering i af de tre faktorer, hvorfor de her som besluttet af bestyrelsen fremlægges til 
bestyrelsens drøftelse. De tre ”ben” er beskrevet i vedlagte notat om vurdering af modeller. 
 
Modeller til organisering af den fremtidige varmeforsyning i Viborg 
 
Indledning 
Ledelsen har vurderet de tidligere fremlagte modeller. Modellerne er: 

• Model 1: Fremlagt af Energi Viborg Kraftvarme fra advokat Per Hemmer 
• Model 2: Fremsendt af Johannes Stensgaard 
• Model 3: Viborg Fjernvarmes model med fortsættelse af foreningen Viborg Fjern-

varme 
• Model 4: Viborg Fjernvarmes model med stiftelse af et nyt andelsselskab  

 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev model 1 gennemgået af advokat Per Hemmer. Model nr. 3 og 
model nr. 4 blev gennemgået af direktør Morten Abildgaard.  
 
Som opfølgning på model 2 besluttede bestyrelsen, at formanden og direktionen skulle gen-
nemgå denne med Johannes Stensgaard med henblik at kunne lave en nærmere gennemgang 
på næste bestyrelsesmøde. Det kan oplyses, at formanden og direktionen havde møde med 
Johannes Stensgaard den 31. august. Johannes Stensgaard har efterfølgende fremsendt en 
revideret model.  
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Vedr. model 2: Fremsendt af bestyrelsesmedlem Johannes Stensgaard 
 
Modellen indeholder følgende forslag (citat): 

1. Der stiftes et nyt aktieselskab, "Viborg Varme A/S", som et datterselskab i Energi Viborg 
A/S. 

2. Vedtægterne i det nye selskab udformes således, at størst mulig kompetence uddelege-
res til bestyrelsen. 

3. Alle varmeaktiver og -aktiviteter i Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme 
(og eventuelt også de øvrige distributører, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg 
og Boligselskabet Sct. Jørgen) overdrages til nedskrevet værdi til det nye selskab. 

4. Bestyrelsen sammensættes af 9-11 personer:  
• 5-7 valgt af forbrugerne i en "forbruger-generalforsamling" i princippet sammensat 

som den nuværende generalforsamling i Viborg Fjernvarme. 
• 4 udpeget af Viborg Byråd, heraf mindst to byrådsmedlemmer og op til to eksterne 

medlemmer med særlige, relevante kompetencer. 
5. Forbrugerne besætter formandsposten og de udpegede næstformandsposten. 
6. Administrationen varetages af Energi Viborg A/S' administration. 

 
For at sikre kontinuitet i det igangværende arbejde med planlægning og gennemførelse af om-
lægning af varmeproduktionen og for at fremme en hurtig selskabsdannelse kan det overvejes, 
at de nuværende 5 distributørmedlemmer i bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme A/S midlerti-
digt indtræder som forbrugerrepræsentanter i det nye selskabs bestyrelse. (citat slut) 
 
Ledelsen har gennemgået modellen, og ønsker at fremhæve følgende:  
 
Modellen ligner organiseringen i Silkeborg Forsyning, som beskrevet i sag nr. 35 fra 31. august 
2018.  
 
En samling af varmeaktiver og varmeaktiviteter i et selskab understøtter en professionel tilgang 
til den fremtidige varmeforsyning i en organisation, der har erfaring med at drive varmeproduk-
tion. 
 
Den beskrevne sammensætning af bestyrelsen opfylder konstitueringsaftalens ordlyd om afgø-
rende forbrugerindflydelse. 
 
Modellen vil medføre udnyttelse af synergieffekterne bedst muligt for alle forsyningskunder i 
Energi Viborg A/S, således at de samlede omkostninger til såvel håndtering af de tekniske an-
læg på el, vand, varme og spildevand og til administrering af kunder og økonomi kan optime-
res. Dermed vurderes modellen at have en positiv indflydelse på fremtidens Energi Viborg til 
gavn for forsyningskunderne. 
 
Synergieffekten ved at samle varmeforsyningen under Energi Viborg vurderes at være ca. 2,2 
mio. kr. årligt som et meget forsigtigt skøn. 
 
Til orientering betaler Energi Viborg Kraftvarme 3,5 mio. kr. til fællesskabet Energi Viborg, om-
kostninger, der kun vil bortfalde i mindre grad pga. samarbejdet mellem selskaberne i koncer-
nen, hvis varmeforsyningen overdrages til et andet selskab uden for Energi Viborg. 
 
Ved at samle forsyningsarterne under ét vil de nuværende synergieffekter naturligvis udbygges 
og være større end ved at udskille varmeproduktion og varmedistribution i et særskilt selskab. 
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Hvis modellen følges, vil forsyningskunderne have én indgang til el, vand, varme og spildevand 
i Energi Viborgs forsyningsområde. 
 
Modellen giver de øvrige distributører mulighed for at deltage i selskabet, men også for at beva-
re deres driftsaftaler med Energi Viborg Kraftvarme. 
 
 
Vurderes modellen ud fra de ”tre ben”, som nævnt indledningsvist i notatet, kan der fremhæves: 
 

• Arbejdet med den fremtidige varmeforsyning vil lettes, idet varmeproduktion og – distri-
bution samles, hvilket vil medføre bedre overblik over den samlede varmeforsyning i Vi-
borg. Ansvaret for beregninger, vurderinger og beslutninger vedr. den fremtidige varme-
produktion placeres entydigt i selskabet.  

• Herudover vil Viborg Kommunes status som ”garant” over for en aftale med Apple beva-
res, herunder at det sikres, at muligheden for udnyttelse af overskudsvarme fra Apple 
vurderes i forhold til fremtidige varmeforsyning. 

• En afklaring af den fremtidige organisering vil medføre, at fokus kan samles om den 
fremtidige varmeforsyning. 

• En uafklaret voldgiftssag (berammet til februar 2019) forenkler ikke samarbejdet mellem 
de to organisationer. Vi afventer en afgørelse fra Forsyningstilsynet om de ikke-
indregningsberettigede omkostninger inden udgangen af året. En afklaring af voldgifts-
sagen vurderes som nødvendig, inden en ny organisering iværksættes. 

 
Kort beskrivelse af de øvrige modeller 
 
Modellerne beskrives kort herunder: 
 
Vedr. model 1: Fremlagt af Energi Viborg Kraftvarme fra advokat Per Hemmer 
Modellen er opbygget som en ”tre-trins-model”, som gennem 3 faser når målet: 

• Fase 1: Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme danner et nyt selskab, hvor di-
stributionen og transmissionen samles.  

• Fase 2: Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme danner et nyt selskab, hvor 
produktionsaktiverne samles. 

• Fase 3: Begge nye selskaber samles under et holdingselskab med delt ejerskab mellem 
Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. 

 
Modellen opfylder samtlige punkter i konstitueringsaftalen.  
 
Model 3: Viborg Fjernvarmes model med fortsættelse af foreningen Viborg Fjernvarme 
Modellen fremgår af notat udarbejdet af Kromann Reumert samt slides fra Viborg Fjernvarmes 
direktør Morten Abildgaard. 
 
For modellen gælder: 
 

1. Viborg Fjernvarme køber transmissionsnet og kedelcentraler af Energi Viborg Kraftvar-
me til takstmæssig nedskrevet værdi. Energi Viborg Kraftvarme beholder ejerskab af 
kraftværket, som skal levere varme til Viborg Fjernvarme i en årrække, indtil Viborg 
Fjernvarme selv har investeret i produktionskapacitet, hvorefter kraftvarmeværket ned-
lægges. 

2. Viborg Fjernvarme kan overtage leveringspligten til de øvrige distributører, og kan der-
med indtræde i Energi Viborg Kraftvarmes rolle. Alternativt kan de øvrige distributører 
etablere egen varmeproduktion. 
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3. Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelsesposter i Viborg Fjernvarme foreslås erstattet af 2 
af Byrådet valgte bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
Model 4: Viborg Fjernvarmes model med stiftelse af et andelsselskab 
Modellen fremgår af notat udarbejdet af Kromann Reumert samt slides fra Viborg Fjernvarmes 
direktør Morten Abildgaard. 
 
For modellen gælder: 
 

1. Det nystiftede andelsselskab køber transmissionsnet og kedelcentraler af Energi Viborg 
Kraftvarme til takstmæssig nedskrevet værdi. Energi Viborg Kraftvarme beholder ejer-
skab af kraftværket, som skal levere varme til det nystiftede andelsselskab i en årrække, 
indtil det nystiftede andelsselskab selv har investeret i produktionskapacitet, hvorefter 
kraftvarmeværket nedlægges. 

2. Det nystiftede andelsselskab kan overtage leveringspligten til de øvrige distributører, og 
kan dermed indtræde i Energi Viborg Kraftvarmes rolle. Alternativt kan de øvrige distri-
butører etablere egen varmeproduktion. 

3. Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelsesposter i det nystiftede andelsselskab foreslås er-
stattet af 2 af Byrådet valgte bestyrelsesmedlemmer. 

  
 
Det bemærkes, at uanset hvilken model, bestyrelsen beslutter at indstille til Viborg Kommunes 
videre behandling, udestår der regnskabsmæssige, juridiske og skattemæssige afklaringer in-
den gennemførelse, herunder kan fremhæves: 
 

• Ved Johannes Stensgaards model 2 er det væsentligste afklaring af voldgiftssagen. 
 

• Ved Viborg Fjernvarmes modeller er der væsentlige afklaringer vedrørende voldgiftssa-
gen, driftsaftalens bindinger, kraftvarmekravet, anvendelse af kraftvarmeværket og ak-
kumuleringstanken og mulighederne for indregning af Energi Viborg Kraftvarmes om-
kostninger og afskrivninger i en varmepris, herunder en evt. skat, især pga. en p.t. uaf-
klaret skattesag stammende fra geotermiprojektet.  

 
Ledelsen gør opmærksom på, at på samme måde som i dag, vil salg af aktiver fra selskabet 
kræve accept fra Viborg Kommune, som ejer af Energi Viborg. 
 
 
 
 
BILAG 
 

- Notat om modeller til fremtidig organisering af varmeforsyningen i Viborg 
- Model 1 Advokat Per Hemmers slides vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forslag til model 
- Model 2 Johannes Steengaards forslag til ny organisering, samt præmisser.  
- Model 3 og 4 Viborg Fjernvarmes modeller 

o Kromann Reumert Notat om konsekvenser ved overdragelse af Energi Viborg 
Kraftvarme 

o Dir. Morten Abildgaards slides vedr. Viborg Fjernvarmes forslag til model 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter prioriteringen af ”de tre ben”, og  
 
at bestyrelsen drøfter modellerne, og  

 
at bestyrelsen beslutter hvilken model, den ønsker, for den fremtidige organisering af var-

meforsyningen i Viborg i henhold til konstitueringsaftalen, og 
 

at beslutningen fremsendes til Viborg Byråd, efter godkendelse af Energi Viborg A/S’ besty-
relse på dagens bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Indledningsvist bemærkes: 
 
Der er den 26/9 2018 modtaget et revideret forslag indeholdende et følgebrev, præmisserne for 
forslaget og selve forslaget til model 2 (forslaget vedlægges som bilag) og er delvist citeret ne-
denfor: 
Link til ”Følgebrev”, ”præmisser” og ”forslag”.  
 
 
(Ændringer til tidligere fremsendte markeret med rødt) 
”FORSLAG  
Der stiftes et nyt aktieselskab, "Viborg Varme A/S", som et datterselskab i Energi Viborg A/S. 

7. Vedtægterne i det nye selskab udformes således, at størst mulig kompetence uddelegeres til 
bestyrelsen. 

8. Alle varmeaktiver og -aktiviteter i Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme (og even-
tuelt også de øvrige distributører, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet 
Sct. Jørgen) overdrages til nedskrevet værdi til det nye selskab. 

9. Bestyrelsen sammensættes af 11 personer:  
• 7 valgt af forbrugerne i en "forbruger-generalforsamling" i princippet sam-

mensat som den nuværende generalforsamling i Viborg Fjernvarme. Dog så-
ledes, at Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen hver vælger 1 
bestyrelsesmedlem, og således, at Overlund Fjernvarme i en overgangsperio-
de indtil sin nedlæggelse vælger 1 medlem. 

• 4 udpeget af Viborg Byråd, heraf mindst to byrådsmedlemmer og op til to eksterne 
medlemmer med særlige, relevante kompetencer. 

10. Forbrugerne besætter formandsposten og de udpegede næstformandsposten. 
11. Administrationen varetages af Energi Viborg A/S's administration. 

 
For at sikre kontinuitet i det igangværende arbejde med planlægning og gennemførelse 
af omlægning af varmeproduktionen og for at fremme en hurtig selskabsdannelse kan 
det overvejes, at de nuværende 5 distributørmedlemmer i bestyrelsen i Energi Viborg 
Kraftvarme A/S midlertidigt indtræder som forbrugerrepræsentanter i det nye selskabs 
bestyrelse. 
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Forslaget fremsættes af Overlund Fjernvarmes, Boligselskabet Viborgs og Bolig-
selskabet Sct. Jørgens medlemmer af bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarmes 
A/S.”  
 
 
Det blev besluttet, at sagen udsættes, således at bestyrelsesmedlemmerne får mulighed for en 
yderligere drøftelse. Bestyrelsen pålægger, at formanden og direktøren for Energi Viborg Kraft-
varme A/S informerer Viborg Kommune om status på sagen. 
 
Sagen genoptages af bestyrelsen på et kommende møde, evt. på et ekstraordinært bestyrel-
sesmøde. 
 
Martin Sanderhoff stemmer imod en udsættelse af sagen. 
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