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Sag nr.: 32 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

32. Evaluering af gensidig bestyrelsesrepræsentation 

På bestyrelsesmødet den 20. april 2018 besluttede bestyrelsen, at der skulle foretages en eva-
luering af den gensidige bestyrelsesrepræsentation i varmeforsyningen i Viborg.  

 I forbindelse med bestyrelsens evaluering anbefales det at tage udgangspunkt i grundlaget for 
den gensidige bestyrelsesrepræsentation. Aftalen om "Samarbejde om fjernvarmeforsyning i 
Viborg by" vedlægges som bilag.  

 Fra aftalen vurderes de fire første afsnit at udgøre grundlaget for den gensidige bestyrelsesre-
præsentation:  

 Undertegnede formandskaber for aktørerne i den samlede fjernvarmeforsyning i Viborg by er 
enige om, at en optimal planlægning og realisering af fremtidens varmeforsyning forudsætter et 
tæt samarbejde mellem alle aktører, og vi står umiddelbart over for en række afgørende og  
store beslutninger.  

 For at fremme samarbejdet og optimere sammenhængen mellem produktion og distribution 
foreslår vi, at der snarest muligt indtræder distributør/forbruger- repræsentanter i Energi Viborg 
Kraftvarmes bestyrelse og repræsentanter fra Energi Viborg Kraftvarme i Viborg Fjernvarmes 
bestyrelse jf. model beskrevet nedenfor.  

 Samtidigt anbefaler vi, at der ikke for nuværende bruges kræfter på spørgsmålet om en 
virksomhedssammenlægning af produktion- og distributionsvirksomheder, idet dette spørgsmål 
indebærer betydelige ressource- og tidskrævende afklaringer af tunge økonomiske, juridiske og 
holdningsmæssige aspekter.  

 Kræfterne kan således her og nu koncentreres om samarbejde og om fremtidens varmeforsy-
ning.  

 Derudover kan bestyrelsen vælge at inddrage andre emner i evalueringen som f.eks. gensidige 
information, åbenhed og konstitueringsaftalen.  
 
Der gøres opmærksom på, at det som følge af den gensidige bestyrelsesaftale er sket følgende 
ændringer i samarbejdet.  

- Formanden for Viborg Fjernvarme deltager i formøderne inden bestyrelsesmøderne, og 
er dermed inddraget i udarbejdelse af bestyrelsessagerne.  

- Formanden for Viborg Fjernvarme er indtrådt i styregruppen for den fremtidige varme-
produktion.  

- Der er aftalt mulighed for Viborg Fjernvarmes udnyttelse af overskudsvarme fra Føtex 
og Regionshospitalet, gennem tre-parts aftaler med Energi Viborg Kraftvarme. 

- I sag nr. 37 på dagens møde lægges der, på baggrund af ønsker fra bestyrelsesmed-
lemmer, op til, at samtlige formænd og direktører indtræder i styregruppen for den frem-
tidige varmeproduktion.   
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Derudover vurderes det af ledelsen, at kommunikationen er forbedret væsentligt, samt at den 
gensidige forståelse af de fælles problemstillinger er øget på bestyrelsesniveau.  
 
Det må dog konstateres, at der fortsat er behov for at udveksle fælles forudsætninger til brug 
for beregninger vedrørende den fremtidige varmeproduktion. 
 
Der har været arbejdet for en reduktion af omkostninger til voldgiftssagen, uden dog at det er 
lykkedes. 
 
 
 
 
BILAG 

Bilag 32.1: Samarbejde om fjernvarmeforsyningen i Viborg by af den 22. marts 2017 
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 

at bestyrelsen evaluerer den gensidige bestyrelsesrepræsentation på mødet.  
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen drøftede den gensidige bestyrelsesrepræsentation, og blev på baggrund af de po-
sitive erfaringer enige om at fortsætte på samme vis. 
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Sag nr.: 33 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

33. Orientering om status på genforhandling af driftsaftalen med 
Viborg Fjernvarme 

 
På sag nr. 24 den 20. april 2018, behandlede bestyrelsen orienteringssag vedr. genforhandling 
af driftsaftalen med Viborg Fjernvarme, hvor bestyrelsen blev oplyst om, at vi afventede Viborg 
Fjernvarmes bestyrelsesbehandling. 
 
Der har været afholdt flere møder med Viborg Fjernvarme vedrørende genforhandling af drifts-
aftalen specifikt, men også om tillæg til driftsaftalen vedr. Viborg Fjernvarmes mulighed for ud-
nyttelse af overskudsvarme (jf. vedlagte bilag). 
 
Forespurgt om status har direktør Morten Abildgaard pr. mail den 14. august 2018 svaret: 
 

”VF mener, at sammenlægningen af distribution og produktion iht. konstitueringsaftalen 
overflødiggør en revidering af den eksisterende driftsaftale. 
 
Det er spild af tid at genforhandle aftalen, når der alligevel skal ske en sammenlægning 
på den korte bane, og hvorved driftsaftalen som en naturlig del falder bort, da det ikke gi-
ver mening at have en driftsaftale med sig selv. 
 
Samtidig mener vi, at det er kritisk at få lagt de to funktioner sammen, som grundlag for at 
investere i nogen form for nye varmeproduktion. 
 
EVK kan således på ingen måde foretage udvidelse eller levetidsforlængelse af nogen 
form for varmeproduktion med den gældende driftsaftale som grundlag.” 

 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 33.1: Tidslinie genforhandling 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Sag nr.: 34 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

34. Udvidelse af styregruppen for den fremtidige varmeproduktion  
 

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, foreslås styregruppen udvidet med distributørernes deltagelse. 
 
Vigtigheden af udvidelsen understøttes af tre væsentlige områder, der skal afklares for fjern-
varmen i Viborg: 

- Fremtidig varmeproduktion  
- Fremtidige organisationsstruktur iht. konstitueringsaftalen 
- Afgørelse af voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme 

 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den fremtidige varmeproduktion er forankret i en fælles 
holdning og tilslutning, således denne kan bestå fremover, uanset fremtidige organisationsmo-
del for fjernvarmen i Viborg. 
 
Ledelsen er bekendt med, at muligheden for salg af eventuelle energibesparelser, der kan rea-
liseres gennem ny varmeproduktion, fordrer, at ny varmeproduktion er etableret inden udgan-
gen af 2020. 
Det er ledelsens holdning, at denne mulighed skal søges benyttet med implementering af en 
velovervejet og velgennemprøvet kendt teknologi og løsningsmodel, såfremt dette kan nås in-
denfor fristen. 
 
 
Styregruppen vedrørende den fremtidige varmeproduktion, som refererer til bestyrelsen for 
Energi Viborg Kraftvarme, består i dag af følgende personer:  
Allan Clifford, Peter Juhl, Klaus Keller, Christian Hagelskjær og Benny Højholt.  
 
I forbindelse med indtrædelse af den nye formand for Viborg Fjernvarme, Klaus Keller, har 
Klaus Keller fremført et ønske om en udvidelse af den nuværende styregruppe med direktøren 
for Viborg Fjernvarme.  
Dette ønske oplyste Allan Clifford om på budgetmødet med distributørerne den 23. maj 2018, 
hvilket efterfølgende gav anledning til en henvendelse fra Michael Petersen, formand i Over-
lund Fjernvarme.  
Michael Petersen mener, at styregruppen i stedet bør udvides med formændene for boligsel-
skaberne samt Overlund Fjernvarme for at undgå en ensidig prioritering i forhold til Viborg 
Fjernvarmes interesser.  
 
Det kan oplyses, at formålet i dag er med styregruppen, at udarbejde analyser for den mulige 
fremtidige varmeproduktion i Viborg. 
 
Med de ovenstående foreslåede udvidelser af styregruppen kan formålet med styregruppen 
udvides til at omfatte distribution, herunder de forskellige forhold og krav til f.eks. temperatur-
sæt som de enkelte distributører har.  
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Dermed omfatter arbejdet i styregruppen hele værdikæden fra produktion til slutkunde, hvilket 
samlet set vil skabe det nødvendige overblik for såvel den fremtidige produktion som distributi-
onen. 
 
En udvidelse af styregruppen med hhv. formand og direktør fra Boligselskabet Viborg, Boligsel-
skabet Sct. Jørgen samt formand for Overlund Fjernvarme vil samtidig sikre størst mulig åben-
hed omkring den fremtidige fjernvarme i Viborg samt sikre det nødvendige faglige input i for-
hold til distributørernes individuelle behov.  
 
Det nye formål for styregruppen kan således beskrives på følgende måde:  
- Enighed om og gennemførsel af samlede undersøgelser og analyser af den fremtidige fjern-
varmeproduktion og -distribution.  
 
Det indstilles samtidigt, at analyserne gennemføres ud fra fælles forudsætninger, således an-
dre analyser udarbejdet af distributionsselskaberne umiddelbart kan sammenlignes med de 
analyser, som udarbejdes i styregruppen.   
 
Styregruppens arbejde vil fortsat skulle behandles af bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme, 
som det er tilfældet i dag, men vil med ovenstående løsning endvidere kunne indgå i drøftelser 
og beslutninger hos bestyrelserne for de fire distributører. 
 
 
Endvidere anbefales det, for at sikre den tekniske tilgang i både produktion og transmissions- 
og distributionsnettet, at udvide projektgruppen med Tom Diget fra Viborg Fjernvarme. Hermed 
vil hele værdikæden kunne håndteres i projektgruppen uden ophold og forsinkelser. 
Det kan oplyses, at projektgruppen i dag udgøres af Per Sönder og Peder Rasmussen.  
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at formålet med styregruppen udvides til at omfatte såvel produktion samt distribution, og 

 
at styregruppen udvides med formænd og direktør fra hhv. Boligselskabet Viborg, Boligsel-

skabet Sct. Jørgen samt Overlund Fjernvarme samt direktøren for Viborg Fjernvarme, og 
 

at alle analyser gennemføres ud fra fælles forudsætninger, og 
 

at projektgruppen udvides med Tom Diget fra Viborg Fjernvarme, såfremt Viborg Fjernvar-
me er indstillet på denne løsning.  
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BESLUTNING 
 
Bestyrelsen godkendte de tre første at’er. 
 
Vedrørende det fjerde at blev det besluttet, at projektgruppen ud over Tom Diget bliver udvidet 
med direktør Morten Abildgaard fra Viborg Fjernvarme samt direktør Christian Hagelskjær og 
kraftvarmechef Benny Højholt. 
 
Herudover blev det besluttet, at styregruppen bliver udvidet med de øvrige generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Kraftvarme A/S. 
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Sag nr.: 35 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

35. Orientering om organisering af fjernvarme i Sønderborg og  
Silkeborg 

 
På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet den 20. april 2018 har der været afholdt møder 
med Silkeborg Forsyning A/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. 
 
Silkeborg Forsyning er et multiforsyningsselskab, hvor aktierne er 100 % ejet af Silkeborg 
Kommune. 
Sønderborg Fjernvarme er et andelsselskab, ejet af forbrugerne. 
 
Silkeborg Forsyning 
Silkeborg Forsyning er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed indenfor følgende områder: 

• Vand 
• Spildevand 
• Varme 
• Dagrenovation og Silkeborgs genbrugspladser og affaldscentraler. 

 
 
Silkeborg Forsyning har en årlig omsætning pt. 0,6 mia. kr. og 130 ansatte. 
 

 
Figur 1 Organisation Silkeborg Forsyning A/S 
 
På baggrund af vores møde med Silkeborg forsyning, er der noteret følgende betragtninger og 
fakta: 

- Silkeborg Kommune overtog i 2003 ejerskab af Silkeborg Kraftvarme fra Midtkraft. 
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- Silkeborg Forsyning blev stiftet 1. december 2008 og dermed udskilt fra kommunal for-
syning.  

o Myndighed og drift er dermed adskilt pga. lovgivning. 

- Silkeborg Forsyning erhvervede i 2010 aktiekapitalen i Silkeborg Kraftvarme. 
- Sammenlægning mellem Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kraftvarme var uden øko-

nomiske konsekvenser, da begge selskaber var ejet af Silkeborg Kommune. 
- Årsagen til sammenlægning var ønsket om fælles ledelse samt varetagelse af hele 

værdikæden fra produktion til forbrug. Kunderne har dermed ét sted at henvende sig in-
denfor de 4 forsyningsområder (varme, vand/spildevand, affald). 

- Der sendes én samlet regning 3 gange om året. 

- Sammenlægning gav mulighed for opnå kritisk masse for organisationsstørrelse, såle-
des der kunne opnås synergi på IT og kundeservice samt økonomiafdeling. 

- Varetager kundeafregning for en del forbrugerejede vandværker. 
- Godt samarbejde med kommunen vedrørende varmeplanlægning samt andre forsy-

ningsopgaver og ledningsarbejde. 
- Stor synergi ved håndtering af målerparken (serviceres af 3 mand i én afd.). Der anven-

des ét fælles fjernaflæst system (Kamstrup). 

- Vand og Spildevand er slået sammen driftsmæssigt. 
- Der udføres fællesudbud på tværs af selskaberne. 

- Fælles ledelsesfaglig sparring på tværs af selskaberne. 

- Stor synergi i forbindelse med projektplanlægning og byggemodninger. 
 
Sønderborg Fjernvarme 
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (Amba). Der er ca. 10.000 
andelshavere. 
 
Sønderborg Fjernvarme driver og ejer det totale fjernvarmeledningsnet samt alle kedelcentra-
ler, geotermianlæg m.v. 
 
Kraftvarmeværket ejes i fællesskab med Sønderborg Kommune. 
 
Varmen produceres primært ved affaldsforbrænding på det affalds- og naturgasfyrede kraft-
varmeværk samt på Sønderborg Fjernvarmes geotermiske anlæg, hvor varmen dels kommer 
fra undergrunden og dels fra flisforbrænding, som drivmiddel for absorptionsvarmepumper.  
Som spids- og reservelast er 5 kedelcentraler fordelt. Kedelcentralerne kan fyres med olie eller 
naturgas.  
 
Solvarmeanlægget i Vollerup producerer, sammen med en naturgaskedel, varmen til Vollerup. 
Der er 44 ansatte i Sønderborg Fjernvarme, som er organiseret som illustreret i figur 3. 
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Figur 2 Organisation Sønderborg Fjernvarme 
 
På baggrund af vores møde med Sønderborg Fjernvarme, er der noteret følgende betragtnin-
ger og fakta: 

- Bestyrelsen udgøres af 7 bestyrelsesmedlemmer. 3 valgt blandt de almennyttige bolig-
selskaber og 4 blandt de andre varmekunder. 

o Almennyttige boligselskaber har udlagt stemmeretten til den enkelte lejer. 
- Ved seneste generalforsamling deltog 180 andelshavere. Sønderborg Fjernvarme har 

10.500 målere. 
- Ejer i fællesskab (I/S selskab) med Sønderborg Kommune affaldsforbrændingsanlæg 

samt det naturgasdrevne kraftvarmeanlæg. 
- Der er separat bestyrelse i Affalds- og KV selskabet, men samme direktør. 

- Der er 44 medarbejdere i Sønderborg Fjernvarme.  

- Sønderborg Fjernvarme varetager administration for Augustenborg og Gråsten. 
- Der arbejdes pt. på en anden ejerstruktur for Affalds- og KV anlægget. Dette kan gøres 

enten ved at: 
o Omlægge I/S til et A/S, eller ved at  
o Sønderborg Fjernvarme køber/overdrages kommunens andel. 

- Der er ikke pt. fundet en løsning på ny ejerstruktur af Affalds- og KV anlæg, da:  
o Der er tvivl om, hvad markedsprisen er for Affalds- og KV anlæg. Direktøren op-

lyste at overtagelsessum i forhold til markedsprisen kan ende med at være sub-
sidiering af fjernvarme. 

o Der er tvivl om hvilke ejerandele, de to parter har. 

- Sønderborg Fjernvarmes overtagelse af den samlede drift af Affalds- og KV anlæg samt 
SF’s egen produktion har givet følgende fordele: 

o Fælles vagt og overvågning 
o Samlet tilrettelæggelse af varmeproduktionen, som altid vil være den billigst mu-

lige. Dog vil affaldsvarme have forrang. 
o Giver bedre mulighed for billigere forsikringsdækning. 
o Synergi ved at have samlet de faglige kompetencer i selskabet som dermed kan 

anvendes på tværs af opgaverne (se figur 3) 
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- Sønderborg Fjernvarmes overtagelse af de samlede ejerandele i Affalds- KV I/S vil re-
ducere bestyrelserne til én samlet under Sønderborg Fjernvarme. 

- Sønderborg Fjernvarme ønsker at bevare det forbrugerejede princip. 

- Sønderborg Fjernvarme har et godt samarbejde med Kommunen. 
 
På baggrund af besøgene kan det grundlæggende konstateres, at der er forhold, der taler for 
og imod begge organisationsmodeller, afhængigt af udgangspunktet for vurderingen. 
 
Det er dog vores vurdering, at der kan opnås større synergier i et multiforsyningsselskab, i for-
hold til et fjernvarmeselskab, bl.a. inden for følgende områder:  

- Én fælles afregning af forsyningsydelser. 

- Effektiv og samlet fjernaflæsning, samt målerhåndtering af måler på alle forsyningsom-
råder. 

- Bedre håndtering af rådighedsvagter f.eks. indenfor den samlede varmeleverance. 
- Fælles udbud, projektplanlægning og byggemodninger. 

- Samlet IT løsning samt fælles ledelse og administration for vand, spildevand, tømnings-
ordning, el og varme i EV regi.  

- Fælles vision og mission således der kan arbejdes ud fra samme røde tråd fra produkti-
on til distribution.  

 
- Silkeborg Sønderborg 
Ansatte 120 44 
Omsætning 581 mio. kr. 147 mio. kr. 

Forsyningsområder 
Vand 
Spildevand 
Varme 
Dagrenovation 

Varme 

Ejerskab Kommunalt 

Forbrugerejet distribution og pro-
duktion 
Fælles ejerskab med Sønderborg 
Kommune af Sønderborg Kraft-
varmeværk 

 
 
 
Fjernvarme i Danmark 
 
Iflg. Dansk Fjernvarme kan følgende fakta, blandt deres medlemmer, oplistes: 

- Der er 50 kommunalt ejede forsyninger og selskaber, som leverer 60 % af fjernvarmen. 
37 selskaber er multiforsyning. 

- Der er ca. 342 andelsselskaber. De konsolideres gradvist til færre og større selskaber, 
herunder et par fondsejede selskaber. 

 
BILAG 
 

- Ingen 



 
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S REFERAT 

31. august 2018 
 

Side nr.: 85 

 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Sag nr.: 36 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

36. Status konstitueringsaftalen 
 
Som besluttet på bestyrelsesmødet den 20. april 2018 har ledelsen arbejdet videre i forhold til  
opfyldelse af konstitueringsaftalen, hvilket også fremgår af sag nr. 35 vedrørende organiserin-
gen af varmeforsyningerne i Silkeborg og Sønderborg. 
 
For at give bestyrelsen et grundlag for den videre drøftelse har selskabets advokat, Per Hem-
mer fra Bech-Bruun, fået i opdrag at fremkomme med et forslag til opfyldelse af samtlige konsti-
tueringsaftalens succeskriterier, som er: 
 

1. Der skal etableres en ny organisering mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg 
Fjernvarme, gerne omfattende Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber. 

2. Der skal sikres afgørende forbrugerindflydelse. 
3. Den nye organisering skal sikre, at anvendelse af overskudsvarme fra Apple og andre 

virksomheder kan udnyttes hos andre byer i kommunen – og andre kommuner. 
4. Den nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S skal vurderes. 
5. En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. 

 
Herunder har Viborg Fjernvarme på baggrund af et afholdt strategiseminar for bestyrelsen fået 
udarbejdet et notat (vedlagt som bilag) af Kromann Reumert beskrivende en overdragelse af 
dele af Energi Viborg Kraftvarme til Viborg Fjernvarme. Notat blev gennemgået på et for-
mandsmøde mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme den 9. august 2018. 
 
Hovedtrækkene i modellerne vil blive kort beskrevet nedenfor, men begge modeller vil blive 
fremlagt for bestyrelsen på mødet af hhv. advokat Per Hemmer og direktør for Viborg Fjern-
varmes Morten Abildgaard. 
 
Oplæg fra advokat Per Hemmer 
Oplægget opfylder efter vores opfattelse alle succeskriterier og er opbygget som en ”tre-trins-
model”, som gennem 3 faser når målet: 

1. fase: VF og EVK danner et nyt selskab, hvor distributionen og transmissionen samles  
2. fase: VF og EVK danner et nyt selskab, hvor produktionsaktiverne samles. 
3. fase: Begge nye selskaber samles under et holdingselskab med delt ejerskab mellem 

VF og Energi Viborg. 
  

I modellen kan øvrige distributører indgå i samtlige selskaber. 
 
Idet ejerskabet til selskaberne som udgangspunkt vil afspejles i værdien af, hvad der indsky-
des, skal indflydelsen i de enkelte selskaber sikres ved ejeraftaler mellem ejerne. 
 
Modellen kan kombineres med drifts- og administrationsaftaler mellem parterne for at sikre sy-
nergieffekter til gavn for varmekunderne. 
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Viborg Fjernvarmes model (Kromann Reumerts notat) 
Notatet indeholder 2 forskellige modeller vedrørende organisering, idet der beskrives én løs-
ning, som bevarer VF som forening, og én, hvor der etableres et A.m.b.a., der skal erstatte for-
eningen VF. Den underliggende model er dog ens uanset organisationsform: 
 

1. VF køber transmissionsnet og kedelcentraler af EVK til takstmæssig nedskreven værdi. 
EVK beholder ejerskab af kraftværket, som skal levere varme til VF i en årrække, indtil 
VF selv har investeret i produktionskapacitet, hvorefter kraftværket nedlægges. 

2. VF kan overtage leveringspligten til de øvrige distributører, og kan dermed indtræde  i 
EVKs rolle. Alternativt kan de øvrige distributører etablere egen varmeproduktion. 

3. EVKs bestyrelsesposter i VF foreslås erstattet af 2 af Byrådet valgte bestyrelsesmed-
lemmer. 
 

 
 
 
BILAG 
 
Bilag 36.1: KromannReumert Notat om konsekvenser ved overdragelse af EVK 
Bilag 36.2: Advokat Per Hemmers slides vedr. EVKs forslag til model 
Bilag 36.3: Dir. Morten Abildgaards slides vedr. VFs forslag til model 
Bilag 36.4: Formand Johannes Steengaards, Boligselskabet Sct. Jørgen, forslag til ny organise-
ring  
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter oplæggene fra Viborg Fjernvarme og fra advokat Per Hemmer med 

henblik på det videre arbejde med opfyldelse af konstitueringsaftalen. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Oplæggene blev drøftet i henhold til indstillingen: 
 
Modellerne blev drøftet, herunder fokus på afklaring af den fremtidige varmestruktur før eller 
efter afklaring af den fremtidige organisation. 
 
Viborg Fjernvarmes repræsentanter i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse oplyser på fore-
spørgsel, at det er et krav for Viborg Fjernvarme vedrørende den fremtidige organisering, at 
varmeforbrugerne har den afgørende indflydelse på en generalforsamling enten i det nuværen-
de Viborg Fjernvarme eller et nyt A.m.b.A. Det oplystes endvidere, at Viborg Fjernvarne ønsker 
dialog om den fremtidige organisering i A.m.b.A.-løsningen. 
 
Overlund Fjernvarmes repræsentant oplyser, at det vigtigste for ham er, at der er sikkerhed for 
den fremtidige varmeproduktion. Det kommer før valg af organisationsform. 
 
Boligselskabet Sct. Jørgens repræsentant (Johannes Steensgaard) har fremsendt et forslag til 
ny organisering (vedlagt referatet), hvor alle aktiver samles i et nyt selskab under Energi Vi-
borg. 
 



 
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S REFERAT 

31. august 2018 
 

Side nr.: 88 

Boligselskabet Viborgs repræsentant er bekymret for, at alt vedr. den fremtidige varmeproduk-
tion ”sættes på et bræt” af Viborg Fjernvarme, altså kun en varmetype. Ønsker fremfor alt enig-
hed frem for flere rapporter. Er umiddelbar tilhænger af Boligselskabet Sct. Jørgens forslag, 
men det skal gennemtænkes inden endelig indstilling om den ny organisationsform. 
 
 
 
Bestyrelsen anmodede ledelsen om at arbejde videre med følgende: 
 

• Yderligere gennemgang og oplysninger om Johannes Steensgaards model. 
• Afholdelse af styregruppemøde, hvor bl.a. modellerne drøftes igen. 
• Udarbejdelse af sag til næste bestyrelsesmøde (evt. ekstraordinært møde) om de tre 

modeller, hvor det forventes, at der udarbejdes en indstilling til byrådet. I sagen skal de 
tre ben (den fremtidige varmeforsyning, organiseringen og voldgiftssagen) fremlægges 
til bestyrelsens prioritering. 
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Sag nr.: 37 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

37. Honorar ved gensidig bestyrelsesrepræsentation 

På bestyrelsesmødet den 20. april 2018 blev nedenstående sag fremlagt for bestyrelsen.  
Grundet en del afbud til mødet den 20. april blev det besluttet at udsætte sagen til et kommen-
de møde.  

Sagsfremstilling fra bestyrelsesmødet den 20. april: 
”Med virkning fra den 1. juli 2017 trådte den gensidige bestyrelsesrepræsentation i kraft. Det 
betød, at formanden og næstformanden for Energi Viborg Kraftvarme indtrådte i bestyrelsen for 
Viborg Fjernvarme. Tilsvarende indtrådte formanden og næstformanden for Viborg Fjernvarme 
samt formændene for Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Vi-
borg i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse. 
  
Baggrunden for beslutningen om gensidig bestyrelsesrepræsentation er, at formandskaberne 
er enige om, at en optimal planlægning og realisering af fremtidens varmeforsyning forudsætter 
et tæt samarbejde.  
 
På et normalt år afholdes 6 planlagte bestyrelsesmøder i Energi Viborg Kraftvarme, hertil kan 
komme et mindre antal ekstraordinære bestyrelsesmøder samt deltagelse i temamøder.  
For Energi Viborg Kraftvarme har ovenstående udvidelse af bestyrelsen medført en forøgelse 
af bestyrelsesomkostningerne med ca. 84.000 kr. om året, idet hvert nyt medlem modtager et 
honorar på ca. 16.800 kr. pr. år.  
Tilsvarende forudsættes det, at udvidelsen af bestyrelsen i Viborg Fjernvarme har medført en 
forøgelse af bestyrelsesomkostningerne. 
 
For at reducere omkostningerne foreslår formanden for Energi Viborg Kraftvarme, at der ikke 
betales honorar for den gensidige bestyrelsesrepræsentation. 
Derved opnås en besparelse for Energi Viborg Kraftvarme A/S på ca. 84.000 kr. pr. år samt en 
besparelse for Viborg Fjernvarme.” 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
FORMANDEN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager stilling til den fremtidige honorering af den gensidige bestyrelsesrepræ-

sentation i Energi Viborg Kraftvarme. 
 
 
BESLUTNING 
 
Beslutningen beslutter, at forslaget ikke gennemføres, og den nuværende honorering fasthol-
des.  
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Sag nr.: 38 
 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 

Ansvarlig: MU 

38. Bemyndigelse vedr. udnyttelse af overskudsvarme 
 
I sag nr. 4 den 19. januar 2018, godkendte bestyrelsen at bemyndige formanden og direktøren, 
på vegne af EVK, til at forhandle aftalerne om VF’s udnyttelse af overskudsvarme hos Føtex og 
Regionshospitalet endeligt på plads. 
 
Da det forventes, at der kommer flere muligheder vedrørende anvendelse af lokal overskuds-
varme, anmodes bestyrelsen om at udvide ovenstående bemyndigelse til formanden og direk-
tøren til også at omfatte godkendelse af fremtidige projekter med efterfølgende orientering til 
bestyrelsen. Formålet med denne udvidelse af bemyndigelsen er at sikre en hurtig og effektiv 
sagsbehandling.  
 
Vedr. status på overskudsvarmen fra Regionshospitalet har VF oplyst, at de har møde med 
Regionshospitalet i uge 34 vedrørende afklaring af den videre proces samt indgåelse af aftale, 
og at der altså pt. endnu ikke er indgået aftale om udnyttelse af overskudsvarme, og at der for-
ventes afklaring i løbet af september måned 2018. 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at  formanden og direktøren bemyndiges til at godkende fremtidige projekter vedr. anven-

delse af lokal overskudsvarme. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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Sag nr.: 39 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

39. Orientering om mulighed for suspension af voldgiftssagen mod 
Viborg Fjernvarme 

 
I forbindelse med Viborg Fjernvarmes truende konkurs i foråret 2012 under geotermiprojektet 
besluttede byrådet at overdrage projektet til Energi Viborg Kraftvarme. I den udarbejdede over-
dragelsesaftale mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme garanterede Viborg 
Fjernvarme at holde EVK skadeløs, hvis der var omkostninger, der ikke kunne indregnes i var-
meprisen.  
 
Viborg Fjernvarme har efterfølgende oplyst, at de ikke vil anerkende deres garantiforpligtelse, 
hvorfor EVK har set sig nødsaget til at rejse voldgiftssagen, da det er fortsat uafklaret, om alle 
omkostninger kan indregnes.  
 
Anlæggelse af voldgiftssagen var nødvendig for ikke at komme i en situation, hvor kravet mod 
Viborg Fjernvarme falder for forældelsesfristen. Forinden havde EVK anmodet VF om en su-
spensionsaftale, men dette blev afvist af VF. 
 
Der er afholdt meget betydelige omkostninger til egen advokat, skønsmænd, voldgiftsinstitutio-
nen samt brugt betydelige interne ressourcer på sagen, ikke mindst på grund af Viborg Fjern-
varmes mange påstande i sagen. Det kan oplyses, at der p.t. er brugt i alt 3,5 mio. kr. på advo-
kat og skønsmænd. Derudover kommer endnu ikke afholdte udgifter til forberedelse af sagen 
og udgifter til voldgiftsinstitutionen.  
 
Afhængigt af sagens udfald vil vores omkostning kunne reduceres ved en positiv afgørelse og 
forøges ved en negativ afgørelse.  
 
Muligheden for suspension af voldgiftssagen mod Viborg Fjernvarme er atter blevet drøftet med 
advokat Per Hemmer, selv om Viborg Fjernvarme har gentagne gange afvist denne mulighed. 
 
Baggrunden for ønsket om indgåelse af en suspensionsaftale med Viborg Fjernvarme er mulig-
heden for at reducere omkostninger til voldgiftsagen, da det er fjernvarmeforbrugerne, som 
kommer til at betale de påløbende omkostninger for både Energi Viborg Kraftvarme og Viborg 
Fjernvarme.   
 
Status på sagen er følgende:  
 

- Der afholdes telefonretsmøde mellem parterne og voldgiftsdommerne den 28. august 
2018. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en orientering omkring resultatet af mødet.  
 

- Det forventes, at Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) kommer med en afgørelse 
på det beløb, som evt. ikke kan indregnes i varmeprisen inden årets udgang. 

  
- Såfremt beløbet i afgørelsen fra Tilsynet bliver af en størrelse som forventet, og der kan 

opnås aftale med Viborg Fjernvarme om, at afgørelsen og dermed beløbet ikke skal an-
kes, vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre voldgiftssagen, da det vurderes, at 
sagen på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt belyst.  
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- Såfremt beløbet i afgørelsen er større end forventet, skal det overvejes, om sagen skal 

ankes. Såfremt det besluttes at anke afgørelsen, vurderes det hensigtsmæssigt - igen - 
at bede Viborg Fjernvarme om at indgå i en suspensionsaftale, således der ikke bruges 
flere penge på voldgiftssagen, før der foreligger en endelig afgørelse.  

 
Bestyrelsen vil løbende blive informeret om udviklingen i sagen.  
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
 
at bestyrelsen bemyndiger formand og direktør til at kontakte Viborg Fjernvarme og gen-

fremsætte anmodningen om suspension efter modtagelse af tilkendegivelse fra Forsy-
ningstilsynet, såfremt et evt. ikke-indregningsberettiget beløb overstiger det forventede.  

 
 
 
BESLUTNING 
 
Sagen udsættes. 
 
VFs repræsentanter deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Sag nr.: 40 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

40. Budgetopfølgninger pr. 30. juni 2018 
 
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi.  
 
Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2018. 
 
Kraftvarmeværket: 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udviser et underskud på 6.710 t.kr. Der er budgetteret 
med et underskud på 3.948 t.kr.  
 
Omsætning 
Varmeproduktionen har i 1. halvår været lavere end forventet, hvilket skyldes det varme vejrlig. 
Varmesalget er i forhold til det budgetterede reduceret med 1.757 t.kr. Årets indtægter for salg 
af varme forventes at blive 2.304 t.kr. mindre end budgetteret. 
 
Salget af el har givet en mindre omsætning end budgetteret. Sammen med grundbeløbstil-
skuddet er der en negativ afvigelse fra budgettet på 6.343 t.kr. i 1. halvår. Sammen med andre 
indtægter er omsætningen for 1. halvår opgjort til 107.313 t.kr., som er 8.048 t.kr. under den 
budgetterede omsætning. 
 
Selskabet modtager som kraftvarmeværk en grundbeløbssikring, som følger udviklingen i el-
priserne. Udviklingen i 2018 er til ugunst for Energi Viborg Kraftvarme, idet priserne er stigende 
og dermed er grundbeløbssikringen faldende. Ud fra prognoser for udviklingen i elpriser i 2. 
halvår 2018 er selskabets forventede grundbeløbstilskud for den resterende del af 2018 bereg-
net. Beregningen viser, at selskabet vil modtage 8,8 mio. kr., men der er ud fra forudsætninger-
ne i budget 2018 forventet en indtægt på 29,7 mio. kr. Grundbeløbssikringen er uden sammen-
hæng med den mængde el, der faktisk produceres på kraftværket.  
 
Med de øgede el-priser er der et incitament til at øge el-produktionen. Produktionen er af-
hængig af hvor meget varme, der samtidig kan afsættes, men med høje el-priser vil det være 
en økonomisk fordel at producere varme på kraftværket fremfor på kedelcentralerne. Der er ud 
fra de ændrede forudsætninger foretaget en revurdering af produktionsplanen i andet halvår. 
En øget el-produktion vil afbøde noget af tabet på grundbeløbssikringen, men kan ikke kom-
pensere tabet i fuldt omfang. Elsalget i andet halvår er i forhold til budgettet forøget med 27,8 
mio. kr., men grundbeløbet er 20,9 mio. kr. mindre end budgetteret og der er en mindre indtægt 
i årets første halvår på 6,3 mio. kr.  På baggrund af denne vurderes det, at den samlede ind-
tægt for elsalg i 2018 inkl. grundbeløbssikringen vil blive 105.810 t.kr. Det er 570 t.kr. mere end 
oprindeligt budgetteret i 2018.  
 
For at kunne producere den øgede mængde el vil omkostningerne til brændsel og til CO2-
kvoter stige. I forhold til det oprindelige budget forventes en meromkostning til brændsel på 
9.486 t.kr. og omkostningen til CO2-kvoter vurderes at blive 1.958 t.kr. større end budgetteret.  
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Produktions- og distributionsomkostninger 
Med det reducerede salg af varme er produktionsomkostningerne lavere end budgetteret. Sel-
skabet indgår løbende fastprisaftaler på dele af fremtidige gasleverancer for at sikre mod plud-
selige prisstigninger i markedet. Markedet har i 2018 vist opadgående priser på gas, hvorfor der 
er indgået flere fastprisaftaler for at imødegå prisstigninger. De indgåede aftaler for 2018 er ind-
regnet i det forventede årsresultat sammen med opdaterede forward-priser for resten af 2018. 
Forward-priserne er estimater på udviklingen i gaspriserne.  
 
Produktionsomkostningerne er samlet set 4.361 t.kr. mindre end budgetteret i 1. halvår, men vil 
på baggrund af den ændrede produktionsplan og de stigende gaspriser blive 9.486 t.kr. større 
end oprindeligt budgetteret.  
 
Øvrige omkostninger 
Omkostninger til CO2-kvoter opgøres ved årsskiftet.  
 
Omkostningerne til geotermiprojektet udgør i 1. halvår 1.640 t.kr.  
 
Der forventes en takstmæssig underdækning på 8.189 t.kr. i 2018 før skat og 6.387 t.kr. efter 
skat. Der var oprindeligt budgetteret med en overdækning i 2018 på 4.371 t.kr., der skulle mod-
regnes i selskabets akkumulerede underdækning. Årets resultat forventes således formindsket 
med 10.758 t.kr. Den samlede underdækning pr. 31. december 2018 forventes således at ud-
gøre 15.668 t.kr.  
 
Lossepladsgasanlægget: 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 udviser et overskud på 146 t.kr., som er 18 t.kr. større 
end budgetteret.  
 
I efteråret 2018 forventes det afklaret, hvordan den fremtidige drift af lossepladsgasanlægget 
skal videreføres. Som omtalt i tidligere budgetopfølgninger udvindes der aftagende mængder af 
gas, som reducerer indtægtsgrundlaget.  
 
I 2018 forventes et overskud på 67 t.kr.  
 
 
BILAG 
 
Bilag 40.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarme-
værket) 
Bilag 40.2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (losseplads-
gasanlægget) 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at budgetopfølgningerne tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Sag nr.: 41 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

41. Indførsel af model til god selskabsledelse  
 
På strategimødet den 15. juni 2018 var et gennemgående punkt for alle selskaberne indførsel 
af ”god selskabsledelse”.  
 
Baggrunden for dette er et ønske om implementering af en struktureret tilgang til minimum en 
gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle 
og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.  
 
Som udgangspunkt anvendes DANVA's udgave af god selskabsledelse, idet denne netop er 
målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.  
 
I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, 
men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte 
selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, 
hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.  
 
Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god sel-
skabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.  
 
Årsagen til at ledelsen ønsker at igangsætte arbejdet med god selskabsledelse, som et af det 
første punkter i strategiarbejdet, skal ses i sammenhæng med, at den nuværende  
ejerstrategi skal tages op til ny vurdering i forbindelse med godkendelse af byrådet. Da ejerstra-
tegien samt forholdet til ejeren er nogle af omdrejningspunkterne i forbindelse med god sel-
skabsledelse, vil det være hensigtsmæssigt, at anbefalingerne for god selskabsledelse inddra-
ges i arbejdet omkring udformningen af en ny ejerstrategi.  
 
På mødet vil blive givet en gennemgang af status på Energi Viborg´s nuværende opfyldelse af 
god selskabsledelse.  
 
Bestyrelsen vil evaluere anvendelse af modellen ved udgangen af 2019. 
 
 
BILAG 
 
Bilag 41.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse 
Bilag 41.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA’s anbefalinger til god selskabsledelse  
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og 
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at ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennem-
gang af ejerstrategien, samt 
 

at ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstrategien, 
samt 
 

at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. 
gennemgangen af status på mødet.  
 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Punktet udsættes. 
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Sag nr.: 42 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

42. Strategiarbejde Energi Viborg Kraftvarme A/S 2018 - 2022 
 
Den 15. juni 2018 afholdtes der temadag for bestyrelsen i Energi Viborg A/S Kraftvarme, hvor 
Energi Viborg Kraftvarmes oplæg til strategiarbejde 2018 – 2022 blev præsenteret og diskuteret 
med bestyrelsen. 
På temamødet var der enighed om, at der skal arbejdes videre med følgende hovedmål, og der 
blev besluttet nedenstående prioritering af hovedmålene: 
 

1. Vi vil have kunderne i fokus 
2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger 
4. Vi arbejder for en effektiv og en bæredygtig omstilling 
5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører 

 
Bestyrelsen bedes forholde sig til de præsenterede mål og delmål (for perioden 2018 til 2019) 
fra temadagen den 15. juni 2018 (vedlagt som bilag). 
Derudover bedes bestyrelsen forholde sig til nedenstående prioritering af ledelsens oplistede 
indsats for perioden 2018 til 2019: 
 

1. Opretholdelse af forsyningssikkerhed (hovedmål 1): 
• Der vil, på bestyrelsesmødet i oktober, blive fremlagt forslag til opretholdelse af 

forsyningssikkerhed. 
 

2. Varmeproduktionsprisen skal være konkurrencedygtig ift. alternative opvarmningsformer 
hos slutforbrugeren (hovedmål 1): 

• Dette delmål er pt. udfordret, men indgår i arbejdet med den fremtidige varme-
produktion. 
 

3. Vi skal være mere målrettede i vores information til vores interessenter (hovedmål 1): 
• Det er vores ønske at øge informationsniveauet til slutforbrugerne bl.a. indenfor 

den daglige drift og arbejdet med den fremtidige varmeproduktion. 
 

4. Opfyldelse af konstitueringsaftalen (hovedmål 1 og 5): 
• Status vedr. konstitueringsaftalen fremlægges på dagens møde i anden sag. 

 
5. Fremtidig varmeproduktion i samarbejde med distributørerne (hovedmål 1,3 og 4): 

• Der fremlægges forslag til udvidelse af styregruppen for fremtidig varmeproduk-
tion på dagens møde i anden sag. 

 
6. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads (hovedmål 2): 

• Dette er et stærkt fokus- og indsatsområde for såvel ledere som medarbejdere, 
og højt prioriteret. 
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7. Kraftvarmeanlægget anvendes til at tilbyde systemydelser for bl.a. Energinet.dk og 
Dansk Kraftvarme Kapacitet (hovedmål 3). 

 
8. God selskabsledelse (hovedmål 5): 

• Der fremlægges forslag til model for god selskabsledelse på dagens møde i an-
den sag. 
 

9. Vi søger samarbejde med vores interessenter, fx forsyningsvirksomheder, myndigheder, 
rådgivere og brancheorganisationer (hovedmål 5): 

• Der igangsættes arbejde til kortlægning af hvilke serviceydelser, der vil kunne 
tilbydes omkringliggende fjernvarmeselskaber. 

 
 
De prioriterede opgaver vil blive indregnet i den kommende budgetlægning for 2019. 
  
 
BILAG 
 
Bilag 42.1: Præsentation fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter den fremlagte strategi og,  
 
at bestyrelsen godkender den på mødet prioriterede indsat for arbejdet med strategi for 

2018 og 2019. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Punktet udsættes. 
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Sag nr.: 43 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

43. Orientering om Energiaftalen pr. 29. juni 2018 
 
Folketingets partier blev den 29. juni 2018 enige om en ny energiaftale.  
 
Aftalen har været ventet længe, og indeholder følgende væsentlige hovedpunkter som er af 
betydning for Energi Viborg kraftvarme:   
 

- At mindst 90 pct. af fjernvarmebruget er baseret på andre energiformer end kul, olie og 
gas i 2030.  

 
- At lempe elvarmeafgiften med 15,2 øre/kWh fra 2021 (2018-priser). Således lempes el-

varmeafgiften fra 30,7 øre/kWh til 15,5 øre/kWh fra 2021 og frem.  
 
Dette er netop det, som vi har arbejdet for gennem møder med Energiministeren, med-
lemmer af folketinget samt gennem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. Det er således 
meget positivt, at denne ændring indgår i energiaftalen, og en væsentlig forudsætning 
for gennemførsel af overskudsvarmeprojektet fra Apple.  

 
- Omlægning af reglerne for overskudsvarme.  

Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra re-
geringen.  
 
Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet det rejser tvivl omkring de fremtidige regler for over-
skudsvarmen. Som bekendt har vi sammen med Apple søgt og fået fritagelse for over-
skudsvarmeafgiften jf. de nuværende regler. Det er dog positivt, at der lægges op til en 
hurtig afklaring af denne problemstilling. Samtidig må det forventes, at en omlægning 
ikke vil hindre brugen af overskudsvarme, da man jo netop ønsker at fremme dette om-
råde.  

 
- Med energiaftalen ophæves produktionsbindingerne i de mindre fjernvarmeområder fra 

1. januar 2019. Dette er positivt for de mindre fjernvarmeområder med en årlig varmele-
vering på under 200 TJ, som dermed slipper for kraftvarmekravet og brændselsbindin-
gen til naturgas.  
 
Parterne er endvidere enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af til-
slutnings- og forblivelsespligt fra 1. januar 2019 
 

Områder, der er udlagt til kollektiv forsyning, har i dag pligt til tilslutning. Tilslut-
ningspligten indebærer ikke en pligt til at skulle aftage varme fra anlægget, men 
pligt til at betale et evt. tilslutningsbidrag samt evt. årlige faste afgifter. 
 
Der er principielt ikke forblivelsespligt i dag, da man iflg. Viborg Fjernvarmes leve-
ringsbestemmelse (efter 5 måneder) kan udtræde med en måneds varsel (for til-
slutninger efter 1. jan. 2010, ellers 1 års varsel). Det kan være forbundet med om-
kostninger for varmeforbrugeren at udtræde af fjernvarmeleveringen. 
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Den nye energiaftale indebære altså, at man ikke vil skulle betale tilslutningsbidrag 
og evt. årlige afgifter, såfremt man ikke ønsker fjernvarme. 
 

Der træffes først beslutning om ophævelse af produktionsbindingerne i de mellemstore 
og store fjernvarmeområder samt ophævelse af eksisterende forbrugerbindinger efter 
erfaringerne fra de mindre områder samt en række analyser af bl.a. elforsyningssikker-
heden er forelagt parterne. 
 
Det vil sige, at kraftvarmeværket i Viborg udelukkende kan nedlægges efter ansøgning.  

 
- Håndtering af grundbeløbets ophør. Som hjælp til de mindre værker ophæves produkti-

onsbindingerne som beskrevet ovenfor. I forhold til de større værker henvises til den re-
ducerede elvarme afgift som gør det muligt at få varmepumper ind i produktion. Men 
desværre ikke en her og nu løsning for mange af de store værker, herunder EVK, da 
kraftvarmekravet stadig tilsiger at 90 % af varmebehovet skal kunne dækkes af via 
samproduktion af el og varme.  

- Anden løsning kræver at løsningen er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end kraft-
varmeanlæg. Herudover kræves også positiv selskabs- og brugerøkonomi. 

 
 
Parterne bag energiaftalen er enige om, at aftalen gælder for perioden 2020-24, hvorefter afta-
lens forligsbindinger betragtes som udløbet, medmindre andet konkret fremgår af aftaleteksten, 
og Regeringen vil 2 år før aftalens udløb tage initiativ til drøftelse af den videre energipolitik ef-
ter 2024. 
 
 
BILAG 
 
Bilag 43.1: Energiaftale af 29. juni 2018 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Punktet udsættes. 
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Sag nr.: 44 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

44. Orientering om handleplan (Masterplan) for fremtidig varmepro-
duktion 

 
Styregruppen besluttede den 4. juni 2018 at få udarbejdet en Masterplan, der beskriver nye 
varmeproduktionstiltag, der kan gennemføres indenfor en relativ kort periode, uden at disse 
forhindrer udnyttelsen af Apple-varme. 
 
Formålet med masterplanen er bl.a. 

- At præsentere en handleplan for de kommende fem år 
- At give anledning til en besindig beslutningsstrategi, der giver robusthed og fleksibilitet, 

uagtet at overskudsvarme fra Apple eventuelt skulle vise sig ikke at blive muligt 
- At undgå fejlbeslutninger på baggrund af manglende rammebetingelser 
- At fremkomme med anbefalinger set i dagens perspektiv 
- At investeringer planlægges iht. faseopdelingen 
- At distributørernes strategier søges inddraget. 

 
Masterplanen skal derfor sørge for, at der ikke implementeres teknologier, der ikke er kendt og 
gennemprøvet teknologi i fjernvarmeregi, og at der implementeres løsninger, der er grundlagt i 
velovervejede vurderinger og beslutninger, med henblik på at opnå billigere varmepriser og høj 
forsyningssikkerhed. 
 
Det er vores hensigt at arbejdet med, at masterplanens faser, gennemføres i åbenhed og debat 
med interessenterne. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 44.1: Masterplan for fremtidig varmeproduktion 
Bilag 44.2: Uddybende beskrivelse af Masterplan 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at masterplan fremsendes til høring, med ønsket om tilbagemelding fra distributørerne i lø-

bet af september måned.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Sagen udsættes. 
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Sag nr.: 45 
ESDH-nr.: 2018/00253 034 
Ansvarlig: CH 

45. Gensidig orientering 
 
 

• Dansk Fjernvarmes landsmøde den 25. – 26. oktober 2018 i Aalborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Sagen udsættes. 
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