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Viborg Fjernvarmes anbringender Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Garantiens bortfald
Pkt. 153: Ved fortolkningen af overdragelsesaftalen må der lægges vægt på, at 

der er tale om ulige forhandlinger. Aftalen blev konciperet af EVK’s advokat og 

de forskellige udkast blev fremsendt til VF med meget korte frister for gennem-

gang og svar. 

Pkt. 175: Der var et relativt langt og ikke usædvanligt forhandlingsforløb om 

overdragelsesaftalen, og begge parter var under hele forløbet repræsenteret 

ved advokat. Garantibestemmelsen blev fremdraget under forhandlingerne 

både gennem advokaternes korrespondance og under mødet den 11. maj 2012 

mellem parterne. Voldgiftsretten lægger til grund, at VF bl.a. under dette møde 

søgte at undgå eller modificere garantien, men at EVK fastholdt bestemmelsen.

Pkt. 154: Der er ikke tilstrækkelig forklaring på, hvorfor EVK ved overdragelse-

saftalen skulle have dobbelt sikkerhed – i form af garanti fra VF og closingsbe-

tingelse – for, at alle omkostningerne kunne indregnes i varmeprisen. Garantien 

må fortolkes således, at den bortfalder, hvis EVK anså closingbetingelsen for 

opfyldt.

Pkt. 172: Garantien og dens sammenhæng med closingbetingelsen er klar efter 

aftalens ordlyd. Begge vilkår angår sikkerheden for, at EVK’s vederlag for over-

tagelsen kan indregnes i varmeprisen. Ved garantien indestår VF på objektivt 

grundlag, både pr. underskrivelsesdagen og pr. closingda-gen, for at vederla-

get kan indregnes. Der er tale om bestemmelser, der supplerer hinanden.

Efter deres ordlyd må de begge antages at gå ud på at sikre, at EVK ikke kom-

mer til at betale vederlag, som ikke kan indregnes i varmeprisen. Mekanismer-
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ne i de to bestemmelser er forskellige – henholdsvis en egen undersøgel-

se og en indeståelse – og virkningerne er forskellige – henholdsvis opgi-

velse af overdragelsen og erstatning for tab. Det ville være uden mening at 

fremhæve, at garantien afgives pr. closinggdagen, hvis den ikke skulle 

gælde i tilfælde af closing, dvs. efter closingdagen.

Pkt. 173: Også ud fra reale overvejelser var det velbegrundet at have beg-

ge supplerende bestemmelser i overdragelsesaftalen. Indregning af om-

kostninger ved et geotermiprojekt i varmeprisen beroede i 2012 på relativt ny 

lovgivning, der var ikke retspraksis og knapt nok administrativ praksis. Der var 

derfor nødvendigvis usikkerhed forbundet med vurderingen. Closingbetingelsen 

sikrede, at EVK kunne trække sig helt ud af overtagelsen, hvis de efter egen 

undersøgelse og vurdering ikke havde opnået tryghed for, at vederlaget kunne 

indregnes. Men uanset en grundig undersøgelse ville der restere en ikke ubety-

delig usikkerhed om den administrative praksis, og denne usikkerhed sikrede 

EVK sig mod ved garantien.

Pkt. 155: Gunnar Grangaards forklaring støtter, at garantien var uden indhold 

eller alene angik et spørgsmål om nogle mangler ved etableringen af boreplad-

sen.

Pkt. 176: Voldgiftsretten finder det ikke ved Gunnar Grangaards forklaring 

godtgjort, at EVK’s advokats notat af 1. juni 2012, der med henblik på clo-

singbetingelsen konkluderede, at hele vederlaget måtte antages at kunne 

indregnes, var afgørende for VF’s underskrivelse samme dag af aftalen og 

dermed garantien. Notatet var afgivet til EVK samme dag som underskrivelsen, 

og det er ikke sandsynliggjort, at det inden underskrivelsen var udleveret 

til Gunnar Grangaard, VF eller VF’s advokat. Efter det anførte om sammen-

hængen mellem garantien og closingbetingelsen ville det heller ikke have retlig 
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relevans for VF’s afgivelse af garantien og fortolkningen af den, om nota-

tet havde været udleveret. 

Pkt. 156: EVK har ved erklæringen af 27. juni givet afkald på garantien. Pkt. 177: Voldgiftsretten finder intet grundlag for at fastslå, at EVK ved afgi-

velsen af erklæringen af 27. juni 2012 i forbindelse med closing skulle 

have givet afkald på garantien. Det fremgår ikke af erklæringen, som tværti-

mod er i god overensstemmelse med aftalegrundlaget. Der er heller ingen støtte 

i nogen forklaringer eller den øvrige bevisførelse for, at dette skulle være tilsigtet 

af EVK eller opfattet sådan af VF. 

Pkt. 157: EVK har handlet illoyalt ved ikke at give VF oplysning om, at der ikke 

ved mødet med Energiltilsynet var opnået en betryggelse af, at alle udgifter 

kunne indregnes. Notatet af 19. juni 2012 må forstås som udtryk for, at EVK 

havde fået en sådan betryggelse. EVK har herved påtaget sig risikoen for, at 

omkostningerne ikke kunne indregnes.

Pkt. 178: Voldgiftsretten finder intet grundlag for at fastslå, at EVK skulle 

have handlet illoyalt, hverken under forhandlingerne op til VF’s underskrivelse 

af aftalen den 1. juni 2012 eller i tiden derefter op til eller i forbindelse med gen-

nemførelsen af closing. Dette gælder også omstændighederne i forbindelse 

med mødet med Energitilsynet, idet voldgiftsretten efter det skriftlige materiale 

og de samstemmende forklaringer i det hele lægger til grund, at Energitilsynet 

ikke blev spurgt om og ikke tog stilling til, om de konkrete omkostninger 

kunne indregnes, men alene til, om en eventuel nedlukning af projektet i sig 

selv ville have den konsekvens, at omkostningerne ikke kunne indregnes. Der 

er heller intet grundlag for at fastslå, at EVK skulle have kommunikeret 

andet til VF, herunder ved notatet af 19. juni 2012 fra EVK’s advokat, der efter 

voldgiftsrettens opfattelse indeholdt en korrekt gengivelse af forløbet og dets 

konsekvenser.
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Pkt. 164: Garantien er bortfaldet ved passivitet. Pkt. 179: Voldgiftsretten finder, at garantikravet ikke er bortfaldet ved passi-

vitet. EVK afgav den 21. maj 2014 reklamation overfor VF med forbehold om 

garantikrav, efter at Energitilsynet den 4. april 2014 havde udsendt en tilkende-

givelse, hvorefter en del af omkostningerne muligt ikke kunne indregnes i var-

meprisen. Efter VF’s afvisning af kravet fulgte EVK det op med anlæg af vold-

giftssagen den 19. juni 2015. Forud herfor havde VF i noter til årsrapporterne for 

2012, 2013 og 2014 samt i formandens beretning på generalforsamlingen den 

24 april 2014, givet klart udtryk for, at selskabet havde en eventualforpligtelse, 

idet EVK i givet fald måtte forventes at ville rejse et garantikrav, hvis nogle om-

kostninger ikke kunne indregnes i varmeprisen.

Garantiens fortolkning (begrænsning)
Pkt. 158: Hvis garantien ikke er bortfaldet, skal den fortolkes indskrænkende. 

Principalt så den dækker 65 mio. kr., subsidiært 75 mio. kr., mere subsidiært så 

den kun dækker omkostninger, som EVK har afholdt, og som beviseligt skyldes 

overtagne forpligtelser, og som beviseligt ikke kunne være undgået.

Pkt. 184: Voldgiftsretten kan ikke tiltræde VF’s anbringende om, at garantien 

kun dækker de ca. 65 mio. kr., som EVK betalte som vederlag i medfør af afta-

lens Punkt 7.1, iii. Det er en følge allerede af, at garantien efter punkt 12.1.11 

udtrykkeligt dækker ethvert vederlag efter punkt 7.1, dvs. også dem, der 

nævnes under i og ii hhv. om EVK’s overtagelse af VF’s forpligtelser ifølge 

nærmere angivne aftaler mv. og om de udgifter og betalinger relateret til projek-

tet, som EVK overtager og afholder i tiden fra overtagelsen den 28. marts 2012 

til closing den 27. juni 2012.

Pkt. 185: Af samme grund er garantien ikke begrænset til de ca. 75 mio. kr.,

som ved en periodisering kan henføres til tiden før overtagelsen, jf. EVK’s opgø-

relse i sagen mod omegnsbyerne.
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Pkt. 186: Der er ikke i den aftalte garanti i henseende til omkostninger, som 

EVK har afholdt på grund af overtagne forpligtelser, grundlag for at indfor-

tolke et generelt krav om, at EVK skal bevise, at de ikke kunne have und-

gået disse omkostninger. I denne henseende må en afgørelse om en konkret 

omkostning bero på fri bevisbedømmelse og på en vurdering af bestemmelsen i 

punkt 7.1, i, om overtagne forpligtelser. 

Pkt. 159: EVK’s krav skal begrænses til perioden før overdragelsestidspunktet. Pkt. 187: Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at fastslå, at garantien skal 

begrænses til omkostninger, der er bindende disponeret inden 28. marts 

2012 og må henføres til perioden før denne dato, jf. herved begrundelsen for 

voldgiftsrettens stillingtagen til en begrænsning til de ca. 75 mio. kr., som EVK 

havde opgjort i sagen mod omegnsbyerne. 

Pkt. 160: Garantien skal fortolkes indskrænkende, så den ikke dækker omkost-

ningerne vedrørende geotermiprojektet.

Voldgiftsretten forholder sig ikke direkte til dette anbringende.

Pkt. 161: Et eventuelt krav skal begrænses til 73,3 %, svarende til VF’s andel af 

udgifterne i henhold til fordelingsnøglen ifølge samarbejdsaftalen fra 2011.

Pkt. 188: Garantien omfatter efter sin ordlyd hele EVK’s vederlag for over-

tagelsen og er således ikke begrænset til den del på 73,3 %, der udgjorde VF’s 

andel af udgifterne i henhold til fordelingsnøglen i samarbejdsaftalen fra 2011. 

Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at VF ifølge samarbejdsaftalens 

punkt 5, stk. 5, havde risikoen for de øvrige parters insolvens, og der er 

ikke grundlag for at fastslå, at EVK ved overdragelsesaftalen skulle have over-

taget denne risiko. 
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Pkt. 162: EVK’s eventuelle krav mod VF skal nedsættes med de betalinger, som 

EVK er blevet tilkendt i retssagen mod omegnsbyerne, samt de beløb, som EVK 

måtte opnå ved øvrige sager mod distributørerne.

Pkt. 189: Ved opgørelsen af det tab, som EVK måtte rejse krav om at få dækket 

på grundlag af garantien, jf. overdragelsesaftalens punkt 15.1, skal der tages 

hensyn til de beløb, der på opgørelsestidspunktet måtte være indgået til EVK fra 

andre parter, herunder det, der allerede er indbetalt af omegnsbyerne i henholdt

til Vestre Landsrets dom, og det der måtte indgå fra distributører, såsom Over-

lund Fjernvarme. Men der er ikke grundlag for at fastslå, at EVK er forpligtet 

til først at søge sådanne krav inddrevet ved retsforfølgning, således at et 

krav skal fragå i kravet iht. Garantien, hvis der blot er mulighed for at ind-

drive det.

Pkt. 163: Garantikravet skal begrænses med de andele som påhvilede Boligsel-

skabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg, og som EVK har frafaldet.

Pkt. 190: For så vidt angår de andele på 1,2 og 4,8 %, som efter samarbejdsaf-

talen påhvilede de to almene boligselskaber, Boligselskabet Sct. Jørgen og 

Boligselskabet Viborg, lægger voldgiftsretten efter forklaringerne og parternes 

mailkorrespondance i juni 2012 til grund, at EVK og VF var enige om at lade 

forpligtelsen udgå af distributionsaftalerne. VF har ikke i den forbindelse 

betinget sig, at EVK på denne baggrund skulle bære disse andele, og EVK 

har ikke afgivet tilsagn om at ville bære dem. Der er ikke i garantien grundlag 

for at fastslå, at disse andele herefter skal fragå i EVK’s garantikrav mod VF. 

Herefter kan voldgiftsretten ikke tage VF’s anbringende på dette punkt til følge. 

Egen skyld og tabsbegrænsningspligt
Pkt. 165: EVK har ved egen skyld og ved manglende iagttagelse af sin tabsbe-

grænsningspligt mistet garantikravet.

Pkt. 190: Disse anbringender beror på, om VF kan godtgøre, for det første at 

EVK har begået fejl ved sin håndtering af projektet efter overtagelsen, for det 
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andet at de påviste fejl har betydning for tabet i den forstand, at tabet ikke 

ville være blevet lidt eller være blevet mindre, hvis fejlene ikke var begået. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 201.

Pkt. 152: Der er ikke givet nogen fornuftig forklaring på, hvorfor overtagelse af 

projektet blev gjort til et vilkår for kommunegarantien. VF antager at Viborg 

Kommune ønskede styringen med projektet for at få det stoppet, fordi det var 

nødvendigt for at sikre sig, at Apple placerede sit datacenter i kommunen.

Pkt. 198: EVK har gjort gældende, at beslutningen var begrundet i et ønske om 

at sikre VF mod konkurs og om at sikre styringen af projektets videre for-

løb, idet projektet under VF’s styring var løbet af sporet. Voldgiftsretten finder 

efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Christian Hagelskjær og Lasse 

Jacobsen, ikke grundlag for at fastslå, at den angivne begrundelse ikke var 

den reelle, eller at begrundelsen og dermed beslutningen ikke var saglig

på baggrund af det hidtidige forløb og situationen ultimo marts 2012.

Pkt. 166: EVK kunne havet undgået tab ved at have forsat boringerne ned til 

vandreservoiret, og ikke besluttet at lukke projektet ned på ufyldestgørende 

grundlag.

Voldgiftsretten forholder sig ikke direkte til dette anbringende.

Pkt. 167: Til støtte for at nedlukningen blev besluttet på ufyldestgørende grund-

lag:

 DFG havde ikke de fornødne kvalifikationer til at være rådgiver for EVK.

 EVK besluttede reelt at lukke projektet ned, før de modtog rådgivning 

fra DFG.

 EVK lukkede ned uanset rådgivningen fra Ross.

 DFG’s indstilling var åbenbart mangelfuld.

 EVK valgte ikke at realitetsbehandle Ross’ rådgivning.

 Havde EVK undersøgt, om reservoiret var i tilstrækkelig kvalitet til var-

Pkt. 200: Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra 

Christian Hagelskjær, Benny Højholt, Søren Berg Lorenzen og Lasse Jacobsen, 

til grund, at beslutningen om midlertidig nedlukning var begrundet i de 

økonomiske forhold, herunder finansieringsrammen, risiciene ved fortsat 

boring uden tilstrækkelige forundersøgelser samt den manglende tillid til 

anbefalingerne fra boreledelsen, Ross. Voldgiftsretten finder, at den mang-

lende tillid til Ross havde objektivt grundlag i det hidtidige forløb.

Voldgiftsretten lægger endvidere efter de sagkyndiges forklaringer under af-

hjemlingen til grund, at den gennemførte wireline logning med måling kun i ét 



8/9

Dok.nr. 20969285.1

meproduktion, kunne Geotermiprojektet være gennemført med produk-

tion og alle omkostninger indregnet i varmeprisen eller dækket af forsik-

ring.

 EVK inddrog ikke resultaterne fra den bestilte wireline logning.

 EVK har ikke i fornødent omfang søgt udstyret fra Kvols -4 og -5 af-

hændet.

 EVK har ikke boret ned til et vandbærende lag.

 EVK foretog ikke økonomiske beregninger for de forskellige frem-

gangsmåder.

 EVK vidste eller burde vide, at beslutningen om midlertidig nedlukning 

ville medføre permanent nedlukning.

 EVK’s beslutning var båret af et hensyn til muligheden for en aftale med 

et datacenter i Foulom, ikke af rådgivning eller saglige hensyn.

punkt ikke gav utilstrækkeligt grundlag for at planlægge den videre bo-

ring, og at Ross’ anbefaling af at bore videre på dette grundlag og ved at 

prøve sig frem indebar væsentlige risici.

Pkt. 201: Der er intet grundlag for at fastslå, at den reelle begrundelse skul-

le være en anden end den angivne, herunder at den reelle begrundelse 

skulle være et ønske om at kunne aftage overskudsvarme fra et kommen-

de datacenter, som Apple påtænkte at etablere i Viborg Kommune. Vold-

giftsretten lægger efter kommunens redegørelse af 28. april 2016 og forklarin-

gerne fra Christian Hagelskjær, Lasse Jacobsen, Benny Ragner og Kai Grynde-

rup til grund, at Viborg Kommune på det pågældende tidspunkt på lige fod med 

flere andre kommuner havde afgivet oplysninger om mulighederne for at placere 

et datacenter i kommunen, men at dette forhold i juni 2012 ikke var bekendt for 

EVK’s direktion og bestyrelse og heller ikke for kommunalbestyrelsen, bortset 

fra ganske få personer, og at selv disse ikke havde nærmere kendskab til stør-

relsen, herunder at det drejede sig om Apple.

Pkt. 202: Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering, herunder af den kritik, 

der har været rejst fra bl.a. Lars Andersen og Sigurd Solem, at der ikke er 

grundlag for at fastslå, at den anførte begrundelse for beslutningen ikke er 

saglig. Beslutningen var i overensstemmelse med rådgivningen fra DFG, 

og de sagkyndige ved deres besvarelse af spm. n har udtalt, at denne rådgiv-

ning ikke var faglig uforsvarlig, selv om den findes at være mangelfuld. Her-

efter er der ikke grundlag for at fastslå, at beslutningen om midlertidig ned-

lukning var uforsvarlig på en sådan måde, at art EVK ved at træffe beslut-
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ningen har pådraget sig egen skyld i henseende til kravet om erstatning for 

tab i henhold til VF’s garanti.

Pkt. 203: Det, som VF har anført om forsikringsdækning, kan ikke føre til 

andet resultat.

Pkt. 168: Tab kunne have været undgået ved salg af projektet til Finn Bach. Pkt. 204: Det er ikke godtgjort, at EVK’s direktion eller bestyrelse blev gjort be-

kendt med et muligt mundtligt tilbud fra Finn Bach. Efter det, som Finn Bach og 

Benny Ragner har forklaret om et sådant muligt tilbud om overtagelse, havde 

det i øvrigt et helt løst indhold og var ganske uafklaret med hensyn til mulighe-

derne for at gennemføre overtagelsen. Efter en samlet bedømmelse der der-

med ikke grundlag for at fastslå, at EVK skulle have forsømt sin tabsbe-

grænsningspligt som følge af manglende opfølgning på et muligt tilbud.

Pkt. 169: EVK har ikke gjort tilstrækkeligt for at sælge til Kvols-4 og -5 uden tab. Pkt. 205: Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen ikke grundlag for, at EVK 

skulle have forsømt sin tabsbegrænsningspligt i forbindelse med salget af 

udstyr til Kvols-4 og -5. 

*****




