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Indledning 

Viborg Kommune har modtaget en rapport (herefter ”Rapporten”) om den fremtidige struktur for 
fjernvarmeforsyningen i Viborg. Rapporten er udarbejdet af advokatfirmaet Horten.  
 
Hvilket kommissorium, Horten har fået som grundlag for rapporten, kendes ikke, men indlednings-
vist i rapporten er anført, at ”Viborg Kommune har ønsker en redegørelse om mulighederne for en 
ny fremtidig struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg.” Af indledningen kan forstås, at mulighe-
derne skal ses i forhold til konstitueringsaftalen, idet teksten heri delvis stammer fra konstitue-
ringsaftalen. 
 
Rapporten er den 13. december 2018 udsendt af Viborg Kommune sammen med en pressemed-
delelse, i hvilken det også fremgår, at Viborg Kommune inden jul vil indkalde Energi Viborg Kraft-
varme og Viborg Fjernvarme til møde i januar 2019.  
 
Ledelsen i Energi Viborg Kraftvarme har gennemgået rapporten og har på den baggrund udarbej-
det nærværende notat til bestyrelsens orientering. Sagen inkl. notatet planlægges fremsendt til Vi-
borg Kommune til orientering. 
 
Efter rapportens fremsendelse har EVK modtaget Forsyningstilsynets høringsudkast til afgørelse 
om indregning af geotermiomkostninger. Udkastet behandles i en særskilt sag på dagens møde. 
Det skal dog fremhæves herfra, at Forsyningstilsynet har beregnet et ikke-indregningsberettiget 
beløb på ca. 7,5 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre, end der flere steder forudsættes i rapporten. 

Overvejelser vedrørende rapporten 

Den foreslåede løsning 
Horten konkluderer i pkt. 1.2, at den mest hensigtsmæssige model for at sikre forbrugerne afgø-
rende indflydelse er at drive varmeforsyningen i et A.m.b.a. Løsningen skal jf. Horten konstrueres, 
således at VF friholdes for eventuelle økonomiske følger af geotermisagen, og dermed skal ophø-
re som forening. 
 
Det nystiftede A.m.b.a. skal købe aktierne i EVK, og dermed overtage den eksisterende varme-
produktion. Horten forudsætter, at EV og/eller VK stiller garanti til det nystiftede A.m.b.a for usik-
kerheder vedr. EVK’s indregningsret, samt garanti vedr. bevilling til elproduktion. Dette vil betyde 
at garantien reelt bliver skattefinansieret. 
  
A.m.b.a.’et forudsættes stiftet med VF’s egenkapital på 25 mio. kr.  
 
Rapporten beskriver ikke processen frem mod stiftelsen, herunder hvorledes foreningens VF’s 
egenkapital kan overdrages til et nyt A.m.b.a. 
 
Vurdering af den foreslåede løsning set i forhold til konstitueringsaftalen 
Når der overordnet ses på de succeskriterier, som kan udledes af konstitueringsaftalen, og som 
bestyrelsen tidligere har behandlet: 
 

1. Der skal etableres en ny organisering mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjern-
varme, 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 virk-

somheder 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. 
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Så opfylder den anførte løsning samtlige betingelser i aftalen, idet dog emnerne vedrørende Over-
lund Fjernvarme og de almene boligselskaber (nr. 1) samt den nye organiserings indflydelse på 
fremtidens Energi Viborg A/S (nr. 4) kun er berørt ganske kort i Rapporten. 
 
Endvidere er det i Rapporten af advokaten forudsat, at ”afgørende indflydelse” skal forstås som 
bestemmende indflydelse, herunder også fuldt ejerskab til andele via et A.m.b.a. Det er ledelsens 
vurdering, at der her er tale om en tolkning fra advokatens side af konstitueringsaftalens ordlyd.  
 
At Rapporten herudover foreslår, at EV eller VK skal holde det nystiftede A.m.b.a. skadesløs for 
ethvert krav vedrørende ikke-indregningsberettigede omkostninger m.v., må siges at række ud 
over konstitueringsaftalens succeskriterier, da der reelt vil være tale om en skattefinansieret garan-
ti. 
 
Som tidligere nævnt er der modtaget et udkast til afgørelse vedr. de ikke–indregningsberettigede 
omkostninger. Udkastet behandles på anden sag på bestyrelsesmødet den 20. december 2018.  
 
Det bemærkes, at advokatens forventning om, at det ikke-indregningsberettigede beløb er betyde-
ligt og dermed direkte truende mod såvel EVK som VF’s eksistens sandsynligvis ikke er korrekt. 
Det skal understreges, at det endelig beløb, som ikke kan indregnes først endeligt kendes, når 
Forsyningstilsynet er kommet med en afgørelse, og denne er accepteret af EVK og VF.   
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EV’s hæftelse for A.m.b.a. 
I Rapporten forudsættes, at Energi Viborg A/S (EV) skal indestå for følgerne af geotermisagen. I 
pkt. 1.2 er denne indeståelse ubegrænset, men den i pkt. 1.4.1 anføres kun at gælde beløb over 
egenkapitalen i VF vedrørende en evt. manglende indregningsret af omkostninger.  
 
Denne indeståelse skal ske uanset den igangværende voldgiftssag, hvor EVK får afklaret, om EVK 
kan fastholde den aftale, som VF indgik i forbindelse med overdragelse af geotermiprojektet vedr. 
skadesløsholde EVK netop ikke-indregningsberettigede omkostninger. Sagen er berammet til fe-
bruar 2019. Sagen er omtalt i Rapporten i pkt. 14. 
 
Advokatens forslag om indeståelse synes meget vidtgående set i forhold til indholdet af konstitue-
ringsaftalen, da der reelt vil være tale om en skattefinansieret garanti. 
  
EVK’s ledelse vurderer derfor, at såfremt EV skal indestå for krav i EVK eller VF, bør forholdet un-
dersøges af selskabets advokat for lovmedholdelighed i forhold til såvel selskabslovgivningen som 
speciallovgivningen på forsyningsområdet. Endvidere bør det undersøges, om sådanne garanti-
stillelser fra EV eller Viborg Kommune vil være en overtrædelse af statsstøttereglerne. Dette for at 
sikre, at der ikke opstår ansvar for bestyrelse og direktion ved indgåelse af sådan en aftale. 
 
Selve konstruktionen; A.m.b.a. med datterselskab 
I pkt. 26.1.2 og delvis i 26.1.1. beskriver Rapporten den foreslåede model med et datterselskab 
(EVK) ejet af et A.m.b.a. 
 
I Rapporten er der anført 2 begrundelser for at holde kraftvarmeværket i EVK; skattepligt og betin-
gelser for kommunegarantier.  

 Skattepligt, fordi EVK er skattepligtig og et A.m.b.a. som udgangspunkt vil være skattefrit,  

 Kommunegaranti, fordi det oplyses, at kravene til kommunegaranti vil være mindre til var-
meproduktion uden elproduktion. 

 
Rapporten beskriver muligheden for, at der kan være en forbrugerbestyrelse i A.m.b.a.’et og en 
professionel bestyrelsen i EVK for at sikre optimal drift.  
 
Rapporten nævner muligheden for gnidninger imellem disse to bestyrelser om en risiko ved kon-
struktionen.  
 
Advokatens vurdering af, at der bør være en professionel bestyrelse i EVK, tolkes som en vurde-
ring af vigtigheden af en fortsat professionel drift af EVK, som handler på det frie marked i forhold 
til indkøb af gas og salg af el.   
 
Der er i Rapporten ikke præciseret, hvor den øvrige varmeproduktion skal placeres selskabs-
mæssigt, altså om de nuværende kedler skal bliver i EVK, eller om de, sammen med den fremtidi-
ge varmeproduktion skal ejes direkte af A.m.b.a.’et. Det nævnes dog i pkt. 26.1.2, at øvrige var-
meaktiviteter kan placeres i et andet aktieselskab som datterselskab, således at der bliver 2 dat-
terselskaber i A.m.b.a.’et. 
 
Der kan være en risiko for uhensigtsmæssigheder, såfremt kraftvarmeanlægget placeres i EVK og 
den resterende produktion i A.m.b.a.’et. 
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Til orientering vedrørende de i punktet nævnte stramme regler om kommunalgaranti kan det oply-
ses, at det kun er i forbindelse med kommunegaranti til investeringer i elproduktion, at der er sær-
lige regler i forhold til et evt. A.m.b.a., ikke til varmeproduktion. 
 
Tidspunkt for stiftelse af A.m.b.a. 
Vedr. A.m.b.a.-modellen kan det overvejes, at denne afventer: 

- Nedlæggelse af kraftvarmeanlæg og oprydning heraf (se også kommentarer ovenfor vedr. 
kraftvarmekravet). 

- Afklaring af fremtidig varmeproduktion,  
o Horten fastslår i pkt. 2.4. "Da kraftvarmeværket er reguleret af elforsyningsloven, er 

det i øvrigt ikke muligt i projekter efter varmeforsyningsloven at lægge til grund, at 
værket nedlægges, da dette beror på anden lovgivning og bestemmes af andre 
myndigheder." 
Dette medfører således, at kraftvarmeanlægget fortsat skal indgå i de scenariebe-
regninger, der gennemføres i EVK-regi, men skal også indgå i de analyser, VF har 
fået foretaget af Niras. 

o Såfremt kommunen ønsker at sikre, at udnyttelsen af overskudsvarme fra Apple bli-
ver vurderet i henhold til varmeforsyningsloven, vil dette kunne lade sig gøre gen-
nem sit overordnede ejerskab af EVK. Dog påpeger Horten, at kommunen som 
myndighed har visse handlemuligheder for at sikre, at Apple varmen bliver vurderet 
jf. pkt. 4.2-4.7 i Horten rapporten. 

o Såfremt den fremtidige varmeproduktion skal afklares under den nuværende orga-
nisering, vil dette kræve enten 

 en hensigtserklæring/aftale mellem EVK og distributørerne, da afskrivnings-
perioden på nye investeringer højst sandsynligt vil skulle løbe længere end 
den resterende aftaleperiode i driftsaftalerne, eller  

 at man benytter sig af §§ 6 og 7 i varmeforsyningsloven, som angivet af Hor-
ten i pkt. 6.3. 

 Alternativt oprettes A.m.b.a. på samme tidspunkt som etablering og idrift-
sættelse af ny varmeproduktion, eller 

 at driftsaftalen forlænges. 
- Driftsaftalernes udløb i 2033. Indtil da foreskriver driftsaftalen, at EVK er ansvarlig for var-

meproduktionen, og distributørerne er ansvarlige for distributionen af fjernvarme i Viborg 
by.  

 
 
Tilslutning af andre byer 
Vedr. pkt. 1.5.9 Tilslutning af andre byer, vil dette, ved etablering af et A.m.b.a., alene være dette 
selskabs beslutning. 
 
Såfremt Viborg Kommune ønsker at kunne tilbyde andre byer i kommunen adgang til den varme-
mængde, der vil kunne komme fra Apple, vil dette kun kunne lade sig gøre under den nuværende 
organisering, hvor Viborg Kommune er overordnet ejer af EVK. 
 
Skattemæssige forhold 
Rapporten nævner flere steder usikkerheden om retten til indregning af skat i varmeprisen.  
 
Selvom vi allerede gennem flere år har indregnet skat i fuld overensstemmelse med varmeforsy-
ningslovens bestemmelser, har vi forelagt spørgsmålet for vores revisor, der bekræfter, at skatten, 
der opstår pga. manglende skattefradrag på indregningsmæssige omkostninger kan indregnes i 
varmeprisen.  
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At Skat anser betalingen til Viborg Fjernvarme i 2012 for en ikke-fradragsberettiget omkostning var 
uventet, hvorfor vi har en igangværende skattesag om området. Sagen afsluttes forhåbentligt aller-
først i 2019, men den oprindeligt oplyste dato for sagsbehandlingen i december 2018 er udsat. 
 
Endvidere omtales i pkt. 23 skattemæssige forhold omkring overdragelse af aktiver fra skattefrit til 
skattepligtigt selskab, herunder især værdiansættelse af aktiverne. I den foreslåede konstruktion 
ses ikke beskrevet, at der skal ske en sådan overdragelse, med mindre det forudsættes, at alle 
varmeproduktionsaktiver samles i EVK. 
 
I pkt. 23.3 nævnes endvidere den nylig afsagte dom om skattemæssige værdier i vandsektorloven, 
hvor de såkaldte POLKA-værdier blev anset som de skattemæssige værdier i mangel af andre 
lovbestemte bestemmelser. Rapporten trækker paralleller til varmesektoren, dog bemærkes, at der 
ikke er nogen ny praksis. 
 
Det bemærkes hertil, at der er igangværende arbejder på varmeforsyningsområdet, hvor det p.t. 
forventes, at branchen som helhed bliver skattepligtig, og at det forventes, at lovgivningen vedrø-
rende de skattemæssige værdier bliver tydeligere formuleret end i vandsektoren. Dog er der ingen 
sikkerhed for, at POLKA-værdier vil blive anvendt her. 
 
Som reglerne er nu vil et A.m.b.a. som udgangspunkt (uden elproduktion) være skattefrit, dog vil 
indtjening vedr. ydelser til ikke-andelshavere være skattepligtigt. 
 

EVK’s økonomiske situation 

Som omtalt i pkt. 2.5 kan der være væsentlige konsekvenser, hvis en større andel af geotermiom-
kostningerne bliver anset som ikke-indregningsberettigede. Men idet Forsyningstilsynet har bereg-
net beløbet til 7,5 mio. kr. i sit udkast til afgørelse, vurderes konsekvenserne at blive overskuelige.  
 
Hvis voldgiftssagen falder ud, helt eller delvist, til EVK’s fordel, vil dette betyde, at VF skal udrede 
beløbet af deres ”frie” egenkapital, som udgør ca. 25 mio. kr. Egenkapitalen består ikke som likvi-
de midler, da denne er investeret i aktiver, som i givet fald vil skulle belånes/sælges. 
 
Det formodes, at anvendelse af egenkapitalen i VF til betaling af kravet vil kræve en generalfor-
samlingsbeslutning. Såfremt VF ikke kan betale beløbet, vil dette i yderste konsekvens medføre 
konkurs for VF. 
 
Såfremt EVK selv skal udrede en del af det ikke-indregningsberettigede beløb, bemærkes det, at 
EV i koncernen har egenkapital stammende fra selskaber underlagt elforsyningsloven, som vil 
kunne anvendes til en eventuel rekapitalisering i EVK. Der vil dog stadig være tale om en reel 
skattefinansieret garanti. 
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Bestyrelsens tidligere beslutning 

Bestyrelsen har tidligere, i sag nr. 58 af 5. november 2018, besluttet at anbefale den såkaldte mo-
del 2, fremsendt af Overlund Fjernvarme og boligselskaberne, hvor hele varmeforsyningen samles 
i et aktieselskab under EV med flertallet af forbrugere i bestyrelsen. Denne løsning er tidligere 
fremsendt til Viborg Kommune med en følgeskrivelse, hvor det bl.a. anføres: 
 

 ”at alternativet til snarest at samle produktion og distribution i Energi Viborgs regi er at fort-
sætte med den nuværende adskillelse, og 

 at det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, at Byrådet godkender strategien for den fremtidige 
fjernvarmeproduktion, og 

 at spørgsmålet om voldgiftssagen og overskudsvarme fra Apple er afklaret, og  

 at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - distribution eventu-
elt samles i et privat a.m.b.a.” 

  
Den af bestyrelsen besluttede model står således ikke i vejen for etableringen af et A.m.b.a., og 
det er muligt at sikre afklaring af de usikre elementer, inden der sker overgang til et A.m.b.a. 
 
Om overgangen skal planlægges, så den falder sammen med udløbet af driftsaftalerne i 2033, el-
ler om det kan planlægges før, er ikke afklaret med bestyrelsens beslutning. Derimod sikrer den af 
bestyrelsen godkendte model en afklaring af: 

- At den fremtidige drift, herunder Energi Viborgs opretholdelse af garanti for elbevillingen til 
sit datterselskab, og den efterfølgende nedlukning af kraftvarmeværket sker under den nu-
værende organisering,  

- Voldgiftssagen og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser uden juridiske og øko-
nomiske ugennemskuelige aftaler som angivet i Rapporten, der kan få meget vidtrækkende 
konsekvenser for såvel EVK/EV som Viborg kommune, og som i værste fald kan udmøntes 
i nye retssager omkring fortolkninger af disse.  

- Anvendelse af overskudsvarmen fra Apple. 
 

Modellen virker samlet set mere overskuelig og gennemførlig, og sikrer samtidigt opfyldelse af 
konstitueringsaftalen, idet der opnås afgørende forbrugerindflydelse i bestyrelsen for EVK.  
 
Viborg Kommune vil stå som garant for forbrugernes indflydelse i fremtiden. 
 
I forhold til Rapportens omtale af denne løsning (pkt. 26.1.4) sættes spørgsmålstegn ved, om for-
brugernes indflydelse kan opretholdes, idet denne indflydelse er baseret på aftaler og vedtægter. 
Dette er naturligvis en relevant bekymring, men bestyrelsen i EV har ved anbefaling af modellen til 
Viborg Kommune fremhævet i følgeskrivelsen: 
 

”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 bestyrelsen samt be-
sætter formandsposten.” 

 
Det vurderes således, at Viborg Kommune må stå som garant for, at denne afgørende indflydelse 
fortsætter. Ligeledes at det udelukkende er Viborg Byråd, som kan tolke på meningen vedr. kon-
stitueringsaftalens ordlyd omkring afgørende indflydelse.  
 
Det kan oplyses, at modellen lægger op til, at Overlund og Viborg Fjernvarme nedlægges efter 
etableringen af det nye selskab. 
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Kraftvarmekravet og bevilling til elproduktion 

Der er ingen tvivl om, at Energistyrelsen ved overdragelse til en ny organisation fortsat vil forlange 
en økonomisk garanti for de omkostninger, der måtte opstå som følge af en nedlæggelse af kraft-
varmeanlægget (oprydningsomkostninger). 
  
Garantien beløber sig pt. til ca. 7,1 mio. kr., som årligt opskrives med 3,0 % (siden 2013). 
 
Det er tvivlsomt, hvorvidt Energi Viborg vil have interesse i at stille garanti for et eksternt selskab, 
ligesom lovligheden af dette skal undersøges, da der reelt er tale om en skattefinansieret garanti. 
 
Hortens bemærkninger omkring det almene kraftvarmekrav, som anført i projektbekendtgørelsen, 
er korrekte. Horten omtaler dog ikke forudsætningsskrivelserne (den generelle og den specifikke 
for Viborg) fra 1990 i notatet. 
 
Det er vores forståelse, at disse stadig er gældende, hvilket betyder at Viborg by stadig vil have 
pålagt et kraftvarmekrav, der vil skulle kunne dække 90 % af byens varmebehov (ikke et drifts-
krav), også selvom det eksisterende kraftvarmeanlæg nedlægges. 
 
Det er derfor usikkert, om Hortens udtalelse i pkt. 2.3.1 side 10 - "Såfremt EVK's gasforsynede 
kraftvarmeværk måtte blive nedlagt, hvilket skal ske efter reglerne i elforsyningsloven, jf. herom 
under punkt 3., vil de pågældende begrænsninger endvidere ikke længere være gældende, når 
værket rent faktisk er nedlagt." - er korrekt. 
 
Dels pga. forudsætningsskrivelserne, og dels pga. § 17 stk. 7 i projektbekendtgørelsen: 

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved etablering af var-
meproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et 
fjernvarmenet, der forsynes af et naturgasbaseret varmeanlæg, hvis 
der er tale om et tidligere decentralt naturgasbaseret kraft-varme-
anlæg, der har nedlagt kraftvarme-anlægget. 

 
Desuden er det korrekt, at det er, ved ønsket om en nedlæggelse af kraftvarmeanlægget, "Energi-
styrelsen, der afgør, om et sådant decentralt kraftvarmeværk kan nedlægges mv." og at dette "… 
afgøres derimod ud fra vurderinger af behovene for elproduktionskapacitet." 
 
Med den nye energiaftale er det vedtaget, at decentrale kraftvarmeværker under 500 TJ vil blive 
fritaget for kraftvarmekravet og til dels brændselsbindingen. Det efterlader 3 naturgasfyrede de-
centrale kraftvarmeværker (over 500 TJ), som ikke får denne mulighed, hvor Viborg er det ene af 
dem. Derudover er der en del affaldsforbrændingsanlæg over 500 TJ, som heller ikke bliver om-
fattet. 
 
Der træffes først beslutning om ophævelse af produktionsbindingerne i de mellemstore (500 TJ 
varme til 50 MW el effekt) og store fjernvarmeområder (over 50 MW el effekt - bl.a. Viborg) samt 
ophævelse af eksisterende forbrugerbindinger, efter erfaringerne fra de mindre områder samt en 
række analyser af bl.a. elforsyningssikkerheden er forelagt parterne. 
 
Det er desuden værd at bemærke, at EVK oppebærer en afgiftslempelse på varmeproduktion på 
kedelcentralerne, svarende til 8 mio. kr. årligt ved ren kedeldrift pga. el-patronlovens tilknytning til 
kraftvarmeanlægget. Dvs. at hvis kraftvarmeanlægget nedlægges, bortfalder denne afgiftslempel-
se. 
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Derudover er kraftvarmeværkets driftsøkonomi afhængig af elpriserne, men også naturgaspri-
serne. 
 
Kraftvarmeværket har siden 2015 oplevet en stigende produktion, og bidrager pt. med et positivt 
indtjeningsbidrag på 25 mio. kr. i 2019. Beløbet modregnes i varmeproduktionsprisen til gavn for 
varmekunderne. Rapporten fremhæver gentagne gange et udokumenteret forhold omkring en lav 
elpris. Elprisen varierer løbende, men det kan oplyses, at elprisen gennem den senere tid har væ-
ret stigende og i dag ligger på et højt niveau.  
 
Det kan oplyses, at EVK iflg. driftsaftalen indregner resultatet fra elproduktionen fuldt ud i varme-
prisen. 
 
Det er usikkert, hvorvidt markedet for energipriser opretholder det positive forhold mellem elpriser 
og naturgaspriser, og der kan derfor være behov for, at der fra samfundets side indføres en beta-
lingsmodel, der enten friholder varmeforbrugerne for omkostninger til elproduktion, alternativt tilla-
der, at varmeforbrugerne betaler for "underskud" på elproduktionsanlægget. 
 
Vedr. de beskrevne risici under pkt. 7.4 gælder disse risici ikke kun ved et Applevarme-projekt, 
men ved alle fremtidige projekter. 

Aftaleforhold overfor Apple 

Horten antager vedr. aftaleforhold overfor Apple i pkt. 1.5.8 - "Det må antages, at Apple gerne vil 
have en stor og sikker varmeforsyningsvirksomhed at indgå aftale med. Det vil være opfyldt for en 
kommunal varmeforsyning, men må også anses for opfyldt for en ny samlet varmeforsyning, selv-
om den er forbrugerejet". 
 
Det er en antagelse, men ikke noget, der er afklaret med Apple.  
 
Men det må antages, at Apple ikke er interesseret i at skifte aftalepart og kontaktpersoner ifm. pro-
jektets gennemførelse, da det alt andet lige ville betyde, at der skulle startes forfra, hvorved også 
det tillidsforhold, der er opbygget, går tabt.  
 
Siden Apples annoncering af datacentret i 2015 har der været skiftende udtalelser omkring denne 
mulighed fra Viborg Fjernvarme, samt Viborg Fjernvarmes ønske om anden produktionsform ved 
brug af udelukkende luft til vand-varmepumper.  
 
Det må antages, at Apples aftalepart ifm. fjernvarmeprojektet skal være en troværdig og tillids-
vækkende aftalepart, hvor det sikres, at Viborg Kommune står bag den endelige beslutning om-
kring et evt. fremtidigt samarbejde med Apple omkring brugen af overskudsvarmen. 
 

Boligselskabernes blokcentraler 

Horten omtaler boligselskabernes blokvarmecentraler, som om der er etableret varmeproduktion 
ved kedeldrift.  
Det kan oplyses, at blokvarmecentralerne i dag ingen varmeproduktion har. 
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Andre forhold 

Uanset rapportens udokumenterede antagelser om, at der ikke er væsentlige synergieffekter ved 
at bevare EVK i EV-koncernen, bidrager den nuværende organisationsstruktur med synergi inden-
for, ledelse, økonomi, IT, HR, projektledelse i forholde til forsyningsområderne – vand, spildevand, 
el, gadelys. 
 
Såfremt det besluttes at udskille EVK til et nyt A.m.b.a., kunne det være en mulighed at se på, om 
EV kunne overtage andre opgaver fra VK for derigennem at opretholde synergieffekterne internt i 
EV.  
En mulighed kunne være igen at se på, om REVAS og EV kunne opnå fælles fordele ved at lade 
REVAS indgå i EV-koncernen. 
 
 

BILAG 

 
Horten: Rapport om den fremtidige struktur for fjernvarmeforsyning i Viborg 


