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Ansvarlig: CH

28. Udskiftning af bestyrelsesmedlem 
 
Jf. aftalen om gensidig bestyrelsesrepræsentation kan det oplyses, at der pr. 26. april 2019 er 
sket udskiftning i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse, 
 
Efter afholdelse af generalforsamling i Viborg Fjernvarme den 26. april 2019 har foreningens 
bestyrelse konstitueret sig med Kristian Brøns Nielsen som formand og Ole Anders Petersen 
som næstformand. 
 
Pr. samme dato udtrådte den tidligere formand for Viborg Fjernvarme, Klaus Keller, således af 
Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse, og Kristian Brøns Nielsen indtrådte. 
 
Udskiftningen anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Sag nr.: 29

ESDH-nr.: 2019/00150 027

Ansvarlig: BH

29. Status fremtidig varmeproduktion 
 
Projektgruppen 
Mødet den 23. april 2019 er på opfordring af Viborg Fjernvarme aflyst. Der planlægges nyt mø-
de, hvor det forventes at gennemgå forudsætninger og eventuelle indledende beregninger.  
 
Kraftvarmekravet 
Som orienteret i sag 17 den 5. april i år har vi taget initiativ til en dialog med andre kraftvarme-
værker over 500 TJ. 
 
I forbindelse med Dansk Fjernvarmes behandling er vores fælles branche-henvendelse til mini-
steren og Folketingets udvalg for energi, forsyning og klima blevet offentliggjort umiddelbart in-
den påske.  
 
Materialet kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/efk/bilag/243/index.htm 
 
I relation til denne henvendelse og for at sikre endnu mere opmærksomhed om udfordringen 
har Dansk Fjernvarme udarbejdet et indlæg, som sendes til enten Jyllands-Posten eller Altin-
get. (se bilag) 
 
Overskudsvarmeafgift 
Som orienteret på sag 17 den 5. april i år er der indgået en politisk aftale om overskudsvarme-
afgift, der dog endnu ikke ophøjet til lov. 
 
 
Iflg. aftalen kan de hidtidige regler anvendes i en 15-årig periode, såfremt der er indgået ende-
lig kontrakt om levering af overskudsvarme før vedtagelse af lovforslaget. 
 
I vores tilfælde forventer vi, at Apple vil kunne fortsætte deres dispensation i endnu 15 år, så-
fremt vi indgår aftale om overskudsvarme, inden et lovforslag introduceres. 
 
Derfor er vi pt. i dialog med Apple om denne mulighed. 
 
Konsekvens ved overskudsvarmeafgift 
For at imødegå omgåelse af de nye bestemmelser om overskudsvarmeafgiften lægges der i 
aftalen op til, at afgiftens størrelse er afhængig af, om den virksomhed, der producerer over-
skudsvarmen, lader sig certificere i henhold til regler om energiledelsescertificering (ISO 50001) 
eller ej. 
 
Såfremt der indføres en overskudsvarmeafgift på Apple varmen, vil det ved en varmeudnyttelse 
på 250.000 MWh pr. år betyde en merudgift på: 

- 9 mio. kr. svarende til 509 kr. pr. standard hus (ekskl. moms og uden certificering) 
- 3,6 mio. kr. svarende til 204 kr. pr. standard hus (ekskl. moms og med certificering) 
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BILAG 
 
Bilag 29-1: Forsyningsselskaber efterlyser frihedsgrader 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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30. Orientering vedr. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring 
 
Energi Viborgs ledelsesansvarsforsikring omfatter iht. forsikringsbetingelserne – afsnit 1.0 Sik-
rede – følgende personer og selskaber: 
  
1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer 
Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af be-
styrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen. 
Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrel-
se, tilsynsråd eller direktion, uanset om vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men 
ikke begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbejdere med 
ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 
  
1.2 Koncernen 
Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren. 
Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009 
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. 
  
1.3 Datterselskab 
Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræ-
den besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol 
over virksomheden, jf. selskabslovens § 7.  
  
Der er altså ikke nogen begrænsning i bestemte personalegrupper, titler o.l., så forsikringen vil 
omfatte enhver ledende medarbejder og/eller bestyrelsesmedlem, som bliver mødt med et krav.  
  
Ligeledes vil policen omfatte bestyrelses- og ledelsesmedlemmer i alle datterselskaber (drifts-
selskaberne), hvor Energi Viborg A/S ejer mere end halvdelen.  
 
Endvidere er Energi Viborgs bestyrelsesrepræsentanter i Midtjysk Elhandels og Viborg Fjern-
varmes bestyrelser dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen. Dog træder selskabernes egne 
forsikringer først i kraft. 
 
Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for 
formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i 
sikredes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen. 
 
Som nævnt i pkt. 1.1, så er sikrede tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt ud-
pegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncer-
nen, for forhold, der er anmeldt rettidig. Altså også: 

- Når bestyrelsesmedlemmet er fratrådt sit hverv i Energi Viborg for anmeldte forhold un-
der sit hverv. 

- Iflg. 5.2.1 op til 120 måneder efter forsikringen er udløbet, og der ikke er gentegnet i 
samme eller andre firmaer. 
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Økonomi 
Dækningssum:  Kr. 50.000.000,00 pr. forsikringsår 
Selvrisiko:  Kr. 0,00 pr. skade 
 
 
Undersummer 
Omkostninger til genopretning af renommé, jf. 5.6.: 
 Kr. 200.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Sagsomkostninger i forbindelse med Corporate Manslaughter, jf. 5.8.: 
 Kr. 1.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Sagsomkostninger i tillæg til dækningssummen, jf. 8.3: 
 Kr. 12.500.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Nettopræmie:  Kr. 41.500,00 pr. forsikringsår 
 
 
BILAG 
 
Bilag 30-1:  Forsikringsbetingelser 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
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31. Ændringer af vedtægter vedrørende valg af revisor 
 
På baggrund af beslutning i bestyrelsessag i Energi Viborg A/S (sag nr. 33 fra 23. november 
2018) skal der i datterselskabernes vedtægter foretages enkelte rettelser vedrørende valg af 
revisor. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag. 
 
Koncernens nuværende revisor blev valgt på generalforsamlingen i 2015 for en 4-årig periode 
på baggrund af en konkurrenceudsættelse af den lovpligtige revision inkl. IT-revision. 
 
Den indgåede kontrakt giver mulighed for en forlængelse af aftalen i op til 2 år på samme be-
tingelser, såfremt revisor oplyses herom senest 31. maj i pågældende regnskabsår, dvs. første 
gang inden 31. maj 2019.  
 
Energi Viborg A/S’ bestyrelse besluttede i november 2018 at indstille til den ordinære general-
forsamling at forlænge aftalen med PricewaterhouseCoopers i 2 år. 
 
I vedtægterne er anført, at revisor skal vælges for 4 år ad gangen, samt at revisor skal vælges i 
tilknytning til en ny funktionsperiode for byrådet. 
 
Denne formulering er ikke længere tidssvarende og hindrer den ønskede forlængelse af den 
indgåede aftale. 
 
Ledelsen lægger med rettelserne op til, at der i forbindelse med den ordinære generalforsam-
ling ændres i selskabernes vedtægter, således at revisor vælges hvert år på den årlige ordinæ-
re generalforsamling. Dette giver mulighed for at indgå kontrakter med revisor med varierende 
længde fra og med 2019. 
 
Vedtægterne ændres således: 
 
Punkt 6.3 Der tilføjes et punkt 4 i dagsordenen ”Evt. valg af revisor” og punkt 4 bliver såle-

des til punkt 5 
Punkt 6.4 I teksten slettes ”og valg af revisor”, således at det alene er valg af medlemmer til 

bestyrelsen, der skal ske inden for den første måned i starten af en ny funktions-
periode 

Punkt 12.1 I teksten slettes ”, der vælges for 4 år af gangen, jf. pkt. 6.4” 
 
Energi Viborg A/S’ bestyrelse har godkendt tilsvarende ændringer i Energi Viborg A/S’ vedtæg-
ter og indstillet disse til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 31-1: Kraftvarme – Gældende vedtægter 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender, at vedtægterne ændres, således at der bliver mulighed for at 

vælge revisor for en periode, der afviger fra de nuværende 4-årige perioder, og  
 

at forslag til ændring af vedtægterne godkendes og fremsendes til godkendelse på den or-
dinære generalforsamling i foråret 2019, og  

 
at det indstilles til den ordinære generalforsamling, at aftalen med selskabets revisor for-

længes med 2 år i overensstemmelse med beslutning i Energi Viborg A/S’ bestyrelse. 
 

 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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32. Det takstmæssige regnskab for 2018 (prisregnskab)  
 
Det takstmæssige regnskab (prisregnskab) for 2018 er udover behandling i bestyrelsen udar-
bejdet med henblik på indberetning til prismyndighederne (Forsyningstilsynet). Herudover vil 
materialet blive fremsendt til distributørerne og Viborg Kommune til orientering. 
 
Regnskabet afviger fra det officielle regnskab, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmø-
det den 5. april 2019 på enkelte poster, herunder væsentligst vedr. udskudt skat og afskriv-
ningsperiodernes længde. 
 
Prisregnskabet er udarbejdet efter sammen fremgangsmåde som tidligere år, nemlig som et 
samlet regnskab for el- og varmeproduktionen. 
 
Som det er bestyrelsen bekendt (jf. sag nr. 6 fra 25. januar 2019) har selskabet forespurgt For-
syningstilsynet om lovligheden af denne metode. Såfremt Forsyningstilsynet meddeler, at der 
skal ske opdeling mellem el- og varmeproduktion, vil dette ske efter Forsyningstilsynets anvis-
ning. 
  
Årets takstmæssige resultat udgør -4,5 mio.kr. mod det forventede resultat på 4,4 mio. kr. i det 
reviderede budget, svarende til en negativ afvigelse på 8,9 mio. kr. Det takstmæssige resultat 
tillægges underdækningen primo, således at den samlede underdækning pr. 31. december 
2018 udgør 13,8 mio. kr.  
 
Den negative afvigelse begrundes i det væsentligste i: 
 

 Indtjeningsbidraget har været 16,1 mio. kr. mindre end forventet 
 Grundbeløbstilskuddet er faldet drastisk pga. høje elpriser, særligt i de varme måneder 
 De høje elpriser har medført, at det har været økonomiske fordelagtigt at producere 

varme, og dermed el, på kraftvarmeværket, hvorfor der har været et større salg af el. 
Mersalget af el har dog ikke kunnet opveje det mistede grundbeløb 

 Gaspriserne har været stigende i året 
 Omkostningerne til CO2-kvoter har været 0,9 mio. kr. større end forventet 
 Der har været færre omkostninger end budgetteret til driften af maskinanlæg: 1,1 mio. 

kr., til konstitueringsaftalen: 1,8 mio. kr. og til geotermiprojektet: 1,7 mio. kr.  
 Det formindskede resultat har medført 2,9 mio. kr. mindre i beregnet skat og dermed en 

skatteindtægt på 2 mio. kr. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 32-1: Prisregnskab for 2018 Kraftvarme 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at prisregnskabet for 2018 godkendes, og 

 
at prisregnskabet for 2018 indberettes til Forsyningstilsynet, og 

 
at prisregnskabet for 2018 sendes til distributørerne til orientering, og  
 
at materialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering. 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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33. Revideret budget for 2019 og budget for 2020 
 
Revideret budget 2019 samt budget 2020 udarbejdes udover til behandling i bestyrelsen også 
med henblik på fremsendelse af materialet inkl. meddelelse om varmepriser m.v. distributører-
ne. 
 
Som besluttet i sag nr. 18 fra 5. april 2019 skal varmepriser fremadrettet altid udmeldes til di-
stributørerne med 4 måneders varsel, således at de har mulighed for at udmelde prisændringer 
med 3 måneders varsel.  
 
Dette medfører, at Energi Viborg Kraftvarme på baggrund af det reviderede budget for 2019 
foreslår ændring af varmepriserne pr. 1. oktober 2019, ligesom prisen pr. 1. januar 2020 ud-
meldes nu. 
 
Budgettet for 2020 vil dog som sædvanligt blive revideret i efteråret 2019 for at gennemregne 
konsekvenserne af nye prisprognoser på salgsprisen på el og købsprisen på gas. 
 
Som aftalt med distributørerne tidligere afholdes der ikke distributørmøde. 
 
Revideret budget 2019 
 
Nærværende reviderede budget 2019 udviser et takstmæssigt resultat på 0 kr. under forudsæt-
ning af en pris på 439 kr. pr. MWh pr. 1. oktober 2019. De væsentligste ændringer i forhold til 
det allerede godkendte budget for 2019 (godkendt 12. oktober 2019) er som følger: 
 

 Der budgetteres med et reduceret varmesalg på 297.794 MWh mod 305.725 MWh på 
baggrund af realiseret salg i årets 3 første måneder. 

 
 Der budgetteres med et højere elsalg på 186.035 MWh mod 169.267 MWh på baggrund 

af realiseret salg i årets 3 første måneder. 
 

 På baggrund af den ændrede produktion og ikke mindst ændringen i gaspriserne er  
gasomkostningen faldet med 10,4 mio. kr. I den budgetterede gasomkostning er indreg-
net fastlåste gaspriser i henhold til politikken herom frem til 10. april samt forventede 
gaspriser indhentet fra gasleverandøren den 22. marts 2019.  
 

 Der er indhentet nye forventede elsalgspriser fra Energidanmark, hvilket har medført et 
fald i den gennemsnitlige elpris til 33,1 øre pr. kWh mod 40,2 øre pr. kWh i det tidligere 
budget. Dette fald opvejes af den stigende mængde og medfører en merindtægt på 11 
mio. kr. 
 

 Den forventede gennemsnitspris for CO2 kvoter forventes at blive 156 kr. mod tidligere 
127 kr. pr. tons, hvilket har medført en omkostningsstigning på 3,2 mio. kr.  
 

 Der forventes forøgede omkostninger til maskinanlæg pga. inspektioner og større vedli-
gehold på anlægget på 2,8 mio. kr. 
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 Omkostninger i forbindelse med analyser og beregninger vedr. den fremtidige varme-

produktion i perioden 25. juni 2015 til 31. august 2018 i alt 8,2 mio. kr., som tidligere har 
været aktiveret som et igangværende projekt, er nu udgiftsført i resultatopgørelsen. Be-
løbet udgøres af de omkostninger, der er afholdt frem til og med etableringen af den nye 
styregruppe med deltagelse af distributørerne pr. samme dato i 2018. Øvrige afholdte 
omkostninger forventes aktiveret sammen med kommende varmeprojekter. 
 

 Der indregnes nu 6,2 mio. kr. i tidligere års underdækning mod 10,6 mio. kr. i det tidlige-
re budget pga. ændring i såvel resultatet for 2018 som ændring i de forventede ikke-
indregningsberettigede omkostninger. 
 

 Selskabsskatten er beregnet til 1,8 mio. kr. mod tidligere 3 mio. kr.  
 

Ved revidering af budgettet med de nye forudsætninger vil en fastholdelse af den tidligere be-
regnede pris på 533 kr. pr. MWh medføre en større overdækning i 2019. I henhold til varmefor-
syningsloven er det ikke tilladt at budgettere med overdækning, hvorfor prisen pr. 1. oktober 
2019 nedsættes til 439 kr. pr. MWh, hvilket svarer til en gennemsnitlig pris på 502 kr. pr. MWh. 
 
Varmeprisen reduceres således fra 533 kr. pr. MWh til 439 kr. pr. MWh pr. 1. oktober 
2019. 
 
 
Budget 2020 
 
Der er budgetteret med et takstmæssigt resultat på 0 kr. i 2020. 
 
Set i forhold til det fremlagte budget for 2019 er den væsentligste ændring, idet grundbeløbssik-
ringen, der i 2018 forventes at udgøre 56 mio. kr., bortfalder. Herudover er der følgende æn-
dringer: 
 

 På produktionssiden budgetteres der i forhold til det reviderede budget for 2019 med en 
nedgang i elproduktionen, og der budgetteres med en stigning i varmeproduktionen til et 
normalår. 

 
 Købsprisen på gas forventes på et højere niveau end i 2019, og salgsprisen på el for-

ventes stort set uændret i forhold til 2019. De anvendte priser er hjemtaget fra hhv. vo-
res gasleverandør og Energidanmark den 22. marts 2019.  

 
 På omkostningssiden forventes faldende omkostninger til maskinanlæg, CO2-kvoter og 

geotermiprojektet. 
 

 Der er ikke indregnet skat til betaling vedrørende 2020. 
 
På baggrund af de lagte forudsætninger er der beregnet en pris på 459 kr. pr. MWh. 
 
Der budgetteres således med en varmepris på 459 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2020.  
 
Der kan forventes ændringer til ovenstående budgetter, såfremt skattesagen om skattefradrag 
for en andel af geotermiomkostningerne afgøres som forventet i 2019 eller 2020, idet der kan 
blive tale om betaling af selskabsskat i året. Skatten vedrørende skattesagen skyldes, at sel-
skabet allerede i tidligere år har taget skattemæssigt fradrag for en del af omkostningerne,  
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inden det modtog afgørelse om, at SKAT vurderede, at ca. 67 mio. kr. ikke kan fradrages. Så-
fremt sagen tabes, vil det fratrukne beløb (ca. 32 mio. kr.) blive korrigeret, og skatten heraf be-
tales.  
 
Opdeling af budget i el- og varmeproduktion 
 
Som bestyrelsen tidligere har besluttet i sag nr. 6 fra 25. januar 2019, har selskabet forespurgt 
Forsyningstilsynet, om selskabet ved pris- og budgetanmeldelser skal opdele sit regnskab i 
hhv. elproduktion og varmeproduktion. 
 
Forsyningstilsynet er endnu ikke vendt tilbage. 
Ledelsen har dog på baggrund af egne fordelingsnøgler opdelt budgetterne for 2019 og 2020. 
De anvendte fordelingsnøgler baserer sig på produktion af hhv. el og varme. Andre omkost-
ningsarter er direkte fordelt. 
  
Resultatet er, som det fremgår af tabel 1, at elproduktionen på kraftvarmeværket i væsentlig 
grad bidrager til nedbringelse af varmeprisen. 
 

 
 
Det bemærkes til tabel 1, at resultatet i 2019 udgør et positivt resultat, idet der afslides 6,2 mio. 
kr. på tidligere års underdækning. Underdækningen udgør ved udgangen af 2019 7,5 mio. kr., 
hvilket svarer til det beløb, som Forsyningstilsynet ved udkast til afgørelse vedr. indregning af 
geotermiomkostningerne har anført som ikke-indregningsberettigede. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 33-1 Revideret budget for 2019 og budget for 2020 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at revideret budget for 2019 og budget for 2020 godkendes, og 
 
at varmepriser pr. 1. oktober 2019 og pr. 1. januar 2020 anmeldes til Forsyningstilsynet og  

 
at varmepriser pr. 1. oktober 2019 og pr. 1. januar 2020 udmeldes til distributørerne, og 
 
at materialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering. 
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BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 34

ESDH-nr.: 2019/00150 027

Ansvarlig: MU

34. Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2019  
 
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi.  
 
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 for kraftvarmeværket udviser et overskud på 7.716 t.kr., 
som er 2.299 t.kr. bedre end budgettet.  
 
Årsagen kan primært henføres til et positivt indtjeningsbidrag (varmesalg plus elsalg minus 
gaskøb). På grund af en fordelagtig sammenhæng mellem el- og gaspriser er der i årets første 
kvartal produceret og solgt mere el, end der er budgetteret med, og mersalget opvejer til fulde 
et lavere salg af varme. Omsætningen er forøget med 9.619 t.kr. i forhold til periodens budget.  
 
Produktionsomkostningerne er i samme periode lidt højere end budgetteret. Selvom der er pro-
duceret på kraftvarmeværket, hvor produktionsomkostningerne er højere end på kedelcentra-
lerne, så har lave gaspriser betydet, at produktionsomkostningerne samlet set kun overstiger 
budgettet med 1.134 t.kr. Elsalget bidrager således væsentligt til at nedbringe varmeprodukti-
onsomkostningerne, når det totale resultat opgøres.  
 
Omkostningerne til geotermiprojektet er i perioden 1.116 t.kr. Omkostningerne relaterer sig pri-
mært til Voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme. Energi Viborg 
Kraftvarme har som følge af kendelsen i Voldgiftsretten modtaget 1,2 mio. kr. fra Viborg Fjern-
varme i april 2019. 
 
Selskabet har pr. 31. marts 2019 driftsført omkostninger til afklaring af fremtidig varmeprodukti-
on. Omkostningerne udgør 8.206 t.kr. og dækker afholdte omkostninger fra perioden juni 2015 
frem til dannelsen af den styregruppe med deltagelse af distributørerne pr. 31. august 2018.  
 
Det forventede årsresultat er justeret i overensstemmelse med det fremlagte forslag til revideret 
budget 2019. Der forventes en overdækning før takstmæssig modregning på 6.242 t.kr. efter 
skat. Den takstmæssige underdækning vil herefter svare til de 7,5 mio. kr. vedr. geotermipro-
jektet, der efter udkast til afgørelse ikke er indregningsberettiget i varmeprisen. 
 
For lossepladsgasanlægget er der i perioden et overskud på 119 t.kr. mod et budgetteret over-
skud på 120 t.kr. Der er i årets første kvartal højere indtægter end budgetteret på salg af gas, 
men det opvejes af lige sås store meromkostninger til drift og vedligeholdelse af kedelanlæg.  
 
Ændringerne i det reviderede budgetforslag er indarbejdet i likviditetsprognosen for Energi Vi-
borg Kraftvarme. Selskabet har en kassekredit, som gradvist afvikles indtil 15.august 2019. 
Energi Viborg Kraftvarme deler ikke kreditramme med øvrige selskaber i koncernen.  
 



 
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S REFERAT

13. maj 2019

 

Side nr.: 84 

 
Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Energi Viborg Kraftvarme 
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 34-1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarme-

værket) 
Bilag 34-2:  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (losseplads-

gasanlægget) 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at budgetopfølgningerne tages til efterretning. 

 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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35. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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36. Gensidig orientering 
 
 

 Forældelsesfrist vedr. procesunderretningen fra Erstatningsforeningen Fjernvarmesa-
gen 

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