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Sag nr.: 65 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: BH 

65. Status vedr. fremtidig varmeforsyning 
 
I bestyrelsessag 56 den 12. oktober 2018 blev det besluttet at tilpasse Masterplanen for den 
fremtidige varmeproduktion med et større varmepumpeanlæg end først angivet. Masterplanen 
behandles i anden sag på dagens møde.  
 
I den forbindelse har vores rådgiver udarbejdet et overslag over varmeproduktionspriser ved 
etablering af et multikilde varmepumpe (VP) anlæg. Se bilag 1.  
 

- Optimal placering af overgangsvarmepumpe er Industrivej 40, dog er plads- og støjfor-
hold på grunden endnu ikke undersøgt 

- Multivarmepumpe og ren luft/vand-varmepumpe er analyseret med samme beregnings-
forudsætninger som anvendt i masterplan 

- Multivarmepumpe er en VP, der kan trække på flere varmekilder 
- Multivarmepumpe skal så vidt muligt fortrænge naturgas samt senere kunne køre i 

samdrift med Apple overskudsvarme 
- Der er regnet på et 5 MW hhv. 10 MW anlæg. Notat vedr. et 10 MW anlæg er vedlagt 

som bilag 
- Der er analyseret på luft/vand-VP hhv. multivarmepumpe, hvor røggas fra de to kedler 

på Industrivej er indregnet 
- Såfremt multivarmepumpen suppleres med røggas fra kedelcentral, vil det give næsten 

samme varmeproduktionspris, da energimængden, der kan trækkes ud, er minimal pga. 
af antallet af driftstimer på kedelcentralen samt det forhold, at kedelanlægget er nyt og 
allerede energimæssigt optimeret. Kraftvarmeanlægget vil kunne give større bidrag 

- Der er indregnet salg af energibesparelser til en værdi af 300 kr. pr. MWh. Ordningen 
udløber ultimo 2020. 

 
Konklusion er, at en ren luft/vand-VP (10 MW) kan give en varmeproduktionsbesparelse i for-
hold til referencen på 25-35 kr./MWh de første 3 år (2020-2023). Herefter forventes at supplere 
med Apple overskudsvarme (se Figur 1). 
 
Som bestyrelsen er bekendt med, er der kun ganske få erfaringer med større luft/vand-varme-
pumper i praksis i Danmark. Luft/vand-varmepumper giver jf. vores viden p.t. udfordringer med 
støj, is under varmepumpen og kold luft omkring varmepumpen. Derudover savnes praktisk er-
faring med blandt andet vedligeholdelse af de udvendige dele.  
 
Der påtænkes derfor tilknyttet et måleprogram, der vil kunne dokumentere sæsonvarieret pro-
duktion og virkningsgrader samt de miljømæssige konsekvenser (støj, kold luft m.m.). 
 
Et luft/vand-anlæg som beskrevet i det ovenstående vil derfor være et testanlæg, som skal 
hjælpe med at give erfaringer omkring denne type anlæg. Fordelen ved anlægget er, at det kan 
igangsættes før evt. anvendelse af overskudsvarme fra Apple, samt at anlægget efterfølgende 
vil kunne bruges til netop at hæve temperaturen på Apple varmen og dermed anvende over-
skudsvarme fra Apple i stedet for luft.  
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Der er i beregningerne anvendt en samlet investeringssum på 65 mio. kr. for luft til vand-
varmepumpen og 68 mio. kr. for multivarmepumpen. 
 

 
Figur 1 Udvikling af varmeproduktionsprisen 

 
Ovenstående løsning er drøftet med Viborg Fjernvarme (VF) på projektgruppemødet d. 6. de-
cember 2018.   
 
På baggrund af ovenstående kan det fremhæves, at projektgruppen ønsker, inden endelig ind-
stilling til styregruppen og bestyrelsen, at: 
 

- Der gennemføres en fælles workshop med deltagelse af Niras, Rambøll og COWI for 
fastlæggelse af fælles forudsætninger samt gennemregning af ovenstående 10 MW an-
læg. Dette vurderes meget positivt, idet det gennem flere år har været et ønske fra 
EVK’s side.  

- Der foretages en vurdering af placering af et sådant anlæg set i forhold til evt. opskale-
ring og placering uden for byen.  

- At der ud fra fælles forudsætninger regnes på et rent luft til vand-varmepumpeanlæg 
samt på det 10 MW multivarmepumpeanlæg og anvendelse af ca. 43 MW overskuds-
varme fra Apple.  

- At ovenstående 10 MW anlæg sikres sammentænkt, teknisk og temperaturmæssigt, i 
forbindelse med anvendelsen af overskudsvarmen fra Apple  

- At nuværende kendte fordele og ulemper ved ovenstående løsninger opsummeres og 
fremlægges som en del af det endelige beslutningsgrundlag for etablering af et 10 MW 
multivarmepumpe anlæg.  

- Derudover har VF ønsket en beregning på et alternativt scenarie, hvor Apple og kraft-
varmeværket ikke indgår. Som det er bestyrelsen bekendt, er Viborg underlagt et kraft-
varmekrav og skal derfor opretholde muligheden for kraftvarmeproduktion, hvorfor kraft-
varmeværket fortsat er en fælles forudsætning i beregningerne for alle ovenstående 
løsninger.   
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Formålet med ovenstående er at finde en fælles fremtidig varmeproduktion, som kan accepte-
res af de fire distributører og endeligt godkendes af bestyrelsen for EVK som ansvarlig for var-
meproduktionen i Viborg.  
 
Derudover vurderes det nødvendigt, at projektforslaget til varmeplansmyndigheden påbegyn-
des snarest muligt, da det vurderes, at selve udarbejdelsen af dette samt myndighedsbehand-
lingen anslås til at tage ca. 1 år.   
 
 
BILAG 
 
Bilag 65.1: Anbefaling om 10 MW varmepumpe på Industrivej  
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager sagen til orientering samt, 

 
at bestyrelsen godkender projektgruppens ønsker om nærmere analyser, før fremlæggelse 

af beslutningsgrundlag vedr. etablering af et 10 MW multivarmepumpeanlæg, samt 
 
at projektforslaget kan igangsættes under forudsætning af bestyrelsens endelige godken-

delse.  
 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen har taget sagen til efterretning, dog bør varmepumpen evt. placeres ikke-bynært 
for at give mulighed for andre varmekilder, fx solvarme, og også for begrænse baggrundsstøj i 
bymiljøet. 
 
Indstillingen godkendes. 
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Sag nr.: 66 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: BH 

66. Godkendelse af handleplan (masterplan) for fremtidig varme-
produktion 

 
På bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018 sag nr. 56 blev oplægget til masterplanen behand-
let.  
 
Som tidligere drøftet er det oprindelige foreslåede testanlæg på 0,5 MW erstattet af et anlæg på 
5-10 MW.  
 
Masterplanen er derfor tilrettet på dette punkt, ligesom der på dagens møde i sag nr. 65 frem-
lægges en status på arbejdet med et multivarmepumpeanlæg på 5 - 10 MW.  
 
Derudover er der ændret på det forventede etableringstidspunkt på transmissionsledningen fra 
Apple til Viborg. 
 
Og endeligt er det tydeliggjort, at de anførte investeringsniveauer er afhængige af, hvilke type 
af investeringer der gennemføres. I den tidligere udgave var anført de maksimale investeringer.   
 
I forbindelse med sagens beslutning ønskede Klaus Keller og Ole Anders Petersen ført til refe-
rat:  
 
”VF er indstillet på at udskyde beslutningen om etablering af AMBA’et til efter afgørelsen af 
voldgiftssagen og senest i marts 2019 under forudsætning af, at alle beslutninger om ny pro-
duktion eller opgradering af eksisterende produktion udskydes til samme tidspunkt. Dog såle-
des at eventuelle produktionsændringer inden da aftales i enighed.” 
 
Da projektgruppen bestående af EVK og VF netop er i gang med at klarlægge mulighederne for 
etablering af et multivarmepumpeanlæg på 5 - 10 MW, vurderes VF’s ovenstående ønske om, 
at eventuelle produktionsændringer inden da aftales i enighed, vil blive opfyldt. Endvidere kan 
oplyses, at etablering af et 5 - 10 MW multivarmepumpe anlæg endnu ikke er klar til beslutning, 
hvorfor der p.t. ikke træffes afgørelse om ny produktion. 
 
Formand for Viborg Fjernvarme Klaus Keller har oplyst, at VF fortsat ønsker, at der parallelt 
med den fremtidige varmeforsyning arbejdes med den fremtidige organisering af varmeforsy-
ningen i Viborg. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 66.1: Masterplan 2 Q4 2018 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at Masterplanen godkendes, og  
 
at der efterfølgende arbejdes videre i projektgruppen på baggrund af Masterplanen, herun-

der udarbejder mere detaljerede SWOT-analyser på de enkelte spor i Masterplanen. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Sag nr.: 67 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: BH 

67. Beslutning vedr. varmeproduktion på Farvervej 
 
I sag 55 den 12. oktober i år blev forskellige modeller for fortsat varmeproduktion på kedelcen-
tral Farvervej gennemgået. 
 
Det blev besluttet, at Masterplanens indflydelse på forsyningssikkerhed ved ændringer på Far-
vervej skulle vurderes. 
 
I forbindelse med Masterplanen lægges der op til at etablere et multikilde varmepumpeanlæg 
ved kraftvarmeværket, som i starten etableres som et luft-til-vand varmepumpeanlæg, med mu-
lighed for tilkobling af røggasgenvinding samt temperaturboost af overskudsvarme fra Apple. 
 
Det er derfor ledelsens oplæg, at udskiftning af kedler på Farvervej afventer afklaring af den 
fremtidige varmeproduktion i henhold til Masterplanen, og at den nuværende kedelinstallation 
på Farvervej nedreguleres til at have en indfyret effekt under 20 MW.  
 
Energistyrelsen har bekræftet, at Farvervej dermed udtræder af kvoteordningen. Besparelsen 
ved at udtræde af kvoteordningen forventes at beløbe sig til ca. 930.000 kr. om året. 
 
Nedreguleringen foretages på eksisterende anlæg. I tilfælde af en nødsituation vil det være mu-
ligt at opregulere den indfyrede effekt igen. Konsekvensen af dette vil dog være, at Farvervej 
centrale atter omfattes af kvoteordningen.  
 
En fritagelse fra kvoteordningen for Farvervej centralen vil medføre, at der flyttes produktion fra 
kedler med bedre virkningsgrad til kedler med ca. 3 % ringere virkningsgrad pga. den billigere 
produktion. 
 
Indtil der er etableret et nyt produktionsanlæg i form af multikilde varmepumpeanlægget, vil den 
samlede indfyrede kapacitet på kedelanlæggene blive reduceret fra 100 MW til ca. 95 MW.  
 
Til orientering havde vi i februar 2012 den største spidslast til Viborg by. Det betød, at vi i 5 ti-
mer leverede en effekt til byen på over 95 MW, hvoraf de to af timerne var på henholdsvis 103 
og 102 MW. 
 
Såfremt vi skulle have produceret denne varme på kedelcentralerne alene, ville en del af effek-
ten blive leveret af vores akkumuleringstank, som i vinterperioden sørges for at indeholde et 
minimum energiindhold til at dække sådanne tilfælde. 
 
Indenfor de næste 1-2 år vil der skulle investeres yderligere 1,7 mio. kr. i vedligeholdelse af 
Farvervej, for at drift i de kommende år kan lade sig gøre.  
 
Til orientering vil en ombygning af kedelcentralen overslagsmæssigt koste 13,1 mio. kr.  
 
Mht. forsyningssikkerhed har vi drøftet ovenstående løsning med Viborg Fjernvarme, som har 
accepteret løsningen. 
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BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at Farvervejcentralen nedjusteres til en indfyret effekt på under 20 MW.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 68 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: BH 

68. Beslutning om projektforslag for Hald Ege 
 
Energi Viborg Kraftvarme har undersøgt mulighederne for at implementere en billigere og mere 
miljøvenlig varmeproduktion i Hald Ege. 
 
I den forbindelse er der undersøgt luft til vand-varmepumper samt varmepumper baseret på 
grundvand. 
 
Luft til vand-varmepumper er fravalgt, dels pga. støj, men også pga. uafklarede forhold vedr. 
det afkølede luft, da den nærmeste beboelse er i skel med produktionsgrunden. Samt at den 
resulterende varmepris ender i samme niveau som eller lidt højere end grundvandsløsningen. 
 
Vi har derfor fået udarbejdet indledende analyse af grundvandsforholdene fra GEUS og efter-
følgende fået udarbejdet et projektoplæg fra EnergySolution ”Etablering af grundvandsvarme-
pumpe i Hald Ege”. 
 
Etablering af grundvandsvarmepumpe i Hald Ege 
Energi Viborg Kraftvarme A/S driver i dag to gaskedler, som producerer fjernvarme til fjernvar-
menettet i Hald Ege. Energi Viborg Kraftvarme A/S vil etablere en grundvandsvarmepumpe, der 
kan producere hoveddelen af fjernvarmen til Hald Ege, hvor den resterende andel produceres 
af en af de gamle gaskedler. 
 
Varmeproduktionen ændres derved fra 2.255 MWh naturgas til 574 MWh el og 304 MWh na-
turgas. 
 
Virksomhedsøkonomi: 
Investeringsoverslag:  4.025.000 kr. 
Tilskud til investering:  475.000 kr. 
(Bevilliget af Energistyrelsen juli 2018) 
Muligt salg af energibesparelser:  482.000 kr. 
Årlig besparelse på driften:  435.000 kr. 
(Som dermed giver positiv bruger- og selskabsøkonomi) 
Simpel tilbagebetalingstid:  7,1 år 
 
Samfundsøkonomi 
Samfundsøkonomisk gevinst over 20 år er beregnet til at give et positivt bidrag på 995.000 kr. 
CO2 reduktion over 20 år: 6.135 ton. 
 
Grundvandsanalyse fra GEUS 
GEUS konkluderer, at der er gode muligheder for at etablere et grundvandsbaseret 
varmepumpeanlæg ved Hald Ege. 
 
GEUS anbefaler, at der i første omgang etableres en undersøgelsesboring (boring 1) i nærhe-
den af varmecentralen med en omtrentlig dybde på 30-50 m.  
Boringen prøvepumpes og analyseres for almindelige grundvandskemiske parametre. 
På baggrund af denne analyse vurderes det, om projektet fortsættes iht. projektforslaget. 
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GEUS anbefaler desuden, såfremt der ikke ønskes sæsonlagring i undergrunden, ”at undersø-
ge hvorvidt det oppumpede og afkølede grundvand efter passende vandbehandling kan afledes 
til recipient (Koldbæk). Herved undgås reinjektion, der erfaringsmæssigt kan være vanskeligere 
end den tilsvarende oppumpning. En sådan løsning vil formodentlig kræve dispensation fra 
gældende lovgivning.” 
 
Det er ledelsens indstilling, at projektet igangsættes med følgende ”etaper”: 

1. Fase 1 
a. Der udarbejdes endeligt projektforslag. Indledningsvist er det vurderet, at dette 

projekt ikke kræver VVM 
2. Fase 2 

a. Projektforslag indsendes til myndighedsbehandling med tilhørende høringsperi-
ode 

3. Fase 3  
a. Såfremt projektetforslaget godkendes:  

i. Projektet finansieres enten gennem ansøgning hos kommunekredit (hvil-
ket vil kræve en kommunalgaranti fra Viborg Kommune) eller anden 
eventuel billigere finansiering 

ii. Der gennemføres en grundvandsboring til analyse iht. GEUS’ anbefaling  
b. Sideløbende indledes der dialog med myndighederne om udledning til recipient 

(Koldbæk) 
c. Der udarbejdes materiale til komponentindkøb iht. indkøbsreglerne for forsy-

ningsvirksomheder, hvor købet gøres betinget af fortsættelse af projekt 
4. På baggrund af analyseresultaterne fra (3.a) og dialogen (3.b) revurderes projektet, og 

såfremt analyserne fra (3.a) falder ud negativt, annulleres projektet 
5. Fase 4 – Gennemførsel af projekt (medio 2020). 

 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at de tre første faser igangsættes som angivet, og 
 
at bestyrelsen orienteres om konklusionen på pkt. 4, når analyserne er tilendebragt. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 69 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: MU 

69. Forlængelse af kassekredit i Energi Viborg Kraftvarme A/S 
 
Energi Viborg Kraftvarme A/S har en kassekredit på 25 mio. kr., som blev optaget primo 2018 i 
forbindelse med den underdækning, der ville blive oparbejdet i 1. halvår af 2018. Underdæk-
ningen skyldtes den meget lave pris, der blev fastsat pr. 1. januar 2018. 
 
Pga. behov for finansiering af de ikke-indregningsberettigede omkostninger, den opståede un-
derdækning i 2018 og de aktiverede omkostninger vedrørende den fremtidige varmeproduktion 
er det tidligere blevet drøftet med vores bankforbindelse Jyske Bank at forlænge kreditten med 
en nedtrapning indtil sommer 2019. 
 
Jyske Bank har dog efter fremkomsten af Horten-rapporten stillet krav om sikkerhedsstillelse for 
at forlænge kreditten.  
 
Horten-rapporten stiller spørgsmålstegn ved flere elementer, som kan medføre økonomiske 
problemer for selskabet; nemlig de ikke-indregningsberettigede omkostninger og betalt skat, 
såfremt Energi Viborg Kraftvarme taber skattesagen. 
 
Til bestyrelsens orientering kan oplyses, at Energi Viborg Kraftvarme har modtaget et udkast til 
afgørelse om indregningsberettigede omkostninger, der alene beregner et beløb på 7,5 mio. kr. 
som ikke-indregningsberettigede omkostninger.  
 
Herudover har vores revisor oplyst, at den skat, der måtte opstå på baggrund af en eventuelt 
tabt skattesag vil kunne indregnes. 
 
Dermed vurderer ledelsen i Energi Viborg Kraftvarme ikke, at der er øget risiko i forbindelse 
med forlængelse af kreditten. 
 
Jyske Bank fastholder dog, at banken har behov for sikkerhed for at forlænge kreditten, hvorfor 
direktionen ønsker at anmode Energi Viborg om en moderselskabsgaranti til sikkerhed for kas-
sekreditten. 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg anmodes om at stille moderselskabsgaranti for 

forlængelsen af kassekreditten på 25 mio. kr. indtil senest 15. august 2019. 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 70 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: MU 

70. Orientering om rapport, udarbejdet for Viborg Kommune af Hor-
ten-advokaterne 

 
Horten-rapporten 
Viborg Kommune har modtaget en rapport (herefter ”Rapporten”) om den fremtidige struktur for 
fjernvarmeforsyningen i Viborg. Rapporten er udarbejdet af Advokatfirmaet Horten. 
 
Rapporten er den 13. december 2018 udsendt af Viborg Kommune sammen med en presse-
meddelelse (vedlagt som bilag). Af pressemeddelelsen fremgår det, at Viborg Kommune inden 
jul vil indkalde Energi Viborg Kraftvarme (EVK) og Viborg Fjernvarme (VF) til møde først i 2019. 
 
Ledelsen i Energi Viborg (EV) har gennemgået Rapporten og har på den baggrund udarbejdet 
et notat til bestyrelsens orientering. Notatet er vedlagt som bilag.  
 
Rapporten konkluderer i pkt. 1.2, at den mest hensigtsmæssige model for at sikre forbrugerne 
afgørende indflydelse er et A.m.b.a. Løsningen skal jf. Horten konstrueres, således at VF frihol-
des for eventuelle økonomiske følger af geotermisagen, og skal dermed også ophøre som for-
ening. 
 
Det nystiftede A.m.b.a. skal købe aktierne i EVK, og dermed overtage den eksisterende varme-
produktion. Rapporten forudsætter, at EVK stiller garanti for usikkerheder vedr. EVK’s indreg-
ningsret, samt at EV eller Viborg Kommune skal stille garanti for elbevillingen til et privatejet 
A.m.b.a. 
 
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 ledel-
sens vurdering, at der her er tale om en tolkning af konstitueringsaftalens ordlyd.  
 
At Rapporten herudover foreslår, at EV skal holde et nyt privat A.m.b.a. skadesløs for ethvert 
krav vedrørende ikke-indregningsberettigede omkostninger m.v., må siges at række ud over 
konstitueringsaftalen. 
 
Det kan oplyses, at der er konstateret enkelte faktuelle fejl i rapporten, disse er nævnt i vedlag-
te notat.  
 
Bestyrelsens tidligere beslutning 
Bestyrelsen har tidligere, i sag nr. 58 af 5. november 2018, besluttet at anbefale den såkaldte 
model 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 
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  
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• at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - distribution 
eventuelt 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 eventuelt sker overgang til et 
A.m.b.a. 
 
Om overgangen skal planlægges, så den falder sammen med udløbet af driftsaftalerne i 2033, 
eller 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 
professionel styring. 

- Voldgiftssagen og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser uden jurdiske og 
økonomiske ugennemskuelige aftaler, der kan få meget vidtrækkende konsekvenser for 
såvel EVK 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. Vi-
borg Kommune vil stå som garant for forbrugernes indflydelse i fremtiden. 
 
Udkast til afgørelse om indregning af geotermiomkostninger i varmepriserne 
Efter rapportens fremsendelse har EVK modtaget Forsyningstilsynets høringsudkast til afgørel-
se 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. 
 
Ledelsens notat vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 
  
Møde med borgmester Ulrik Wilbek 
Formandskabet og direktionen har den 18. december 2018 været til møde med borgmesteren, 
hvor borgmesteren kort opfordrede til bilaterale drøftelser mellem EVK og VF for at søge enig-
hed inden et egentligt politisk møde i januar 2019 om: 

• Den fremtidige varmeproduktion 
• Den fremtidige organisering 
• Voldgiftsagen 

 
Der forventes afholdt møde med VF’s formandskab og direktion den 20. december 2018. 
 
BILAG 
 
Bilag 70.1: Pressemeddelelse fra Viborg Kommune vedrørende ”Nye skridt i Viborgs varmefor-
syning” 
Bilag 70.2: Rapport om den fremtidige struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg, udarbejdet af 
advokatfirmaet Horten 
Bilag 70.3: Notat om rapport om den fremtidige struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter advokatnotatet fra Horten og direktionens notat om dette, og  
 
at sagen incl. det udarbejdede notat fremsendes til Viborg Kommune til orientering, og 
 
at formandskabet og direktionen bemyndiges til at gennemføre ovennævnte bilaterale drøf-

telser med Viborg Fjernvarme. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om resultaterne af 
drøftelserne. 

 
 
 
 
BESLUTNING 
 
KK oplæste et notat, der udtrykte formandskabets holdning i forhold til ”et samlet kompromis for 
varmeforsyningen i Viborg”. Notatet vedlægges som bilag 70.4. 
 
KK mener, at det er vigtigt, at alle ”tre ben” behandles samlet, og ønsker ikke at behandle vold-
giftssagen særskilt. 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen samt besluttede, at: 

 
• fremkomsten af Horten-rapporten giver ikke anledning til, at bestyrelsen ændrer den tid-

ligere beslutning den 5. november 2018 i sag nr. 58 forbindelse med anbefaling af mo-
del, hvoraf det bl.a. fremgår: 

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

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

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

tion eventuelt samles i et privat a.m.b.a” 
 

• resultaterne af formandskabet og direktionens drøftelser med Viborg Fjernvarme frem-
læggelse til bestyrelsens godkendelse. 

 
• såfremt stiftelse af et datterselskab som en midlertidig løsning ikke er muligt, er besty-

relsen sindet til søge at opnå en aftale med VF og de øvrige distributører om en forlæn-
gelse af driftsaftaler, således at de kommende investeringer kan afskrives over en opti-
mal periode til gavn for varmekunderne. Efter afklaring af de uafklarede punkter jf. be-
slutning af 5. november 2018 skal der opstartes etablering af et forbrugerejet A.m.b.a. 

 
Distributørerne og EVK tager forbehold for godkendelse i deres respektive bestyrelser og gene-
ralforsamlinger. 
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Sag nr.: 71 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: MU 

71. Fortrolig sag 
 
 
 
 
BILAG 
 
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
 
 
 
  



 
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S REFERAT 

20. december 2018 
 

Side nr.: 176 

Sag nr.: 72 
ESDH-nr.: 2018/00442 021 
Ansvarlig: CH 

72. Gensidig orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Der blev orienteret om Regionalmøderne – der udsendes materiale med referatet. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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