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17. Status fremtidig varmeproduktion 
 
Projektgruppen 
Der er i projektgruppen afholdt 3 workshops med deltagelse af rådgivere fra både Energi Viborg 
Kraftvarme og Viborg Fjernvarme (Rambøll, COWI, og Niras). 
 
I gruppen er drøftet fælles forudsætninger, samt hvilke følsomhedsforudsætninger, der skal an-
vendes, for at (gen-)beregne udvalgte scenarier. 
 
Der har været afholdt møde den 22. marts i år, hvor de overordnede forudsætninger blev gen-
nemgået. Der var enighed om, at disse vil blive udfærdiget i et fælles forudsætningsnotat primo 
uge 14, hvorefter beregningerne igangsættes. 
Der er aftalt gennemgang af de indledende beregningsresultater den 23. april 2019, hvorefter 
det vil kunne forventes at blive planlagt projektforslag for et 10-15 MW luft-vand varmepumpe-
anlæg. 
 
 
Kraftvarmekravet 
Som orienteret i sag 4, den 25. januar i år, har vi taget initiativ til en dialog med andre kraftvar-
meværker over 500 TJ. 
 
Dansk Energi tog også initiativ til at indkalde decentrale kraftvarmeværker til møde om en fæl-
les stillingtagen til kraftvarmekravet. Dette møde blev afholdt den 28. februar i år, med deltagel-
se af Christian Hagelskjær og Benny Højholt (via Skype). 
 
Den 18. marts i år blev der afholdt møde på vegne af EVK i Dansk Fjernvarme regi, hvor en 
fælles stillingtagen blev drøftet. 
 
Den fælles holdning blandt deltagerne i mødet hos Dansk Energi og hos Dansk Fjernvarme er 
en generel fritagelse fra kraftvarmekravet og brændselsbindingen, således at vi sidestilles med 
værker under 500 TJ. Begge brancheforeninger udarbejder en formel henvendelse, der vil skul-
le fremsendes til relevante ministre, ministerier, udvalg m.m. 
 
Kraftvarmekravet betyder, at vi har en pligt til at  kunne dække 90 % af fjernvarmeområdets 
varmebehov på et kraftvarmeanlæg. Men vi har ikke pligt til at anvende kraftvarmeværket til 
varmeproduktion. Varmen laves derfor altid, hvor den er billigst dvs. enten på kraftvarmeværket 
eller på gaskedlerne.  
 
En frigørelse fra kraftvarmekravet vil ikke nødvendigvis betyde, at kraftvarmeværket nedlæg-
ges, da anlægget bør producere, så længe produktion er med til at reducere varmeprisen. 
 
Overskudsvarmeafgift 
Ifølge et aftaleudkast, som avisen Børsen har læst, vil regeringen droppe den oprindelige plan 
om én fælles afgift på overskudsvarme. I stedet lægges der op til en differentieret afgift på 10-
15 kr. pr. GJ (gigajoule) for certificerede virksomheder og 20-25 kr. pr. GJ for andre virksomhe-
der. 
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Samtidig vil der blive indført en prisregulering, som skal lægge loft over den forrentning, virk-
somhederne kan få ud af nye investeringer i overskudsvarme.  
 
Det er dog stadig uklart, hvilke regler der vil blive indført, og hvordan de udmøntes, herunder 
hvem der vil skulle sørge for en eventuel certificering, samt hvorledes virkningsgraden på var-
mepumpen (COP) vil have indflydelse på den reelle afgiftsbetaling. 
 
Dog vil en overskudsvarmeafgift have indflydelse på de scenarier for fremtidig varmeprodukti-
on, hvor overskudsvarmen fra Apple indgår, men så længe det endelige regelsæt ikke kendes, 
vil vi ikke kunne beregne konsekvenserne endnu. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 17-1: Artikel 190320 Børsen - Overskudsvarmeafgift 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Det bemærkes, at den nævnte politiske aftale om overskudsvarmeafgift nu er indgået, men 
endnu ikke ophøjet til lov. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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18. Tidsplan for udmeldinger af prisændringer til distributørerne 
 
På baggrund af en henvendelse via mail fra direktør Morten Abildgaard i Viborg Fjern-
varme (VF) præciseres den tidsplan, som Energi Viborg Kraftvarme fremadrettet øn-
sker at følge i forbindelse med varsling af varmeprisændringer. 
 
VF’s ønsker: 
VF har givet udtryk for følgende ønsker: 

 VF ønsker altid at have mulighed for at varsle prisændringer med 3 måneders 
frist, uanset om prisændringen er væsentlig eller ej 

 VF ønsker som udgangspunkt, at EVK (som det også har været sædvanlig prak-
sis) kun ændrer priser 2 gange om året.  

 
EVK’s forudsætninger for tidplanen: 

 EVK ønsker som udgangspunkt kun at ændre priser 2 gange årligt 
 EVK ønsker at kunne tilpasse priserne, så der ikke opstår for store over-/under-

dækninger 
 Ændring af procedurerne skal fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 
 EVK’s bestyrelsesmøder fastholdes tidsmæssigt i henhold til den nuværende 

plan af hensyn til regnskabsaflæggelse m.v. 
 Det er besluttet, at der ikke afholdes distributørmøder. 

 
EVK’s udgangspunkt: 
EVK vil fortsat fremadrettet udmelde priser til distributørerne, således at det er muligt at 
overholde fristen på 3 måneder ved væsentlige prisændringer. 
 
EVK erkender, at Forsyningstilsynet ikke har faste regler for, hvornår en ændring er 
væsentlig – men det er ikke tidligere sket, at der gennemføres så store ændringer, som 
i 2018 og 2019, hvorfor det ikke vurderes at kunne give større udfordringer. Men EVK 
vil med den skærpede praksis sikre, at også mindre ændringer oplyses til distributører-
ne, således Forsyningstilsynets regler kan overholdes. 
 
EVK’s forslag til tidsplan for beregning og varsling af varmepriser: 
EVK ønsker at fastholde de nuværende budgetudarbejdelsestidspunkter, og ønsker så-
ledes blot at tilpasse den eksisterende procedure, således at varmeprisen for det kom-
mende år allerede på baggrund af budgettet, der fremlægges og godkendes på maj-
bestyrelsesmødet, formelt anmeldes til prismyndighederne og udmeldes til distributø-
rerne senest ultimo august. 
 
Om efteråret vil EVK som sædvanligt lave en budgetrevision i forbindelse bestyrelses-
mødet i oktober eller november. På baggrund heraf vil EVK anmelde og udmelde en 
revideret varmepris til 1. juli i det efterfølgende år. 
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Det bemærkes, at i tilfælde af, at der konstateres overdækninger ved afslutning af et 
regnskabsår, vil denne i henhold til varmeforsyningsloven skulle indregnes i det kom-
mende varmeår, hvorfor der i disse tilfælde vil ske regulering af varmeprisen tidligere 
en ovenfor nævnt. 
 
EVK har derfor fortsat muligheden for at revidere budgetterne og dermed ændre var-
mepriserne uden for dette forløb, og efter bestyrelsesgodkendelse kan der ske anmel-
delse og udmelding af nye varmepriser, således at varslingsfristen på 3 måneder kan 
overholdes.  
 
Konklusion 
EVK ønsker som udgangspunkt kun at ændre priser 2 gange årligt, som udgangspunkt pr. 1. 
januar og 1. juli, men såfremt der sker væsentlige ændringer i energiprisernes udvikling, vil 
varmeprisen kunne ændres uden for disse tidspunkter med skyldig hensyntagen til varslingsfri-
sterne. 
 
Idet ovenstående er en ændring til eksisterende praksis, fremsendes dette efter bestyrelsens 
godkendelse til distributørerne til orientering. 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender ovenstående ændring for beregning og varsling af varmeprisæn-

dringer, og 
 
at orientering om den ændrede praksis fremsendes til distributørerne 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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19. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018 
 
Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens 
forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. 
Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vo-
res forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer. 
 
Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer 
Det fremgår af Conteas erklæring at: 
 
”Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. ud-
arbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. 
En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens 
andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvri-
siko. 
De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Dan-
mark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse 
risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag. 
 
Grundlæggende har E.V. ift. øvrige multiforsyningsselskaber dog valgt en bred forsikringsdæk-
ning, hvor væsentlige risici er omfattet af forsikring med bestemte forsikringssummer og selvri-
sici.” 
 
Derudover fremgår skadehistorik for 2018 af erklæringen. 
 
Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer 
Marsh skriver: 
 
”Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt 
forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og 
vandforsyningsområdet.” 
 
BILAG 
Bilag 19-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh) 
Bilag 19-2: Fortrolig 
Bilag 19-3: Forsikringspolitik ver. 0.3 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
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BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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20. Orientering om gaskontrakt for næste gasår 
 
Gaskontrakten for leverance af gas i gasåret 1. oktober 2019 til 1. oktober 2020 er indgået med 
Eniig A/S.  
 
Kontrakten er indgået efter udbud, hvor fire leverandører (Seas-NVE, EnergiFyn, Eniig, Ørsted) 
i Danmark valgte at byde.  
 
Eniig A/S er valgt ud fra kriteriet ”økonomisk mest fordelagtig”. 
 
Der er, ligesom i indeværende gasår, valgt at indkøbe naturgas på den gasbørs, af TTF1 og 
GPN2, der på dagen har bedste gaspris. 
 
Dog forventes der ikke at blive indkøbt store mængder på den nordiske børs GPN, da denne 
pris vil blive påvirket af, at Tyra-feltet tages ud af drift. 
 
Tyra-feltet skal genopbygges over en periode på 3 år startende 1. december 2019 og sluttende 
1. marts 2022. I denne periode vil der i den danske del af Nordsøen kun være en stærkt be-
grænset produktion af gas fra mindre felter, og Danmark vil blive afhængig af import fra Tysk-
land for at dække det samlede danske energibehov. 
 
Vi ser derfor en markant stigning i tillæg ved handel på TTF-spot for næste gasår. Tillægget er 
pt. på 1,1 øre/Nm3 (indeks 100), men stiger til 8,5 øre/Nm3 (indeks 773). 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orientering tages til efterretning, og 
 
at såfremt sagen offentliggøres, oplyses indeks fremfor de oplyste tillæg, af konkurrence-

hensyn. 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  

                                                 
1 TTF = Title Transfer Facility (det hollandske markedsområde) 
2 GPN = Gas Point Nordic (det nordiske markedsområde) 
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21. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018 
 
Årsrapporten for 2018 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på 
bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på frem-
læggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. 
 
Ledelsesberetningen fremgår af side 7-14 i årsrapporten. 
 
Årets resultat jf. årsrapporten udgør 0 t.kr., hvilket svarer som forventet resultat.  
 
Årets takstmæssige resultat udgør - 4,5 mio. kr. mod det forventede resultat på 4,4 mio. kr. i det 
godkendte budget. Det takstmæssige resultat tillægges i henhold til varmeforsyningsloven den 
samlede underdækning primo og indregnes i varmeprisen efterfølgende. 
 
Underdækningen pr. 31. december 2018 udgør 13,8 mio. kr. Udviklingen i underdækningen fra 
2011 – 2018 fremgår af vedlagte bilag 21-5. 
 
Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet 
årsrapporten en påtegning indeholdende en fremhævelse af forhold i regnskab (tidligere ”sup-
plerende oplysninger”) om usikkerheder vedrørende geotermiomkostningerne, både den verse-
rende skattesag og forholdene omkring indregning af en del af omkostningerne i varmepriser-
ne. 
 
Vedrørende selskabets skatteforhold kan det oplyses, at der til og med 2015 er fratrukket om-
kostninger vedrørende geotermiprojektet. Idet selskabet i 2016 modtog en afgørelse fra SKAT, 
hvor fradrag for 67 mio. kr. af omkostningerne blev nægtet, er der ikke sket fradrag i 2016. Det 
bemærkes, at der i 2015 er fratrukket ca. 32,8 mio. kr. af beløbet på 67 mio. kr., som SKAT ef-
terfølgende har afgjort, at der ikke er fradrag for. Såfremt selskabet taber den anlagte genopta-
gelsessag vedrørende fradrag af omkostningerne, vil der ske beskatning af dette beløb. Afgø-
relsen på sagen forventes tidligst i 2019. 
 
Revisionen og ledelsen har den 21. marts 2019 gennemgået årsrapporten med tilhørende spe-
cifikationer. 
 
Der afholdes generalforsamling den 13. maj 2019. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 21-1 Udkast til årsrapport 2018 
Bilag 21-2 Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 (Kraftvarme) 
Bilag 21-3 Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 (Lossepladsgasanlægget) 
Bilag 21-4 Fortrolig 
Bilag 21-5 Udvikling i samlet underdækning 2011 - 2018 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2018 og ind-

stiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og 
 

at budgetopfølgningerne pr. 31. december 2018, specifikationerne til årsrapporten for 2018 
og oversigten over udvikling i den samlede underdækning 2011 – 2018 tages til efterret-
ning. 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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22. Status vedr. grøn varmeproduktion Hald Ege 
 
Bestyrelsen godkendte i sag 68 den 20. december 2018 at igangsætte de indledende faser i 
forbindelse med ny varmeproduktion i Hald Ege, baseret på varmepumper og grundvand. 
 
Bestyrelsen besluttede desuden, ”At bestyrelsen orienteres om konklusionen på pkt. 4, når 
analyserne er tilendebragt” og dermed også, om projektet skal fortsætte eller stoppe pga. hin-
drende forudsætninger. 
 
Til bestyrelsens orientering foreligger projektforslag samt VVM anmeldelse (screening) i version 
til videre formidling. 
 
Det er ledelsens indstilling, at projektforslaget fremsendes til bemærkning hos distributørerne, 
inden det fremsendes til myndighedsbehandling. 
 
Til bestyrelsens orientering, har Viborg Fjernvarmes direktør protesteret mod, at EVK forbere-
der anden varmeproduktion i Hald Ege (se vedlagte korrespondance), og at dette ikke er drøftet 
i projektgruppen, samt fremfører bl.a. 
 

”Jeg vil derfor opfordre jer til hurtigst muligt at overdrage jeres samlede materia-
le 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” 

 
I henhold til eksisterende driftsaftale samt driftsaftale vedr. varmeforsyning i Hald Ege hviler 
produktionspligten hos EVK, og dermed er det bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme som i 
enhver henseende er ansvarlig og beslutningstagende vedr. produktionsprojekter. Der er såle-
des ikke tale om, at der skal laves varmepumper i Hald Ege i regi af Viborg Fjernvarme. Så-
fremt bestyrelsen er enig i dette, vil dette blive oplyst til Viborg Fjernvarme.  
 
Da Hald Ege ikke er ledningsforbundet med hverken transmissionsnettet eller distributionsnet-
tet i Viborg, vurderer direktionen, at projektet ikke er omfattet af projektgruppens arbejde vedr. 
fremtidig varmeproduktion i Viborg. 
 
Varmeproduktionen i Hald Ege er ca. 2.300 MWh om året, sammenlignet med Viborgs ca. 
300.000 MWh. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 22-1: Sag 2018-68. Beslutning om projektforslag for Hald Ege 
Bilag 22-2: Korrespondance med Morten Abildgaard 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter, om beslutningen fra sag 68 af 20. december 2018 opretholdes, og  
 
at Viborg Fjernvarme orienteres om beslutningen. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen besluttede, at beslutningen fra sag nr. 68 af 20. december 2018 opretholdes, og at 
Viborg Fjernvarme orienteres om beslutningen. 
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23. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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24. Konkurrencefølsom forretningssag  
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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25. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 26

ESDH-nr.: 2019/00040 035

Ansvarlig: CH/BH

26. Delafgørelse i voldgiftssagen mod Viborg Fjernvarme 
 
I sag nr. 15 af 8. marts 2019 blev bestyrelsen bl.a. orienteret om, at det ikke var lykkes at indgå 
forlig med Viborg Fjernvarme i voldgiftssagen.  
 
15. marts 2019 afsagde voldgiftsretten en delkendelse i sagen, og, som det er oplyst bestyrel-
sen i pressemeddelelse sendt på mail jf. bilag 22-3, fik Energi Viborg Kraftvarme fuldt medhold i 
sagen. 
 
Viborg Fjernvarme blev således dømt til at betale 900.000 kr. til EVK i sagsomkostninger. Der-
udover skal Viborg Fjernvarme betale voldgiftsrettens samlede omkostninger på ca. 630.000 kr.  
Da EVK tidligere har betalt ca. 320.000 kr. til voldgiften, skal Viborg Fjernvarme også betale 
dette beløb til EVK.   
 
Sagen drejede sig om, hvorvidt den garanti, som Viborg Fjernvarme havde afgivet i forbindelse 
med overdragelsen af geotermiprojektet, var gældende. Garantien sikrer, at evt. omkostninger, 
som ikke kan indregnes i varmeprisen, skal afholdes af Viborg Fjernvarme.  
 
Afgørelsen er en delafgørelse, da der muligvis kan være omkostninger, som ikke dækkes af 
garantien. Dette forhold kan først afklares, når Forsyningstilsynet endelige afgørelse er kendt. 
P.t. har Forsyningstilsynet vurderet, at de kan fremsende den endelige afgørelse i løbet af en til 
to måneder. Bestyrelsen vil blive orienteret om Forsyningstilsynet endelige afgørelse, når den-
ne foreligger.  
 
Hvorvidt det bliver nødvendigt at fortsætte voldgiften afhænger af, om det er muligt at opnå en 
frivillig aftale med Viborg Fjernvarme om de omkostninger, der ikke kan indregnes i varmepri-
sen, og som vurderes at være dækket af garantien.  
 
Som tidligere oplyst fik sagen et unødvendigt stort omfang pga. af Viborg Fjernvarmes mange 
spekulative påstande.  
 
I bilag nr. 1: Notat fra Bech-Bruun er oplistet de mange påstande, som Viborg Fjernvarme har 
fremført i sagen. I notatet er endvidere anført, hvordan voldgiftsdommeren har forholdt sig til 
påstandene. Notatet vil kort blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 
   
Såfremt bestyrelsen ønsker at orientere sig i notatet, kan opmærksomheden henledes på føl-
gende:  
 
Punkt 152 vedr. Apple-påstanden 
Punkt 167 vedr. påstanden om, at nedlukningen skete på et ufyldestgørende grundlag 
Punkt 168 vedr. påstanden om at projektet skulle være solgt til Finn Bach 
Punkt 169 vedr. påstanden om, at EVK ikke havde gjort tilstrækkeligt for at sælge udstyr fra 

Kvols 4 og 5.  
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Vedr. sagens behandling i bestyrelsen: 
Da afgørelsen i voldgiftssagen er en delafgørelse kan det blive nødvendigt at genoptage sagen 
på et senere tidspunkt. Der skal derfor tages højde for reglerne om inhabilitet jf. forretningsor-
den.  
 
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 
Bilag 26-1: Notat fra Bech-Bruun vedr. VF’s påstande  
Bilag 26-2: Voldgiftrettens delkendelse af 15. marts 2019 
Bilag 26-3: Pressemeddelelse udsendt i forbindelse med dommen 
 
 
 
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.: 27

ESDH-nr.: 2019/00040 035

Ansvarlig: CH

27. Gensidig orientering 
 
 

 Adm. direktør Christian Hagelskjær har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 14. au-
gust 2019 

 
 Nyt IT-system til håndtering og udsendelse af bestyrelsessager 

 
 Ordinær generalforsamling i Dansk Fjernvarme i Kolding torsdag d. 25. april kl. 11.00  

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