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Sag nr.: 27 
ESDH-nr.: 2018/00383 014 
Ansvarlig: CH 

27. Beslutning om model jf. konstitueringsaftalen  
 
Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse har d.d. behandlet nedenstående sag vedrørende vurde-
ring af modeller jf. konstitueringsaftalen: 
 
”På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 28. september 2018 - sag 46, blev det bl.a. be-
sluttet "at sagen udsættes, således at bestyrelsesmedlemmerne får mulighed for en yderligere 
drøftelse", inden endelig stillingtagen til de skitserede fire modeller: 

- Model 1: Fremlagt af Energi Viborg Kraftvarme af advokat Per Hemmer 
- Model 2: Fremsendt af Boligselskaberne og Overlund Fjernvarme 
- Model 3: Viborg Fjernvarmes model med fortsættelse af foreningen Viborg Fjernvarme 
- Model 4: Viborg Fjernvarmes model med stiftelse af et nyt andelsselskab 

 
Viborg Fjernvarme (VF) har på baggrund af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. oktober 
2018 samme dag fremsendt et notat vedrørende model til opfyldelse af konstitueringsaftalen 
(vedlagt som bilag). Det kan oplyses, at det fremgår af VF’s referat for det ekstraordinære be-
styrelsesmøde, ”at AC og PEJU af hensyn til den senere behandling i EVK ikke medvirker til 
beslutningen”. 
 
Der er ikke modtaget yderligere input fra de tre øvrige distributører. 
 
Behandlingen af sag 46 fra den 28. september 2018 genoptages derfor på baggrund af refera-
tet, da denne indeholder den endelige model 2 som fremsendt af Boligselskaberne og Overlund 
Fjernvarme, samt nedenstående sagsfremstilling. 
 
Viborg Fjernvarmes notat 
Fra notatet kan følgende fremhæves:  
 
VF oplyser, at de ikke kan bakke op om en model, hvor ejerskabet bliver kommunalt, dvs. mo-
dellerne EVK og Boligselskaberne og Overlund Fjernvarme (model 1 og model 2). 
  
VF konstaterer, at deres købstilbud blev afvist af EVK’s bestyrelse, på bestyrelsesmødet den 
28. september 2018. Købstilbuddet blev afgivet som en del af VF’s ”simple model”, omtalt som 
model 3 i EVK’s bestyrelsessag 46 den 28. september 2018. 
 
VF oplyser, at de på denne baggrund har frembragt en fjerde model, som baserer sig på et nyt 
a.m.b.a. Denne model svarer jf. vores vurdering til den oprindelige model 4 i sag 46. VF præci-
serer dog i notatet, at det er VF’s holdning, at ”parterne skal som led i etableringen fastsætte 
selskabets vedtægter og bestyrelsessammensætning” og at ”Den nye bestyrelse beslutter le-
delse såvel som det nye fjernvarmesystem”. 
  
VF konstaterer i notatet, at "Den fjerde model er afvist af EVK og de øvrige distributører." 
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at bestyrelsen i EVK endnu ikke har truffet beslut-
ning om de fire modeller. 
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VF konstaterer som en opsummering at: 
”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.” 
  
VF indstiller i notatet at: 
 

- ”VF er af den opfattelse, at der bør træffes beslutning om AMBA-modellen allerede nu”, 
men oplyser samtidigt: 

 
- "VF er indstillet på at udskyde beslutningen om etablering af AMBA’et til efter afgørel-

sen af voldgiftssagen og senest i marts 2019 på forudsætning af, at alle beslutninger om 
ny produktion eller opgradering af eksisterende produktion udskydes til samme tids-
punkt. Dog således at eventuelle produktionsændringer inden da aftales i enighed." 

  
Desuden oplyser VF, at: 
"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". 
  
Opsummering 
VF fastholder i notatet etablering af et nyt a.m.b.a. udenfor Energi Viborg A/S.  
  
På baggrund af det fremsendte notat fra Viborg Fjernvarme er status på VF’s holdning vedrø-
rende modellerne som illustreret i Tabel 1. 
  
Tabel 1 Status Viborg Fjernvarmes opbakning til modeller 

Model Bemærkning 

Model 1: Fremlagt af Energi Viborg Kraftvarme fra advokat 
Per Hemmer 

VF kan ikke bakke op om model 

Model 2: Fremsendt af Boligselskaberne og Overlund 
Fjernvarme 

VF kan ikke bakke op om model 

Model 3: Viborg Fjernvarmes model med fortsættelse af 
foreningen Viborg Fjernvarme 

VF har trukket modellen som for-
slag jf. deres indstilling. 

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

VF er indstillet på at udskyde stif-
telse til efter voldgiftssagen. 

  
Vurdering 
En opsigelse af driftsaftalen vil betyde, at alle fremtidige investeringer, som vil blive foretaget i 
regi af EVK, maksimalt bør afskrives over den resterende løbetid af aftalen, fra etableringstids-
punktet og frem til 2033. EVK har normalt anvendt en afskrivningsperiode på 20 år for større 
investeringer. 
 
Dette vil medføre uhensigtsmæssige høje varmepriser i den kortere afskrivningsperiode. Ved 
opnåelse af enighed med de fire distributører, herunder ikke mindst VF, kan der med en for-
længelse af driftsaftalerne med 20 år fra etableringstidspunktet sikres en lavere varmepris.  
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Samtidig gøres opmærksom på, at en afskrivning indenfor eksisterende løbetid af driftsaftalen 
vil resultere i lavere varmepriser efter driftsaftalens udløb.  
Lavere varmepriser vil kunne gøre det svært for distributørerne at introducere anden varmepro-
duktion, da ny varmeproduktion vil skulle være billigere end den eksisterende. 
 
Vedrørende den nævnte korte afskrivningsperiode på fremtidige investeringer er EVK opmærk-
som på, at der forventeligt indføres en ny regulering på varmeområdet, der via indtægtsrammer 
kan påvirke de fremtidige afskrivningsperioder via standardlevetider. Reguleringen er p.t. udsat 
og forventes indført i 2020 eller 2021. 
 
Det er desuden væsentligt at bemærke, at der kan igangsættes etablering af fremtidig varme-
produktion (eller delelementer af den fremtidige varmeproduktion) allerede med den nuværen-
de organisering og på nuværende tidspunkt. 
Der vil da stadig være adgang til realiserede energibesparelser og salg af disse, såfremt ny 
produktion (baseret på varmepumper) etableres og idriftsættes inden udgangen af 2020. 
 
For at sikre en bred tilslutning og fælles holdning til den fremtidige varmeproduktionsstrategi og 
at den fremtidige varmeproduktionsstrategi tager højde for distributørernes ønsker, behov og 
strategier, er EVK’s styregruppe vedrørende den fremtidige varmeproduktion udvidet med di-
stributørernes deltagelse (sag 34 af31. august 2018). 
 
Formålet med den nye styregruppe er, at den fremtidige varmeproduktion forankres i en fælles 
holdning og tilslutning, således denne kan bestå fremover, uanset fremtidige organisationsmo-
del for fjernvarmen i Viborg. 
 
Det er dog stadig EVK’s bestyrelses ansvar at træffe endelig beslutning om eventuel ny varme-
produktion iht. eksisterende driftsaftale, uagtet VF’s holdning om, at der ikke må træffes en så-
dan beslutning, inden ny organisering er aftalt. 
 
 
BILAG 
 
Bilag 27.1: Referat af sag 46 ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. september 2018 (inkl. Bilag – 
A-I) 
Bilag 27.2: Modtaget mail fra Viborg Fjernvarme den 4. oktober 2018 inkl. vedhæftet notat. 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter prioriteringen af ”de tre ben” som refereret i sag 46, og 

 
at bestyrelsen på baggrund af ovenstående sagsfremstilling og referat fra sag 46 (inkl. bilag) 

drøfter modellerne, og 
 
at at bestyrelsen beslutter hvilken model, den ønsker, for den fremtidige organisering af 

varmeforsyningen i Viborg i henhold til konstitueringsaftalen, og 
 
at at beslutningen fremsendes til Viborg Byråd, efter godkendelse af Energi Viborg A/S’ be-

styrelse på dagens bestyrelsesmøde. 
” 

 
Der orienteres på mødet om beslutningen i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse. 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelsesbeslutning til efterretning, og 

meddeler den herefter til Viborg Kommune jf. vedtægterne.  
 
 
BESLUTNING 
 
Beslutningen i Energi Viborg Kraftvarme: 
 
KK bemærker, at VF mener, at det er i strid med varmeforsyningsloven at ændre afskrivnings-
periode. EVK oplyser, at der ikke er tale om at ændre på afskrivningsperioder på eksisterende 
anlæg. 
 
MBP motiverede den mail, som MBP den 29/10 2018 har fremsendt til EVKs bestyrelse (ved-
lagt som bilag 27.3), herunder at han og Overlund Fjernvarme ikke støtter VFs forslag. 
 
KK udtalte følgende vedrørende VFs indstilling: 
 
Citat start: 
”Viborg Fjernvarmes bemærkninger til Pkt. 58 Beslutning om model jf. konstitueringsaftalen. 
 
På VF’s bestyrelsesmøde tirsdag den 25. september besluttedes efter en grundig debat føl-
gende: 
 
”at strukturen først og fremmest skal på plads, 
 
at der er grundlæggende forskel på de tekniske løsninger anbefalet af hhv. Viborg Fjernvar-
me(VF) og Energi Viborg Kraftvarme(EVK), 
 
at det er dem, der sidder i det kommende selskab, som skal træffe beslutningen om den fremti-
dige 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 umiddel-
bart 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 be-
rammet 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 bli-
ver et datterselskab under Energi Viborg(EV). Det vil jo betyde, at forbrugerne i modsætning til i 
dag mister ejerskabet. Model 2 (forslaget fra JS, MBP, KØ) 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 brugerindflydel-
sen. 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 
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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 ac-
ceptere 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 psy-
kologiske 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 forbru-
gerne 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 fuld-
stændig mangel på lyst til at interessere sig for andre modeller. Altså ingen fleksibilitet i mod-
sætning 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 varme-
pumpeløsning. Endelig omtaler Stensgaard en synergi ved at sammenlægge forsyningsarterne. 
Det er vores klare opfattelse, at det er varmeforbrugerne i Viborg by, der finansierer den syner-
gi, 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 for-
søger 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, boligselska-
ber, 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 sel-
skabet.” 
 
Helt enig. Det kan så undre, at Overlund Fjernvarme har givet udtryk for, at de går ind for model 
2, hvor der jo er tale om et datterselskab under Energi Viborg. 
 
Klaus Keller 
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Formand for bestyrelsen i Viborg Fjernvarme” Citat slut. 
 
MBP kritiserer KKs indlæg vedrørende citatet fra OFs generalforsamling, da citatet er taget ud 
af sammenhæng. MBP har udtrykt på generalforsamlingen, at den fremtidige varmeforsyning er 
vigtigere end organisationsformen.  
 
KK gav udtryk for, at VF dog vil arbejde for, at der arbejdes parallelt med organisationsformen 
og den fremtidige varmeforsyning.  Dette skal dog bearbejdes i VFs bestyrelse, inden det kan 
fremlægges igen. 
 
 
Vedrørende de 4 at’er: 

1. KK og OAP mener, at den fremtidige organisationsform er vigtigst, de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer mener, at den fremtidige varmeproduktion er vigtigst. 

2. Modellerne er blevet drøftet. 
3. KK og OAP går ind for model 4, dog er der mulighed for at arbejde parallelt med organi-

sationsform og varmeproduktion 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (incl. AKJ via fuldmagt) stemmer for model 2. 

4. Indstillingen godkendes. Beslutningen fremsendes med dette følgebrev: 
 
 
”Kommenteret beslutning i sag nr. 58 på bestyrelsesmødet i Energi Viborg Kraftvarme A/S den 
5. november 2018. 
  
Bestyrelsen indstiller til Viborg Byråd,  
 
at der søges opnået enighed med Viborg Fjernvarme om model 2. 
  
Efter bestyrelsens opfattelse vil det være en betydelig lettelse af beslutningsprocesserne om-
kring de kommende års markante omlægninger af fjernvarmeforsyningen i Viborg på både pro-
duktions- og distributionssiden, at der etableres én samlet organisation til varetagelse af fjern-
varmeforsyningen. 
  
Efter bestyrelsens vurdering er det indtil videre kun muligt med en model, hvor kraftvarmevær-
ket  ikke skal skifte ejer. Altså en model som den indstillede, hvor Viborg Kommune står for det 
formelle ejerskab, men hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse i form af flertal i besty-
relsen samt besætter formandsposten.  
  
Kraftvarmeværket er således indtil videre er en væsentlig og nødvendig del af varmeproduktio-
nen, og EVK er i øvrigt indtil videre pålagt fra statslig side at være i stand til at producere 90 % 
af varmen i kombination med produktion af el jf. kraftvarmekravet.  
 
Bestyrelsen lægger vægt på opfyldelse af de indgåede driftsaftaler med de fire distributører, 
hvor selskabet er forpligtigt til at sikre varmeforsyningen frem til 2033.  
  
Et privatejet a.m.b.a ville derfor være nødt til at overtage kraftvarmeværket til markedspris, som 
et sådant selskab - om overhovedet muligt - skulle finansieres dels med fri kapital for den del af 
købsprisen, som ligger over den nedskrevne værdi.   
 
Bestyrelsen finder desuden anledning til at bemærke, at den fælles styregruppe for fremtidig 
fjernvarmeforsyning - der tæller medlemmer fra Energi Viborg Kraftvarme A/S, Viborg Fjern-
varme og de mindre distributører - gennem flere år har arbejdet med en strategi og plan for en 
omlægning af fjernvarmeforsyningen. 
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Et nu foreliggende gennemarbejdet forslag til gradvis og sikker omlægning af fjernvarmepro-
duktionen vil snarest blive behandlet i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse og fremsendt til 
kommunens godkendelse efter Lov om Varmeforsyning. 
  
Sammenfattende er det bestyrelsen opfattelse, 
 

• at alternativet til snarest at samle produktion og distribution i Energi Viborgs regi er at 
fortsætte med den nuværende adskillelse, og 

• at det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, at Byrådet godkender strategien for den fremtidi-
ge fjernvarmeproduktion, og 

• at spørgsmålet om voldgiftssagen og overskudsvarme fra Apple er afklaret, og  
• at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - distribution 

eventuelt samles i et privat a.m.b.a. 
  
Ligeledes er det nødvendigt at henlede opmærksomheden på at følgende udestående pro-
blemstillinger, bl.a.  jf. i de overordnede rammebetingelser Energiforlig 2018/Økonomisk regule-
ring af fjernvarmesektoren 2017, herunder aftalen af 7. april 2016: 
  

• Kraftvarmekravet 
• 25 års afskrivningsperiode (vi har kun driftsaftale til 2033) 
• Opdeling i ejerskaber af transmission/produktion/distribution 
• Omkostningsfordeling varmeproduktion/elproduktion 
• Afklaring af udfordringer omkring tilslutningspligt i fremtiden/forblivelsespligt jf. energifor-

liget 
• VF repræsenterer 87% af forbruget! Problematisk hvis de vælger at stå udenfor!” 

 
Et mindretal i bestyrelsen (KK og OAP) stemmer imod ovenstående tekst og ønsker tilføjet, at: 
 
”Det er VFs opfattelse: 
 
at der skal være tale om en samlet organisation 
at forbrugerejet er ufravigeligt 
at væsentlige og afgørende beslutninger om den fremtidige varmeproduktion skal træffes af    
   den nye organisation 
at der evt. kan finde en parallelt drøftelse af varmeproduktion og etablering af a.m.b.a. sted. 
 
I øvrigt henvises til notatet udarbejdet af KK, som blev oplæst under mødet, og som fremgår 
ovenfor. Notatet er endvidere vedlagt som bilag 27.4.” 

 
 
Beslutning i Energi Viborg A/S:     
 
Bestyrelsen i Energi Viborg A/S (herunder AKJ, BC og GH via fuldmagt) tilsluttede sig det af 
Energi Viborg Kraftvarme A/S’s bestyrelse besluttede, og referatet af sagen incl. følgebrev 
fremsendes til Viborg Byråd.  
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Sag nr.: 28 
ESDH-nr.: 2018/00383 014 
Ansvarlig: CH 

28. Gensidig orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Intet til orientering. 
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