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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 008
Ansvarlig: MU

Opfølgning på ”God selskabsledelse”

Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)
På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med be-
styrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt 
supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om 
dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar 
og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrel-
seskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne
Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til for-
trolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den 
nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen 
drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til det-
te, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens ”God selskabsledelse” ikke indeholder anvisninger mht. besty-
relsessagerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 1: Opfølgning på "God selskabsledelse"



Beslutning for Punkt 1: Opfølgning på "God
selskabsledelse"

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 002
Ansvarlig: MU

Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

På baggrund af konstitueringsaftalen fra 2017 er der, som orienteret på seneste bestyrelses-
møder, igangsat en proces vedrørende stiftelse af et A.m.b.a. til håndtering af den fremtidige 
varmeforsyning.

Til bestyrelsens orientering er der siden sidste bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme A/S 
afholdt møder i Initiativgruppen for bl.a. at drøfte vedtægter, herunder afstemningsregler og 
valggrupper.

Initiativgruppen har bestilt advokat Jacob Sparre Christiansen til at udarbejde en redegørelse 
vedr. proces for etablering af nyt fjernvarmeforsyningsselskab.

Et udkast til redegørelsen har været fremlagt på et møde i gruppen med deltagelse af direktører 
fra distributørerne og EVK samt VFs bestyrelse. Endvidere deltog fra Viborg Kommune kom-
munaldirektør Lasse Jakobsen og jurist Jesper Riis og fra EVK kraftvarmechef Benny Højholt.

Udkastet blev gennemgået på mødet, og der blev bl.a. fremlagt en tidsplan for processen frem 
imod idriftsættelse af det nye selskab i august 2020. Der kom nye oplysninger frem under gen-
nemgangen, oplysninger som forventes indarbejdet i den endelige redegørelse.

Initiativgruppen har planlagt et videre mødeforløb.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen



Beslutning for Punkt 2: Status på fremtidig organisering
af varmeforsyningen

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 001
Ansvarlig: BH

Status vedr. 10 MW luft/vand varmepumpe

Projektforslaget er som nævnt på sidste bestyrelsesmøde fremsendt til myndighedsbehandling 
hos Viborg kommune.

Der afholdes orienteringsmøde om projektet med planchef Karl Johan Legaard fra Viborg 
Kommune den 20. november 2019, således at der er enighed om den videre proces, herunder 
placering af anlægget.

Der er igangsat simuleringsberegning af luftflowet fra anlægget samt støjberegninger for an-
lægget. Luftsimuleringen skulle gerne angive, hvorledes luften opblandes og fordeles i området. 
Der pågår desuden dialog med Frederikshavn Forsyning omkring deres tilsvarende projekt 
(omend halvanden gang større) og deres håndtering af risikodokument i forbindelse med an-
læggets indhold af ammoniak.

Herudover er der løbende kommunikation med Aalborg Universitet om måleprogrammerne til 
test af varmepumpens drift.

Der forberedes en informationsside omkring projektet på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil 
gøre information tilgængelig samt give interesserede mulighed for at stille spørgsmål til projek-
tet.

BILAG

ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Status vedr. 10 MW varmepumpe



Beslutning for Punkt 3: Status vedr. 10 MW varmepumpe

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 007
Ansvarlig: BH

Status vedr. grundvandsvarmeprojektet i Hald Ege

Projektet er desværre bagud i forhold til tidsplanen, da det har vist sig, at godkendelsesproces-
sen for at hente vand fra undergrunden og pumpe det ned igen er mere omfattende og dyrere 
(400.000 kr.) end først oplyst.

Det forventes, at der indgås aftale med ATES omkring selve prøveboringen og det modelarbej-
de, der kræves til myndighedsgodkendelsen. Derudover er prisen for energibesparelser faldet 
siden projektforslagets udarbejdelse, hvorfor værdien af disse nedskrives med 140.000 kr.

Projektet vil, trods disse ændringer i økonomien, fortsat kunne bidrage til en lavere varmepris.

Samlet projektsum er i det godkendte budget for 2020 anført til 4,1 mio. kr. 

Der forberedes vedrørende dette projekt en informationsside på vores hjemmeside, hvor vi vil 
gøre information tilgængelig og give besøgende på siden mulighed for at stille spørgsmål til 
projektet.

Desuden vil der blive opstillet informationsplanche ved varmecentralen i Hald Ege, når selve 
prøveboringen påbegyndes.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Status vedr. grundvandsvarmeprojektet i Hald Ege



Beslutning for Punkt 4: Status vedr.
grundvandsvarmeprojektet i Hald Ege

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 003
Ansvarlig: MU

Budgetopfølgninger pr. 30. september 2019 

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned. 

Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udviser et overskud på 17.944 t.kr., som er 7.755 
t.kr. bedre end budgettet. 

Varmesalget indbringer højere indtægter end budgetteret. Alene i september måned overstiger 
indtægterne budgettet med 2.200 t.kr. Pr. 30. september er der i 2019 solgt varme for 6.427 
t.kr. mere end de budgetterede 107.093 t.kr. Til gengæld er indtægten fra salg af el lavere end 
budgetteret. Pr. 30. september var den konstaterede indtægt 53.006 t.kr., men der forventes 
fortsat et positivt bidrag fra elproduktion i 2019.
 
Omkostningerne til gas forventes ligeledes at bidrage til et positivt resultat i 2019. Ved udgan-
gen af september måned er der konstateret en besparelse på 961 t.kr. i forhold til budgettet.

Under produktionsomkostningerne forventes der meromkostninger på 1,7 mio. kr. vedr. maski-
nanlæg. Vedligeholdelsesarbejde på kedelcentralerne pågår og forventes afsluttet i efteråret.

På de øvrige produktions- og administrationsomkostninger er der kun mindre budgetafvigelser.

I fællesbidraget til Energi Viborg indgår en regulering af forpligtelse til tjenestemandspensioner. 
Viborg kommune har fået foretaget en aktuarberegning, der øger kraftvarmeselskabets andel 
med 490 t.kr. Omkostningen er en engangsomkostning, der er indregnet i det forventede årsre-
sultat.

Under særlige omkostninger konstateres det, at omkostningerne til CO2 er højere end budget-
teret. Til gengæld er der afholdt færre omkostninger til følger af konstitueringsaftalen og til geo-
termiprojektet. Disse afvigelser opvejer stort set hinanden.

Det forventede regnskab, som blev fremlagt i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, er med 
status pr. 30. september og forventningen til 4. kvartal 2019 forbedret med 4.124 t.kr., som i 
væsentlig grad skyldes indtjeningen på salg af varme og el fratrukket omkostningen til gas. 

I 2019 forventes der en overdækning på 14.597 t.kr. Den samlede overdækning ultimo 2019 vil 
således udgøre 8.355 t.kr. efter modregning af underdækning vedr. tidligere år 6.242 t.kr.
 
Lossepladsgasanlægget pr. 30. september 2019
For lossepladsgasanlægget er der i perioden et overskud på 342 t.kr. mod et budgetteret over-
skud på 428 t.kr.  

Anlægget er pt. ude af drift, men Revas har som deres investering bestilt ny gaskedel, så drif-
ten kan genoptages ultimo november. Der er dialog mellem Energi Viborg Kraftvarme og Revas 
om den fremtidige drift af anlægget. Idet der ikke er nogen endelig afklaring herpå, er der i bud-
getopfølgningen forventet et årsresultat på 0 kr. 

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investerin-
ger og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. 

Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Energi Viborg Kraftvarme

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvar-
meværket)

2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (losse-
pladsgasanlægget)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.



Beslutning for Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

Indstillingen blev godkendt.
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S

År til dato Forv. års- Rev.

Beløb i t.DKK Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Varmesalg 8.293 6.093 2.200 113.520 107.093 6.427 156.920 149.405

Elsalg 3.753 3.965 -212 53.006 56.194 -3.188 79.306 79.087

Andre indtægter 88 37 51 796 726 70 1.191 1.191

Omsætning i alt 12.135 10.095 2.040 167.323 164.013 3.310 237.417 229.683

Lønomkostninger -504 -535 31 -4.601 -4.623 22 -6.582 -6.237

Personaleomkostninger -95 -59 -36 -313 -207 -106 -330 -330

Heraf overført til projekter 0 21 -21 35 45 -10 57 57

Løn- og personaleomk. i alt -599 -573 -26 -4.879 -4.785 -94 -6.855 -6.510

Brændsel/varmekøb -6.137 -6.385 248 -107.006 -108.744 1.738 -161.500 -162.689

Fast ejendom -35 -141 106 -783 -1.089 306 -1.621 -1.621

Maskinanlæg -723 -2.550 1.827 -6.433 -8.747 2.314 -12.113 -10.374

Transmissionsnet -103 -69 -34 -1.988 -1.692 -296 -2.702 -2.794

Maskinparken -8 -11 3 -72 -99 27 -135 -135

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -7.006 -9.156 2.150 -116.282 -120.371 4.089 -178.071 -177.613

Energi Viborg A/S -292 -292 0 -2.624 -2.623 -1 -3.989 -3.499

Kontingenter og abonnementer -3 0 -3 -258 -261 3 -290 -290

It -27 -40 13 -37 -128 91 -157 -157

Revision og juridisk bistand 0 -50 50 -18 -250 232 -370 -370

Øvrige omkostninger -6 -43 37 -109 -166 57 -235 -235

Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg 0 0 0 0 0 0 42 42

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -327 -425 98 -3.046 -3.428 382 -4.999 -4.509

Resultat før afskrivninger 4.203 -59 4.262 43.115 35.429 7.686 47.492 41.051

Afskrivninger -576 -581 5 -5.132 -5.077 -55 -6.548 -6.584

Resultat af primær drift 3.627 -640 4.267 37.983 30.352 7.631 40.944 34.467

Omkostninger CO2-kvoter -938 -337 -601 -10.655 -8.256 -2.399 -14.980 -14.147

Omkostninger vedr. konstitueringsaftalen 0 -250 250 0 -500 500 -500 -500

Geotermiprojektet, omkostninger 0 -358 358 -135 -2.097 1.962 -300 -2.457

Omkostninger vedr. fremtidig varmeproduktion 0 0 0 -8.206 -8.206 0 -8.206 -8.206

Finansielle poster i øvrigt -26 -32 6 -1.042 -1.104 62 -1.170 -1.154

Resultat før skat 2.663 -1.617 4.280 17.944 10.189 7.755 15.790 8.003

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 -1.193 -1.761

Takstmæssige resultat før modregning 2.663 -1.617 4.280 17.944 10.189 7.755 14.597 6.242

Underdækning primo -13.778 -13.778

Fratrukket ikke-indregningsberettigede omkostninger 0 0 0 0 0 0 7.536 7.536

Årets takstmæssige resultat 8.355 0

Investeringer -1.796 -3.540 -4.940

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2019 og revideret budget for 2019.

Der har ved udgangen af september måned været tale om et større indtjeningsbidrag (varme- og elsalg minus gaskøb) på 4.200 t.kr.

Det positive resultat kan henføres til et større varmesalg og mindre gasomkostninger, mens elsalget har været mindre.

Den øgede produktion medfører yderligere omkostninger til CO2-kvoter.

Under fællesbidrag til Energi Viborg A/S er indregnet kraftvarmeselskabets andel af en regulering af tjenestemandspensions-

forpligtelsen på 490 t.kr. Forpligtelsen reguleres i henhold til seneste aktuarberegning. 

De budgetterede omkostninger til assistance i forbindelse med konstitueringsaftalen er revurderet og forventes i 2019 at udgøre 100 t.kr.

Det forventes, at der i 4. kvartal er et forbedret resultat som følge af salget af varme og el fratrukket køb af gas, så der forventes en

overdækning i 2019 på 14.597 t.kr. Tillagt underdækningen primo og de ikke-indregningsberettigede omkostninger fra geotermi,

forventes der pr. 31. december 2019 en overdækning på 8.355 t.kr.

Der er pr. 30.9.2019 foretaget investeringer for 1.796 t.kr. svarende til 51 % af investeringsrammen. 

01.09.19 - 30.09.19

Budgetopfølgning pr. 30.09.19

Punkt 5, Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket)



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S
LOSSEPLADSGASANLÆGGET

År til dato Forv. års- Rev.

Beløb i t.DKK Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Varmesalg 0 51 -51 399 460 -61 399 623

Omsætning i alt 0 51 -51 399 460 -61 399 623

Revas ydelser 0 0 0 -4 0 -4 -146 -146

Koncerninterne ydelser 0 -4 4 -15 -19 4 -45 -45

Øvrige omkostninger kedelanlæg -2 -2 0 -39 -16 -23 -129 -111

Produktions- og distributionsomk. i alt -2 -6 4 -58 -35 -23 -320 -302

Revas ydelser 0 0 0 0 0 0 -40 -40

Koncerninterne ydelser 0 0 0 0 0 0 -40 -40

Salgs- og administrationsomk. i alt 0 0 0 0 0 0 -80 -80

Resultat før afskrivninger -2 45 -47 341 425 -84 -1 241

Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat af primær drift -2 45 -47 341 425 -84 -1 241

Finansielle poster 0 1 -1 1 3 -2 1 5

Resultat før skat og ekstraordinære poster -2 46 -48 342 428 -85 0 246

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2019 og revideret budget for 2019.

Anlægget er pt. ude af drift, men det er besluttet at genoptage driften, når en ny gaskedel kan tages i drift senere på året.

Revas og Energi Viborg Kraftvarme er i dialog om de fremtidge driftsudsigter, hvor EV Kraftvarme skal sikres, at driften 

ikke kan blive underskudsgivende for selskabet. 

Overskuddet fra varmeproduktionen deles med Revas med 50% til hvert selskab.

Ud fra den nuværende situation er det vurderet, at årsresultatet bliver et nul. 

01.09.19 - 30.09.19

Budgetopfølgning pr. 30.09.19

Punkt 5, Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget)



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

ESDH-nr.: 2019/00360 006
Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a. om:

 Hjemmeværnsøvelse på Kraftvarmeværket den 25. og 26. oktober 2019

o Energi Viborg Kraftvarme har gjort det muligt for Hjemmeværnskompagni Viborg 
at gennemføre en certificeringsøvelse (bevogtning i fredstid) på kraftvarmevær-
ket efter tilladelse fra direktionen.

o Deltagerne bar våben, men der indgik ikke skydning i øvelsen. Der blev bl.a. op-
rettet en adgangskontrol, og der blev patruljeret langs hegnet og opstillet vagt-
poster.

 Skattesag

o Som udløber af geotermiprojektet afventer vi fortsat den endelige afgørelse på 
skattesagen vedrørende overdragelsessummen på projektet. Seneste oplysning 
er en forventning om skriftlig tilbagemelding i januar 2020.

 Energi Viborg A/S er nu indtrådt som andelshaver i Servia A.m.b.A. jf. tidligere bestyrel-
sessag

o Servia er stiftet af en række energiselskaber for i fællesskab at imødekomme 
fælles udfordringer. Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele 
på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en 
række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne in-
den for kommercielle indkøb (EU-udbud) og juridisk rådgivning (energiforsy-
ningsforhold, kontrakter og projektledelser), hvilket giver langt bedre muligheder 
for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgiv-
ningsydelserne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og 
spildevandsområdet.  

o Energi Viborg deltager gennem Servia i en kreds af kollegaselskaber med mu-
lighed for erfaringsudveksling osv. 

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Gensidig orientering



Beslutning for Punkt 6: Gensidig orientering

Kristian Brøns orienterede om, at Viborg Fjernvarme har været bidragsyder til en
henvendelse til Energiministeriet omkring det uheldige i et kommende lovforslag om
overskudsvarmeafgiftens udformning. Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse bakkede op
om henvendelsen. Henvendelsen vedlægges som bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Punkt 6, Bilag 1: Brev til udvalg og ministre fra Viborg Fjernvarme og SEP vedr. lovforslag overskudsvarmeafgift



Punkt 6, Bilag 1: Brev til udvalg og ministre fra Viborg Fjernvarme og SEP vedr. lovforslag overskudsvarmeafgift



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S
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Punkt 7: Underskriftsblad


