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70. Orientering om rapport, udarbejdet for Viborg Kommune af Hor-
ten-advokaterne 

 
Horten-rapporten 
Viborg Kommune har modtaget en rapport (herefter ”Rapporten”) om den fremtidige struktur for 
fjernvarmeforsyningen i Viborg. Rapporten er udarbejdet af Advokatfirmaet Horten. 
 
Rapporten er den 13. december 2018 udsendt af Viborg Kommune sammen med en presse-
meddelelse (vedlagt som bilag). Af pressemeddelelsen fremgår det, at Viborg Kommune inden 
jul vil indkalde Energi Viborg Kraftvarme (EVK) og Viborg Fjernvarme (VF) til møde først i 2019. 
 
Ledelsen i Energi Viborg (EV) har gennemgået Rapporten og har på den baggrund udarbejdet 
et notat til bestyrelsens orientering. Notatet er vedlagt som bilag.  
 
Rapporten konkluderer i pkt. 1.2, at den mest hensigtsmæssige model for at sikre forbrugerne 
afgørende indflydelse er et A.m.b.a. Løsningen skal jf. Horten konstrueres, således at VF frihol-
des for eventuelle økonomiske følger af geotermisagen, og skal dermed også ophøre som for-
ening. 
 
Det nystiftede A.m.b.a. skal købe aktierne i EVK, og dermed overtage den eksisterende varme-
produktion. Rapporten forudsætter, at EVK stiller garanti for usikkerheder vedr. EVK’s indreg-
ningsret, samt at EV eller Viborg Kommune skal stille garanti for elbevillingen til et privatejet 
A.m.b.a. 
 
Endvidere er det i Rapporten af advokaten forudsat, at ”afgørende indflydelse” skal forstås som 
bestemmende indflydelse, herunder også fuldt ejerskab til andele via et A.m.b.a. Det er ledel-
sens vurdering, at der her er tale om en tolkning af konstitueringsaftalens ordlyd.  
 
At Rapporten herudover foreslår, at EV skal holde et nyt privat A.m.b.a. skadesløs for ethvert 
krav vedrørende ikke-indregningsberettigede omkostninger m.v., må siges at række ud over 
konstitueringsaftalen. 
 
Det kan oplyses, at der er konstateret enkelte faktuelle fejl i rapporten, disse er nævnt i vedlag-
te notat.  
 
Bestyrelsens tidligere beslutning 
Bestyrelsen har tidligere, i sag nr. 58 af 5. november 2018, besluttet at anbefale den såkaldte 
model 2, fremsendt af Overlund Fjernvarme og boligselskaberne, hvor hele varmeforsyningen 
samles i et aktieselskab under EV med flertallet af forbrugere i bestyrelsen. Denne løsning er 
tidligere fremsendt til Viborg Kommune med en følgeskrivelse, hvor det bl.a. anføres: 
 

• ”at alternativet til snarest at samle produktion og distribution i Energi Viborgs regi er at 
fortsætte med den nuværende adskillelse, og 

• at det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, at Byrådet godkender strategien for den fremtidi-
ge fjernvarmeproduktion, og 

• at spørgsmålet om voldgiftssagen og overskudsvarme fra Apple er afklaret, og  
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• at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - distribution 
eventuelt samles i et privat a.m.b.a” 

  
Den af bestyrelsen besluttede model står således ikke i vejen for etableringen af et A.m.b.a., og 
det er muligt at sikre afklaring af de usikre elementer, inden der eventuelt sker overgang til et 
A.m.b.a. 
 
Om overgangen skal planlægges, så den falder sammen med udløbet af driftsaftalerne i 2033, 
eller om det kan planlægges før, er ikke afklaret med bestyrelsens beslutning. Derimod sikrer 
den af bestyrelsen godkendte model en afklaring af: 

- At den fremtidige drift, herunder Energi Viborgs opretholdelse af garanti for elbevillingen 
til sit datterselskab, og den efterfølgende nedlukning af kraftvarmeværket sker under 
professionel styring. 

- Voldgiftssagen og de dermed forbundne økonomiske konsekvenser uden jurdiske og 
økonomiske ugennemskuelige aftaler, der kan få meget vidtrækkende konsekvenser for 
såvel EVK som Viborg kommune, og som i værste fald kan udmøntes i nye retssager 
omkring fortolkninger af disse.  

- Anvendelse af overskudsvarmen fra Apple. 
 

Modellen virker samlet set mere overskuelig og gennemførlig, og sikrer samtidigt opfyldelse af 
konstitueringsaftalen, idet der opnås afgørende forbrugerindflydelse i bestyrelsen for EVK. Vi-
borg Kommune vil stå som garant for forbrugernes indflydelse i fremtiden. 
 
Udkast til afgørelse om indregning af geotermiomkostninger i varmepriserne 
Efter rapportens fremsendelse har EVK modtaget Forsyningstilsynets høringsudkast til afgørel-
se om indregning af geotermiomkostninger. Udkastet behandles i en særskilt sag på dagens 
møde. Det skal dog fremhæves herfra, at Forsyningstilsynet har beregnet et ikke-
indregningsberettiget beløb på ca. 7,5 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre, end der flere steder 
forudsættes i rapporten. 
 
Ledelsens notat vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 
  
Møde med borgmester Ulrik Wilbek 
Formandskabet og direktionen har den 18. december 2018 været til møde med borgmesteren, 
hvor borgmesteren kort opfordrede til bilaterale drøftelser mellem EVK og VF for at søge enig-
hed inden et egentligt politisk møde i januar 2019 om: 

• Den fremtidige varmeproduktion 
• Den fremtidige organisering 
• Voldgiftsagen 

 
Der forventes afholdt møde med VF’s formandskab og direktion den 20. december 2018. 
 
BILAG 
 

• Pressemeddelelse fra Viborg Kommune vedrørende ”Nye skridt i Viborgs varmeforsy-
ning” 

• Rapport om den fremtidige struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg, udarbejdet af ad-
vokatfirmaet Horten 

• Notat om rapport om den fremtidige struktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen drøfter advokatnotatet fra Horten og direktionens notat om dette, og  
 
at sagen incl. det udarbejdede notat fremsendes til Viborg Kommune til orientering, og 
 
at formandskabet og direktionen bemyndiges til at gennemføre ovennævnte bilaterale drøf-

telser med Viborg Fjernvarme. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om resultaterne af 
drøftelserne. 

 
 
 
 
BESLUTNING 
 
KK oplæste et notat, der udtrykte formandskabets holdning i forhold til ”et samlet kompromis for 
varmeforsyningen i Viborg”. Notatet vedlægges som bilag. 
 
KK mener, at det er vigtigt, at alle ”tre ben” behandles samlet, og ønsker ikke at behandle vold-
giftssagen særskilt. 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen samt besluttede, at: 

 
• fremkomsten af Horten-rapporten giver ikke anledning til, at bestyrelsen ændrer den tid-

ligere beslutning den 5. november 2018 i sag nr. 58 forbindelse med anbefaling af mo-
del, hvoraf det bl.a. fremgår: 

o ”at alternativet til snarest at samle produktion og distribution i Energi Viborgs regi 
er at fortsætte med den nuværende adskillelse, og 

o at det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, at Byrådet godkender strategien for den 
fremtidige fjernvarmeproduktion, og 

o at spørgsmålet om voldgiftssagen og overskudsvarme fra Apple er afklaret, og  
o at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - distribu-

tion eventuelt samles i et privat a.m.b.a” 
 

• resultaterne af formandskabet og direktionens drøftelser med Viborg Fjernvarme frem-
læggelse til bestyrelsens godkendelse. 

 
• såfremt stiftelse af et datterselskab som en midlertidig løsning ikke er muligt, er besty-

relsen sindet til søge at opnå en aftale med VF og de øvrige distributører om en forlæn-
gelse af driftsaftaler, således at de kommende investeringer kan afskrives over en opti-
mal periode til gavn for varmekunderne. Efter afklaring af de uafklarede punkter jf. be-
slutning af 5. november 2018 skal der opstartes etablering af et forbrugerejet A.m.b.a. 

 
Distributørerne og EVK tager forbehold for godkendelse i deres respektive bestyrelser og gene-
ralforsamlinger. 
  
 
 
  




