
Forslag til 
NY VARMEFORSYNINGS-ORGANISATION i Viborg 
 

BAGGRUND 
Med bortfald af Statens tilskud til gasfyret varmeproduktion vil varmeprisen i Viborg stige med mindre 
varmeproduktionen sker på anden vis. 
 
Overskudsvarmen fra Apples store anlæg i Foulum kan sandsynligvis om få år udnyttes til en meget stor del 
af forsyningen med fjernvarme i Viborg. Det forudsætter indgåelse af en aftale med Apple. 
 
Det resterende varmebehov – og hele behovet i en overgangsperiode - må produceres på anden vis – 
formentlig med en kombination af flere energikilder så som anden overskudsvarme, gas, flis og 
varmepumper. 
 
Folketingspartiernes nylige energiaftale giver bl.a. nye og bedre betingelser for udnyttelse af 
overskudsvarme el og elvarmepumper til opvarmning. Desuden gives fri individuel mulighed for egen 
varmeforsyning baseret på CO2-neutrale varmekilder  
 
Det er en særdeles kompleks opgave at beregne og vælge den optimale sammensætning af forskellige 
energikilder, idet der skal ske en afvejning af varmepris og forsyningssikkerhed samt vurderinger af 
fremtidige markedsforhold og lovgivning. 
 
Alle kollektive varmeforsyningsanlæg og projekter skal godkendes af Viborg Kommune, som påser at der 
tages samfundsøkonomiske, miljømæssige og klimamæssige hensyn som foreskrevet i kommunens varme- 
og klimaplan. 
 
Viborg Byråd har ved konstitueringen aftalt, at Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme skal 
indgå i en ny organisering – gerne sammen med Overlund og de to almene boligselskaber – idet forbrugerne 
sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer kan tilkobles, så overskudsvarmen fra Apple og andre 
virksomheder kan udnyttes. 
 
FORSLAG 

• Der stiftes et nyt aktieselskab, "Viborg Varme A/S", som et datterselskab i Energi Viborg A/S. 
• Dette selskab får ansvaret for alle opgaver i det nuværende Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg 

Fjernvarme samt eventuelt også de øvrige distributører, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg 
og Boligselskabet Sct. Jørgen. 

• Bestyrelsen sammensættes af 9 personer: 5 valgt af forbrugerne og 4 udpeget af Energi Viborg A/S. 
• Forbrugerne besætter formandsposten og de udpegede næstformandsposten. 
• Administrationen varetages af Energi Viborg A/S's administration. 

 
FORDELE 
Denne model indebærer og sikrer: 

• En enkel, overskuelig og effektiv organisation, hvor al distribution og produktion af varme samles i 
ét selskab med én bestyrelse. 

• Forbrugerne har den afgørende indflydelse i kraft af flertal i bestyrelsen. 
• Kommunen kan som formel ejer varetage sit overordnede ansvar i forhold til den kommunale varme- 

og miljøplanlægning, garantistillelse ved fremtidige investeringer og garant i forhold til den 
kommende aftale med Apple. 

• Der opnås et betydeligt rationale (besparelse) og væsentlig faglig ekspertise ved at det nye 
aktieselskab på administrativt nivea indgår i et fællesskab med øvrige forbrugerettede 
forsyningsområder, så som vand, spildevand og el.  
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