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Sag nr.: 12 
ESDH-nr.: 2019/00076 009 
Ansvarlig: BH 

12. Fremtidens varmeproduktion 
 
Viborg Fjernvarme ønsker en fremtidig varmeproduktion baseret på scenarie 3D i deres og 
Niras’ rapport om balanceret fjernvarme. 
 
Uden forudgående test og analyser ønsker VF at være ”first-mover” på at basere den grund-
læggende varmeproduktion i byen på et 55 MW stort luft-til-vand varmepumpeanlæg, placeret 
så bynært som muligt. 
 
Som det fremgår af varmepriskurven Figur 1 (se også Masterplan s. 5), så er der et markant 
potentiale i at udnytte overskudsvarmen fra Apple. 
Dette understøtter den gensidige forståelse mellem Viborg Fjernvarme og EVK om at afvente 
muligheden for overskudsvarme fra Apple, inden anden teknologi implementeres som den pri-
mære varmeproduktion. Alle distributører understøttede denne gensidige forståelse, hvilket og-
så fremgår af tidligere koordinations- og styregruppemødereferater fra hhv. den 26. januar 2016 
og den 4. april 2018. 
 
Iflg. vores beregninger vil der over en 20 årig periode blive en akkumuleret besparelse på ca. 
270 mio. ift. et rent luft-til-vand varmepumpeanlæg. 
Nogenlunde samme konklusion opnås i VF/Niras’ rapport, hvor den akkumulerede besparelse 
for et Apple-scenarie er mellem 250-330 mio. kr. over en 25 årig periode. 
 

 
Figur 1 Udvikling af varmeproduktionsprisen i perioden 2020-2035 
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Da der ikke er erfaring med drift af luft-til-vand varmepumpeanlæg henover et helt år, er det vig-
tigt, at der etableres et måleprogram og evalueres på resultaterne, inden der eventuelt vil kun-
ne tages beslutning om en udvidelse af anlægsstørrelsen. 
 
Projektgruppen forventes at fastlægge seneste forudsætninger, der vil skulle anvendes i en for-
nyet beregning af scenarier, herunder et 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg.  
Jf. Masterplanen forventes der til bestyrelsesmøde i april 2019 at blive præsenteret oplæg til 
igangsætning af anlæg på 10 MW luft til vand varmepumpeanlæg. 
 
Måleprogrammet vil blive sammensat og overvåget i samarbejde med Aalborg Universitet, og 
parametre, der skal analyseres, vil bl.a. være: 

- Støj 
- Virkningsgrader over hele året 
- Håndtering af den kolde luft fra anlægget 

 
 
Tidslinjer 
Som det fremgår af tidslinjen - Figur 2, forventes resultatet af Apples Proof of Concept at være 
rapporteret i Q3-Q4 2019. 
Såfremt det udviser et positivt resultat, og der indgås aftale om varmeaftag fra Apple, vil etable-
ring af transmissionsledning til Apple kunne påbegyndes. 
 
Såfremt Apples PoC viser, at det ikke kan lade sig gøre, vil vi kunne tage aktion på etablering 
af anden varmeproduktion, herunder udvidelse af luft til vand varmepumpeanlægget (der dog 
vil afvente evaluering af luft-til-vand anlægget), solvarme, og/eller eventuel biomasse – jf. Ma-
sterplanen. 
 
Som det fremgår af tidslinjen - Figur 2 - for anlægget med 10MW luft-til-vand varmepumpe, for-
ventes dette analyseret og afrapporteret Q1 2022 (måske allerede Q4 2021). Først herefter vil 
vi anbefale at tage stilling til en eventuel udvidelse af anlægget. Anlægget vil i fremtiden kunne 
supplere Applevarmen enten direkte ved at løfte temperaturen fra Apple eller selvstændig på 
ren luft. 
 

Figur 2 Tidslinje for varmestrategi 2019-2022 
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Kraftvarmeanlægget 
Kraftvarmeanlægget er en investering foretaget og betalt af forbrugerne, og det fremstår stadig 
som et effektivt decentralt kraftvarmeanlæg. 
Så længe anlægget bidrager med at reducere varmeprisen, skal man være varsom med at ned-
lægge anlægget. 
 
Det kan oplyses at i 2019 forventes elproduktionen at kunne bidrage positivt med ca. 29 mio. 
kr. til varmesiden, herunder en afgiftslempelse på 3,4 mio. for naturgas anvendt i vores kedel-
centraler. 
 
Dog kan der være fornuft i, at anlægget i Viborg får samme vilkår, som de decentrale kraftvar-
meværker under 500 TJ har fået. Altså frigørelse fra kraftvarmekravet samt delvis fritagelse af 
brændselsbindingen, hvilket vil give mulighed for at anvende biomassevarme, såfremt der også 
implementeres varmepumper. 
 
Derfor er der igangsat initiativer sammen med både Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, for at 
de tilbageværende decentrale kraftvarmeværker sidestilles med dem under 500TJ.  
 
Såfremt Viborg slipper for kraftvarmebindingen, vil vi stadig producere på værket, så længe det 
bidrager til reduktion af varmeprisen, men det vil betyde, at vi er mere frit stillet med anden pro-
duktion, herunder biomasse, ved en eventuel nedlukning. 
 
 
 
BILAG 

- Bilag 12-1: Masterplan 2 Q4_2018 version 2A 
- Bilag 12-2: Tidsplan 

 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
 
at bestyrelsen tager sagen til orientering. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Sagen blev taget til orientering. 
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Sag nr.: 13 
ESDH-nr.: 2019/00076 009 
Ansvarlig: BH 

13. Status på organiseringen af varmeproduktionen 
 
I sag nr. 3 den 25. januar 2019 besluttede bestyrelsen vedr. fremtidig organisering, at ”for-
mandsskabet og direktionen fortsætter drøftelserne med Viborg Fjernvarme med henblik på at 
finde en fælles løsning.” 
 
Det kan oplyses, at der har været afholdt et politisk møde under ledelse af borgmester Ulrik 
Wilbek den 30. januar 2019. Formanden for bestyrelsen, Allan Clifford, vil på mødet give en 
orientering om udfaldet af mødet samt nuværende status på sagen.  
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at sagen tages til efterretning.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning. 
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Sag nr.: 14 
ESDH-nr.: 2019/00076 009 
Ansvarlig: CH 

14. Personalesag  
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 15 
ESDH-nr.: 2019/00076 009 
Ansvarlig: CH 

15. Orientering om voldgiftssagen vedr. garantistillelse fra VF 
 
Som det er bestyrelsen bekendt, lykkedes det ikke at opnå forlig med Viborg Fjernvarme (VF) i 
voldgiftssagen vedr. den af VF afgivne garantistillelse i forbindelse med overdragelsen af geo-
termiprojektet i 2012. Voldgiftssagen blev derfor gennemført i starten af februar 2019.   
 
Sagens baggrund: 
I forbindelse med den truende konkurs mod VF i foråret 2012 stillede Viborg Kommune (VK) en 
kommunegaranti til rådighed for videreførelse af geotermiprojektet mod, at projektet blev over-
draget fra VF til Energi Viborg Kraftvarme (EVK). I forbindelse med overdragelsen fra VF til 
EVK underskrev VF en garantistillelse, hvor af det fremgår, at VF skal skadesløsholdelse EVK 
for omkostninger, der ikke måtte kunne indregnes i varmeprisen.  
 
VF har i sagsfremstillingen løbende fremført en række påstande for at påvise EVK’s egen 
skyld, hvoraf flere er af ren spekulativ karakter som, at geotermiprojektet blev stoppet for at gø-
re plads for overskudsvarmen fra Apple, samt at geotermiprojektet skulle være fortsat i stedet 
for nedlukket, da man jo var så tæt på vand. Dette uden hensyn til projektets organisatoriske og 
økonomiske forhold i øvrigt.  
 
Det kan oplyses, at EVK allerede ved reklamationen over for VF samt efterfølgende gentagne 
gange i forløbet har bedt VF om at indgå i en suspensionsaftale. Formålet med en sådan aftale 
var at reducere omkostningerne til sagen, indtil der forelå en endelig afgørelse fra Forsynings-
tilsynet vedr. størrelsen af det beløb, som ikke måtte kunne indregnes. VF har hver gang afvist 
EVK’s ønske om en suspensionsaftale. 
  
Dette sammenholdt med den række af påstande, som er fremført af VF, har medført betydelige 
omkostninger, hvoraf vores advokatomkostninger og omkostninger til voldgiftsretten pr. 31. ja-
nuar 2019 udgør 5,6 mio. kr. Dertil kommer omkostninger til interne ressourcer i hele forløbet 
samt advokatomkostninger m.v. til afholdelse af hovedforhandlingerne i voldgiftssagen i februar 
2019. 
Det må forventes, at VF tilsvarende har haft betydelige omkostninger til sagen.  
 
Det skal oplyses, at der løbende har været usikkerhed omkring størrelsen af det beløb, som 
ikke måtte kunne indregnes i varmeprisen, og beløbet derfor kunne være væsentligt større end 
de 7,5 mio. kr. som Forsyningstilsynet oplyste i deres høring om afgørelse af den 14. december 
2018. EVK har derfor ikke haft mulighed for ensidigt at stoppe sagen og dermed reducere om-
kostningerne.  
 
Forventet afgørelsestidspunkt:  
Der forventes en afgørelse fra voldgiftsdommen primo - medio marts måned. Parterne får be-
sked 24 timer før, voldgiftsdommen offentliggør dommen. Dommen vil blive videresendt til be-
styrelsen, når denne er modtaget.   
 
Det bemærkes, at under forudsætning af, at dommen giver EVK medhold, kan afgørelsen være 
en delafgørelse vedrørende selve garantistillelsen. Sagen kan således tages op igen, hvis der 
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ikke kan opnås enighed om garantiens tolkning i forhold til de omkostninger, der ikke kan ind-
regnes i varmeprisen.  
 
Behandlingen i Forsyningstilsynet:  
Vedr. høringssvaret fra Forsyningstilsynet kan det oplyses, at de kritiske varmeforbrugere samt 
Ross har indsendt høringssvar til Forsyningstilsynet. Vi har på den baggrund bedt vores advo-
kat om at forholde sig til de indkomne høringssvar samt fremsende et kort høringssvar til For-
syningstilsynet.  
 
Høringsfristen p.t. er sat til d. 4. marts 2019, hvorefter der forventes en afgørelse fra Forsy-
ningstilsynet.  
 
Vedr. sagens behandling i bestyrelsen: 
Da sagen bl.a. omhandler et kontraktlig forhold mellem EVK og VF i forbindelse med den ikke 
afsluttede voldgiftssag, skal der tages højde for reglerne om inhabilitet jf. forretningsorden.  
 
I forretningsordens punkt 27.1 er det fastsat, at ”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i be-
handlingen eller afstemningen af et spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller 
om selskabets søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller 
søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende 
mod selskabets.”  
 
Da sagen som sagt vedrører kontraktlige forhold mellem EVK og VF, kan de to repræsentanter 
for Viborg Fjernvarme jf. forretningsordenen ikke deltage i sagsbehandlingen.  
 
Af forretningsordens punkt 28.3 fremgår det, at ”bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et 
medlems inhabilitet.” 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at sagen tages til efterretning, og 

 
at bestyrelsesmedlemmerne, udpeget af Viborg Fjernvarme, er inhabile i behandling af sa-

gen, da Viborg Fjernvarme er part i voldgiftssagen vedrørende ikke indregningsberettige-
de omkostninger. 
 

 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 16 
ESDH-nr.: 2019/00076 009 
Ansvarlig: CH 

16. Gensidig orientering 
 

• Letter of Intent 
• Aktindsigt fra Weekendavisen omkring processkrifter og syns- og skønsrapporter vedr. 

voldgiftssagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretningen. 
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