
Fra: Morten Abildgaard
Til: 'Benny Højholt'; Christian Hagelskjær (ch@energiviborg.dk)
Emne: SV: Vedr.: Hald Ege og ny varmeproduktion
Dato: 14-03-2019 07:30

Hej Benny og Christian
 
VF står for et højt sagligt, åbent og gennemskueligt niveau samt entydige repræsentanter for
forbrugernes interesser og forpligtelser, så der må I ikke være i tvivl.
 
Ift. området i Hald Ege, så er VF med de nuværende varmepriser fra EVK ikke konkurrencedygtig,
så vi hverken må eller tør påtage os forsyningspligten i området.
 
Jeg har flere gange oplyst jer, at VF’s bestyrelse har besluttet, at VF ikke vil bakke op om nye
investeringer i regi af EVK og at VF ønsker og arbejder for et forbrugerejet selskab til at investere
i og varetage produktion, transmission og distribution i VFs forsyningsområde fremadrettet og
hurtigst muligt.
 
Jeg vil derfor opfordre jer til hurtigst muligt at overdrage jeres samlede materiale vedr. Hald Ege
til VF. Vi vil så vurdere på materialet ift. det nuværende og fremtidige lokale varmebehov og
distributionen i området med henblik på at vurdere om vi ser et realiserbart varmepumpeprojekt
i Hald Ege i regi af VF.
 
Området er, som beskrevet af Benny, ikke bundet op på kraftvarmeværket og driftsaftalen må
ift. Hald Ege siges at være forældet, ligesom de øvrige distributører ingen interesser har ift.
temperaturer mv. Så der vel kun EVK’s forsøg på at bevare sin rolle i varmeforsyningen i Viborg
som argument for at gennemføre projektet i det regi.
 

Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør
 
Viborg Fjernvarme
Håndværkervej 6
8800 Viborg
25326000
mab@viborg-fjernvarme.dk
 
Fra: Benny Højholt [mailto:bh@energiviborg.dk] 
Sendt: 12. marts 2019 11:34
Til: Morten Abildgaard
Emne: Vedr.: Hald Ege og ny varmeproduktion

Hej Morten

Da Hald Ege ikke er ledningsforbundet med Viborg by, og der ikke er planer om dette pga. afstanden,
har vores direktør og Formand vurderet at dette ligger uden for omfanget af den fremtidige
varmeproduktion, og dermed også projektgruppen.

Som det fremgår af sag 68 den 20. dec. 2018, godkendte vores bestyrelse at udarbejdelsen af
projektforslag for en grønnere varmeproduktion kunne igangsættes.



(https://www.energiviborg.dk/Files/Images/energi-
viborg/Bestyrelsesmoeder/Kraftvarme/2018.12.20/Kraft_ref_hj2.pdf)

Det undrer mig dog at du reagerer på det niveau ift. realiseringen af et grønt projekt i Hald Ege.

Med venlig hilsen/Best regards

Benny Højholt 
Kraftvarmechef/Manager
Energi Viborg Kraftvarme A/S
+45 8929 2995 - Direkte/Direct 
+45 2726 9642 - Mobil/Mobile 
www.energiviborg.dk

Fra: "Morten Abildgaard" <mab@viborg-fjernvarme.dk>
Til: "Benny Højholt (bh@energiviborg.dk)" <bh@energiviborg.dk>, "Christian Hagelskjær
(ch@energiviborg.dk)" <ch@energiviborg.dk>
Dato: 08-03-2019 09:53
Emne: Hald Ege og ny varmeproduktion

Hej begge

Jeg er chokeret over her til morgen at få at vide af mit personale, at de på driftsmøde med
EVK i går blev orienteret om, at EVK agter at opføre en varmepumpe baseret på grundvand
i Hald Ege.

Hvad er det der foregår ?

Vi har en projektgruppe, som drøfter fremtidens varmeproduktion i Viborg. Alle forslag og
analyser skal igennem det forum.

Det virker desværre til, at I har umanerlig travlt med at køre jeres eget løb og undgå alle
formelle samarbejdsforaer.

Forklaring udbedes !!!

Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør

Viborg Fjernvarme
Håndværkervej 6



8800 Viborg
25326000
mab@viborg-fjernvarme.dk
 


