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Sag nr.: 1 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: CH 

1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion 
 
I marts 2017 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme. 
Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover 
vurderes en gang pr. år.  
 
Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af 
selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.  
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der - efter selskabets forhold - er af usædvanlig 
art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig be-
myndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væ-
sentlig ulempe for selskabets virksomhed.  
 
Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der 
er godkendt følgende bemyndigelser: 
 

• Indgåelse af ny gaskontrakt. 
o I 2010 godkendte bestyrelsen at give bemyndigelse til formanden og direktøren, 

at indgå aftale om gasleverance. 
o Baggrunden for dette er, at der indhentes en række tilbud fra gasleverandører-

ne, som kun er gyldige den dag, som tilbuddene gives.  
o Bestyrelsen bliver orienteret, inden udbuddet finder sted, og får efterfølgende re-

sultatet til orientering. 
o Gaskontrakter indgås normalt for 1 år af gangen. 

• Fastlåsning af elprisen. 
o I 2010 godkendte bestyrelsen at give bemyndigelse til formanden og direktøren, 

at indgå aftale om fastlåsning af elprisen. 
o Energipriserne bevæger sig i både stigende og faldende retning afhængig af ud-

viklingen på energimarkederne. Dette betyder, at såvel gaspriserne som elpri-
serne ændres løbende. 

o Muligheden for at fastlåse elprisen har ikke tidligere været anvendt, men mulig-
heden ønskes fortsat ud fra en samlet risikoprofil. 

o Bemyndigelse til at sikre elprisen er gældende for en periode på op til 12 måne-
der. 

• Fastlåsning af gasprisen 
o Den 28. januar 2016 godkendte bestyrelsen ny strategi vedrørende risiko mini-

mering af varmeprisens udvikling (Notat vedr. ”Risiko minimering ifm. varmepri-
sens udvikling i budgetåret” vedlagt som bilag). Bestyrelsen godkendte at give 
bemyndigelse til kraftvarmechefen (eller i dennes fravær – Direktøren) at fastlå-
se gasprisen iht. den beskrevne strategi. Formand og direktør orienteres efter-
følgende via mail. 

o Den 1. september 2017 godkendte bestyrelsen en udvidelse af strategi vedrø-
rende risiko minimering af varmeprisens udvikling. Strategien er kort beskrevet 
en måde at sikre gasindkøb til kraftvarmeværket i forhold til gasprisudviklingen. 
(Sagen fra bestyrelsesmødet dem 1. september 2017 vedlagt som bilag). 
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BILAG 
 
Bilag 1-1: Notat vedr. ”Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret” som god-
kendt den 28. januar 2016 
Bilag 1-2: Sag nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at kraftvarmechefen (eller i dennes fravær – direktøren) fortsat kan indgå aftaler om fastlås-

ning af gasprisen med efterfølgende orientering via mail til Formand og direktør. 
 

at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om gaskontrakt, og 
 
at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om fast elpris i henhold til ovenstående 

strategi. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Sag nr.: 2 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: BH 

2. Masterplan for fremtidig varmeproduktion 
 
 
Masterplanen blev på sag 66 den 20. december 2018 godkendt af en samlet bestyrelse for 
Energi Viborg Kraftvarme (EVK). 
 
Efterfølgende er det konstateret, at bestyrelsesformanden for Viborg Fjernvarme (VF) har op-
lyst, at Viborg Fjernvarme ikke kan bakke op om Masterplanen. 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager sagen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 3 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: BH 

3. Opfølgning på sag 70 – 20. december 2018 
 
 
Viborg Kommune har modtaget en rapport (herefter ”Rapporten”) om den fremtidige organisati-
onsstruktur for fjernvarmeforsyningen i Viborg. Rapporten er udarbejdet af Advokatfirmaet Hor-
ten. 
 
Rapporten blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 20. december 2018 (sag 70 – se bilag) 
 
 
I sag nr. 70 den 20. december, godkendte bestyrelsen: 
 
at: 

• fremkomsten af Horten-rapporten giver ikke anledning til, at bestyrelsen æn-
drer den tidligere beslutning den 5. november 2018 i sag nr. 58 forbindelse 
med anbefaling af model, hvoraf det bl.a. fremgår: 
o ”at alternativet til snarest at samle produktion og distribution i Energi Vi-

borgs 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 afkla-

ret, og 
o at kraftvarmeværket er lukket og afviklet, inden al varmeproduktion og - 

distribution eventuelt samles i et privat a.m.b.a” 
• resultaterne af formandskabet og direktionens drøftelser med Viborg Fjern-

varme fremlæggelse til bestyrelsens godkendelse. 
• såfremt stiftelse af et datterselskab som en midlertidig løsning ikke er muligt, 

er bestyrelsen sindet til søge at opnå en aftale med VF og de øvrige distribu-
tører om en forlængelse af driftsaftaler, således at de kommende investerin-
ger kan afskrives over en optimal periode til gavn for varmekunderne. Efter 
afklaring af de uafklarede punkter jf. beslutning 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 besty-
relser og generalforsamlinger. 

 
Efterfølgende modtog EVKs formand Allan Clifford (ACC) den 21. december 2018 en mail fra 
formanden for Viborg Fjernvarme - Klaus Keller (KK), hvor KK bl.a. bekendtgjorde: 
 

”Efter nærmere at have overvejet den foreslåede løsning vedr. punkt 70 på 
gårsdagens bestyrelsesmøde i EVK, må jeg desværre meddele, at vi ikke kan 
bakke op om EVK’s bestyrelses beslutning.” 

  
 
Til bestyrelsens orientering tog bestyrelsen for Energi Viborg sagen til efterretning, da denne 
blev fremlagt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde samme dag. 
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BILAG 
 
Bilag 3-1: Sag 70 Bestyrelsesmøde 20. dec. 2018 (referat) 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager sagen til efterretning, og 
 
at formandsskabet og direktionen fortsætter drøftelserne med Viborg Fjernvarme med hen-

blik på at finde en fælles løsning.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Sag nr.: 4 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: BH 

4. Status vedr. fremtidig varmeforsyning 
 
Udvidet projektgruppe 
Der er den 3. januar 2019 afholdt møde mellem projektgruppen (Rambøll projektleder + EVK + 
VF) samt rådgivere fra COWI og NIRAS. 

På mødet blev aftalt udveksling af baggrundsmateriale fra EVKs tidligere beregninger, hvor 
kraftvarmeværket og Apple ikke indgår samt baggrundsmateriale til masterplanen, således VF 
og Niras på denne baggrund kunne vurdere, om disse opfylder VFs behov for yderligere analy-
ser. 

Materiale er fremsendt til Viborg Fjernvarme den 7. jan. 2019, 10. jan. 2019 og yderligere mate-
riale 17. jan. 2019. 

Der har været aftalt opfølgende møde den 21. januar 2019, men mødet er blevet aflyst af Mor-
ten Abildgaard, der via mail 17. jan. 2019 oplyser: 
 

”Vi har dags dato afholdt internt møde vedr. det fremsendte materiale samt fast-
læggelse af grundlaget for den VF beregning, som vi har aftalt, at I skal gen-
nemføre. 

Der er et yderligere arbejde, der skal gøres, før vi kan komme tilbage med 
grundlaget for beregningen. 

Det giver derfor ikke mening at gennemføre mødet på mandag, hvorfor jeg 
hermed aflyser det. 

Vi holder møde igen den 28/1, hvor det er min klare forventning, at vi umiddel-
bart herefter kan fremsende grundlaget” 

Der søges koordineret et nyt projektgruppemøde afholdt i februar 2019. 
 
Kraftvarmekravet 
På baggrund af den seneste udvikling vedr. kraftvarmekravet i Esbjerg, Odense og Aalborg, 
hvor Energistyrelsen har tilkendegivet, at de vil kunne give dispensation for kravet, samt ud-
møntningen af Energiaftalen, som undtager decentrale varmeværker under 500 TJ for kraft-
varmekravet og brændselsbindingen, har vi taget initiativ til at invitere 10 decentrale kraftvar-
meværker til dialogmøde om vores vilkår. De 10 værker ligger i områder med et varmebehov 
over 500 TJ og får dermed opretholdt kraftvarmekravet og brændselsbindingerne.  
  
Jf. Dansk Fjernvarme er vi således kun udelukkende 10 større decentrale naturgasfyrede vær-
ker, hvoraf 3 udelukkende har naturgasbaseret kraftvarme- og varmeproduktion, som der p.t. 
ikke er taget stilling til. Det er uheldigt i forhold til vores muligheder vedr. fremtidige produkti-
onsændringer.  
  
Det er vores intention, at Viborg og eventuelt de øvrige tilbageværende decentrale kraftvarme-
anlæg skal sidestilles med de øvrige decentrale kraftvarmeværker, herunder forventet adgang 
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til anvendelse af biomasse ved samtidig anvendelse af varmepumper. For EVK vil dette give 
mulighed for opnåelse af en flerstrenget produktion som forudsat i masterplanen. 
  
En fritagelse fra kraftvarmekravet og brændselsbindingen vil ikke nødvendigvis føre til nedluk-
ning af EVKs kraftvarme-anlæg på nuværende tidspunkt, da anlægget stadig bidrager til at 
nedsætte varmeprisen, men fritagelsen vil betyde, at vi ikke fremover skal etablere et nyt kraft-
varmeanlæg, såfremt det naturgasbaserede nedlægges på sigt. 
 
Der er indtil videre positiv tilkendegivelse fra 9 selskaber. 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager sagen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Det kan oplyses, at der er aftalt nyt projektgruppemøde den 21. februar 2019. 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Sag nr.: 5 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: MU 

5. Orientering om varmeprisen for 2019, herunder Viborg Fjern-
varmes for sene varsel 

 
Som godkendt af bestyrelsen i sag nr. 51 fra 12. oktober 2018 steg Energi Viborg Kraftvarmes 
(EVK) produktionspris for varme markant fra 2018 (405 kr. pr. MWh) til 2019 (533 kr. pr. MWh).  
 
Som det er fremgået af pressen og Viborg Fjernvarmes (VF) egen hjemmeside har Forsynings-
tilsynet på baggrund af en klage fra en varmeforbruger oplyst VF om, at VF ikke har overholdt 
reglerne om 3 måneders varslingsfrist ved væsentlige prisændringer over for varmeforbruger-
ne. 
 
VF besluttede at lade sin varmepris stige pr. 1. januar 2019, men burde tidligst havde ladet den 
stige den 23. februar 2019, idet VF først meldte sin 2019-pris ud pr. 23. november 2018. 
 
Energi Viborg Kraftvarmes procedurer og overholdelse heraf 
Til bestyrelsens orientering opridses de aftalte procedurer om budgetter og de deraf afledte pri-
ser. 
 
Vi har iflg. den indgåede driftsaftale med VF følgende frister vedr. budget og varmeprisen:  

”9.1 Energi Viborg Kraftvarme udarbejder hvert år senest den 1. november budgetter for 
varmeprisen for det følgende kalenderår i overensstemmelse med de i pkt. 8 fastsatte be-
stemmelser og de i pkt. 6 fastsatte samarbejdsrelationer.” 

 
I 2018 har EVK i fuld overensstemmelse med aftalen orienteret om de nye priser den 18. okto-
ber 2018 efter bestyrelsens godkendelse. 
 
Hvornår var varmeprisen for 2019 kendt? 
At prisen ville stige væsentligt har allerede meget tidligere været VF bekendt ikke mindst pga. 
arbejdet med den fremtidige varmeforsyning, men også meget konkret i forbindelse med, at pri-
sen har været behandlet i bestyrelsessager og herefter fremlagt på møder med distributørerne.  
 
Som det er bestyrelsen bekendt er den største årsag til stigningen bortfaldet af grundbeløbet 
(statsstøtte). Denne problemstilling er løbende drøftet med distributørerne, og der har været 
enighed blandt EVK og alle distributørerne om at afvente muligheden for Apple-varme.  
 
Helt tilbage i 2017 er det i sag nr. 18 af 2. maj er det oplyst:  

”På baggrund af disse forudsætninger er beregnet en forventet pris på 47,7 øre pr. kWh for 
2019, hvor prisen for 2018 er beregnet til 25,7 øre pr. kWh. Stigningen sker hovedsageligt 
pga. af bortfaldet af grundbeløbet og til et niveau væsentligt over det nuværende.”  

 
Efterfølgende er de stigende priser i forhold til 2018 oplyst i bestyrelsessager den 19. januar 
2018 (482 kr./MWh), 7. maj 2018 (491 kr./MWh) og endeligt ved den formelle godkendelse af 
det reviderede budget den 12. oktober 2018 (533 kr./MWh). 
 
Oplysningerne fra maj-bestyrelsesmøderne er fremlagt på de efterfølgende distributørmøder i 
maj 2017 og maj 2018, hvor VF deltog på begge møder.  
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Det bemærkes, at det i driftsaftalens pkt. 6, som er indeholdt i citatet ovenfor vedr. driftsaftalens 
pkt. 9.1, er præciseret, at varmeprisen for det kommende år skal drøftes med distributørerne 2 
gange årligt i maj og oktober. 
 
Det kan således konstateres, at EVK over en længere periode har oplyst om den væsentlige 
stigning i varmeprisen og har overholdt sine forpligtigelser jf. driftsaftalen. 
 
Økonomiske konsekvenser for VF og EVK 
På baggrund af VF's for sene varsel og usikkerheden om de økonomiske konsekvenser heraf 
anmodede direktør Christian Hagelskjær (CH) ved mail af d. 11. januar 2019 VF om en kort sta-
tus på VF’s evne til at betale de kommende regninger vedr. varmekøbet. 
 
Situationen blev drøftet på møde med VF den 16. januar 2019, hvor VF oplyste, at VF måske 
ville komme i likviditetsvanskeligheder. MAB oplyste, at han dagen efter vil modtage en likvidi-
tetsoversigt, og at han ville vende tilbage senest om 2 dage. På den baggrund afventede EVK 
VF’s tilbagemelding. 
Senere den 16. januar 2019 oplyste VF på deres hjemmeside, at de, ud over pr. 1. februar at 
skulle tilbagebetale en andel af 1. rate, er nødsaget til at stoppe 2. rate, der skulle have været 
betalt pr. 11. februar, og opkræve 2. rate pr. 11. marts 2019. Herudover oplyste VF på hjemme-
siden:  
 

”Udsættelsen af opkrævningen betyder, at Viborg Fjernvarme i perioden vil mangle den til-
svarende likviditet. Dette søges løst med Energi Viborg Kraftvarme, når beløbene er kendt, 
ved at Energi Viborg Kraftvarme yder en tilsvarende henstand i betalingerne.” 
 

Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at formandskabet i EVK på mødet afholdt den 16. 
januar 2019 ikke gav udtryk for, at det var muligt at opnå henstand, og at der kort på det efter-
følgende formandsmøde blev nævnt, at EVK ikke havde likviditet til dette.  
 
Foranlediget af formuleringen på VF’s hjemmeside fremsendte CH den 17. januar 2019 følgen-
de mail til direktøren for Viborg Fjernvarme samt formandskabet i VF og EVK, samt, ifølge afta-
le med bestyrelsesformand Allan Clifford, også til borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør 
Lasse Jakobsen: 
 

”Viborg Fjernvarme  
Att.: Direktør Morten Abildgaard  
 
Viborg Fjernvarme skriver på sin hjemmeside følgende omkring varslingsspørgsmålet:  
"Udsættelsen af opkrævningen betyder, at Viborg Fjernvarme i perioden vil mangle den til-
svarende likviditet. Dette søges løst med Energi Viborg Kraftvarme, når beløbene er kendt, 
ved at Energi Viborg Kraftvarme yder en tilsvarende henstand i betalingerne."  
 
Vi oplyste på vores møde d. 16. januar, at vi afventede den likviditetsoversigt, som Morten 
Abildgaard vil fremsende i løbet af 2 dage.  
 
Vi gør endvidere opmærksom på, at vi under formandsmødet den 16. januar 2019 oplyste, 
at Energi Viborg Kraftvarme ikke har likviditet til at yde henstand.    
 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi ser på sagen med største alvor, da vi selv skal afholde 
meget væsentlige omkostninger til vores gasleverandør.  
 
Vi kan derfor heller ikke støtte op omkring formuleringen på jeres hjemmeside, og vi skal 
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understrege, at vi på intet tidspunkt har givet tilsagn om henstand i betalingerne.  
 
Vi skal opfordre Viborg Fjernvarme til at søge afklaring af evt. finansielle problemer med 
egen bankforbindelse, og ikke som anført søge at løse sagen med henstand fra Energi Vi-
borg Kraftvarme.” 

 
 
 
EVK modtog umiddelbart efter en kort mail retur fra Morten Abildgaard (MAB): 
 

”Hej Christian  
 Jeg husker ikke, at EVK på mødet afviste henstand, men nedenstående er da klar tale. 
 Jeg skal nok opdatere vores hjemmeside med, at EVK ikke vil bidrage med henstand. 
 Mvh 
Morten Abildgaard” 

 
Herefter blev hjemmesiden ændret således, på trods af at det intet sted i den fremsendte mail 
fremgik, at EVK har afvist at give henstand, men at vi derimod oplyste, at Energi Viborg Kraft-
varme ikke har likviditet til at yde henstand.: 
 

”Energi Viborg Kraftvarme har den 17. januar 2019 afvist at yde henstand, hvorfor Viborg 
Fjernvarme vil søge det løst med sin nuværende bankforbindelse, når et evt. midlertidigt li-
kviditetsbehov er identificeret.” (vores understregning) 

 
VF’s direktør MAB oplyste senere 17. januar 2019 pr. mail, at VF’s likviditetsprognose viser, at 
VF kan klare sig indenfor VF’s eksisterende kreditramme, hvorfor spørgsmålet om henstand 
ikke bliver aktuelt. VF har dog ikke ændret formuleringen på sin hjemmeside herefter. 
 
Ændring i procedurer 
På mødet med VF den 16. januar 2019 oplyste MAB, at VF ville fremsende anmodning om æn-
dring af EVK’s procedurer vedrørende budget og varmepriser. Denne er d.d. ikke modtaget. 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager sagen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Vedr. ”Ændring af procedurer”: EVK har 24. januar 2019 modtaget en anmodning fra VF om 
ændring af procedurerne om varsling af prisændringer. 
 
Herudover blev orienteringen drøftet og taget til efterretning. 
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Sag nr.: 6 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: MU 

6. Konkurrencefølsom forretningssag  
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 7 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: MU 

7. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 8 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: THS 

8. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 9 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: BH 

9. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
 
 
 
  



 
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S REFERAT 

25. januar 2019 
 

Side nr.: 17 

Sag nr.: 10 
ESDH-nr.: 2018/00460 030 
Ansvarlig: CH 

10. Gensidig orientering 
 
 

- Drøftelse vedr. pressen 
 

- Formand Allan Clifford ønsker en drøftelse med bestyrelsen af forholdene omkring gen-
sidig bestyrelsesrepræsentation i Viborg Fjernvarme, herunder afvikling af møder i VF 
mht. habilitet, referat fra møder m.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 

 
at sagen behandles fortroligt 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Herudover blev der orienteret om  

• status på EVKs skattesag, hvor der desværre ikke er nyt 
• status på Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om ikke-indregningsberettigede geo-

termiomkostninger  
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
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