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DAGSORDEN

Pkt.

Emne:

Beslutning:

07.01 Referat:
Godkendelse af referat 5 og 6

07.02 Orientering - Siden sidst v/direktøren:
Bilag 1 – Siden sidst

07.03 Orientering - Status Økonomi v/direktøren:
Bilag 2 – Likviditetsoversigt
Bilag 3 – Budgetopfølgning – juli 2016 (ÅTD)
Bilag 4 – Restanceliste (Udleveres på mødet)

07.04 Status på aftaler ift. Regionshospitalet
v/direktøren
07.05 Analysen vedr. model for fast bidrag baseret på
effektbegrænsning v/direktøren
07.06 Elena-projekt i regi af Region Midt v/direktøren

1/8

07.07 Orientering - Status for Koordinationsudvalget og
budgetmødet hos EVK v/formanden
07.08

LUKKET punkt

07.09 Principdrøftelse af forhandlingsstrategi vedr. den
fremtidige varmeforsyning v/formanden

Lukket punkt litra b og c.

Herunder,
a evt. opbygning af to varmescenarier ved NIRAS
(den rene overskudsvarmemodel baseret på lavtemperatur kontra biomassemodellen),
bcd - evt. afholdelse af ”Varmekonference 2”
e - evt. opstart af fjernkølingsanalyse
f - evt. NIRAS’s deltagelse i arbejdsgruppen
07.10 Orientering - Kort status på tidsplanen for den af
Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag
v/formanden
07.11 Orientering - Kort status på tidsplanen for
landsretssagen med Henry J. Nielsen v/formanden
07.12 Meddelelser til pressen v/formanden
07.13 Evt.
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Referat
Ad 07.01
Referaterne blev underskrevet af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Ad 07.02
MAB gennemgik bilaget ”Siden Sidst”, herunder,
Vedr. fjernvarmeanalyse Viborg (Kommunalt og regionalt transmissionsnet)
Der er planlagt møde den 19. september, hvor Rambøll gennemgår forudsætninger og beregningsmetoder for analysen af økonomien i at etablere et kommunalt- og regionalt
transmissionsnet som led i at udnytte overskudsvarme fra Apple’s Datacenter.
Målet er at få etableret et ”best case”- og et ”worst case” scenarie, som kan danne grundlag for de omfattede værkers vurdering om fortsat deltagelse i analyserne og de muligheder, som Apple giver.
Når ovenstående scenarier er opstillet, indkaldes der til et opsamlingsmøde blandt de involverede fjernvarmeværker.
Vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra Regionshospitalet
Der er fortsat drøftelser mellem Viborg Fjernvarme og Regionshospitalet omkring det tekniske set-up og som danner grundlag for de konkrete leveringsaftaler. Anlægget forventes
at være i drift ultimo 2017.
Vedr. Viborg Baneby
Viborg Fjernvarme deltager i diverse ledningsmøder.
Viborg Fjernvarme påbegynder udarbejdelse af projektforslag for Banebyen baseret på
lavtemperatur fjernvarme, hvilket i Viborg Fjernvarmes terminologi er en leveringstemperatur hos forbrugerne på 50 grader celcius.
Vedr. Arnbjerg
Projektforslaget blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2016.
Anlægsarbejdet forventes at opstarte i efteråret 2016.
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Der er afholdt møde mellem Viborg Fjernvarme og Boligselskabet Skt. Jørgen.
Boligselskabet planlægger for etablering af 60 enheder tætlav og ønsker i den forbindelse
at anvende den vekslerudlejningsmodel, som Viborg Fjernvarme har indsendt til Energitilsynet til godkendelse.
Energitilsynet forventer at svare på ansøgningen i løbet af 14 dage, hvorefter Viborg
Fjernvarme tager endeligt stilling til implementering af modellen.
Vedr. overskudsvarme fra Dansk Supermarked (Bilka og Føtex)
Viborg Fjernvarme har afholdt møde med Dansk Supermarked, som er meget interesserede i at levere overskudsvarme fra sit køleanlæg ved Bilka og Føtex ind på Viborg Fjernvarmes distributionsnet.
Der er enighed om at analysere nærmere på de faktiske muligheder.
Vedr. i brugsvandsinstallationer
MAB redegjorde de risici, der ligger for legionella i brugsvandsinstallationer på forbrugersiden samt de forskellige løsninger for at imødekomme legionella.
Ad 07.03
MAB redegjorde kort for økonomirapporten for juni, der udviser en underdækning til og
med juli på -1,191 mio. kr. mod en budgetteret underdækning på -2.213 mio. kr.
Likviditetsoversigten viser en likviditetsbeholdning på ca. 0 mio. kr. mod forventet ca. 5,7 mio. kr. Den øgede likviditet skyldes, at det har været varmere end forventet og at der
dermed er solgt og dermed også købt mindre varme end der er opkrævet gennem acontoraterne.
Restancelisten er normal.
Energi Viborg Kraftvarme har fortsat ikke fremsendt et revideret budget, som iht. driftsaftalen skulle foreligge i maj måned.
Viborg Fjernvarme har protesteret overfor Energi Viborg Kraftvarme, som begrunder den
manglende budgetrevidering med, at de fortsat ikke ved om de må indregne en overdækning i geotermi-gælden.
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Ad 07. 04
MAB orienterede om, at der fortsat pågår drøftelser om det tekniske set-up, som kommer
til at danne rammen for forsyningsaftalerne med Regionshospitalet.
Ad 07.05
MAB orienterede om de interne analyser med henblik på etablering af en afregningsmodel
for det faste bidrag baseret på effektbegrænsning.
Konklusionen er, at der ikke kan opnås fordele ved modellen, som ikke allerede kan opnås
ved de nugældende regler, hvor større forbrugere med et opvarmningsbehov på op til 18
grader allerede i dag kan søge om nedsættelse af det faste bidrag med 50 procent.
Ad 07.06
MAB orienterede om ELENA-projektet i regi af Region Midt, som Viborg Fjernvarme er
inviteret af Regionen til at deltage i.
Projektet er skabt på initiativ fra Region Midt, der ønsker at understøtte naturgasbaserede
kraftvarmeværkers omstilling til vedvarende energi.
Projektet går ud på, at varmeværkerne kan modtage tilskud til rådgivningsomkostninger i
forbindelse med projekter, der fremmer den grønne omstilling fra naturgas og medvirker
til CO2 besparelser.
Viborg Fjernvarme renoverer sit ledningsnet med udgangspunkt i at reducere ledningstabet
i distributionsnettet, og som derved reducerer behovet for varmeproduktion. Endvidere
arbejder Viborg Fjernvarme med en sænke fremløbstemperaturen uden at gå på kompromis med komforten for derigennem at reducere produktionsprisen, når der skal udnyttes
overskudsvarme baseret på varmepumpeteknologi.
Begge typer projekter er omfattet af ELENA-projektet.
Bestyrelsen godkendte Viborg Fjernvarmes deltagelse i projektet.
Ad 07.07
PBJ orienterede kort om, at det sidste koordinationsudvalgsmøde blev afholdt den 7. juli.
Mødet var forholdsvis udramatisk, idet der dog blev udtalt kritik af Energi Viborgs projektledelse ift. at dagsorden med beslutningspunkter og beslutningsgrundlag skal være udsendt senest 8 dage før mødet, så mødedeltagerne har mulighed for at forberede sig og at
referat ligeledes skal udsendes senest 8 dage efter mødet er afholdt.
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VF kan konstatere at referat af mødet på trods af kritikken først er fremsendt den 22. august.
Der er afholdt formandsskabsmøde onsdag den 17. august med deltagelse af direktør Hans
Erik Lund fra Boligselskabet Skt. Jørgen.
Mødet drejede sig om, hvorvidt og hvordan Viborg Fjernvarme kan arbejde med varmepumpeteknologi på distributionssiden.
Energi Viborg Kraftvarme var imødekommende her overfor og anmodede om et oplæg fra
Viborg Fjernvarme til hvor Viborg Fjernvarme kan se varmepumpeteknologi indarbejdet.
PBJ orienterede om, at MAB og formandsskabet har udarbejdet en sådan kort beskrivelse.
Beskrivelsen blev udleveret i hard copy og eftersendes pr. e-mail til bestyrelsen.
PBJ opfordrede MAB til at formidle notatet til kraftvarmechef Benny Højholt hos Energi
Viborg.
Ad 07.08 LUKKET punkt
Ad 07.09
PBJ gennemgik de oplistede punkter.
Vedr. punkt a.
Bestyrelsen besluttede, at NIRAS ikke skal udarbejde et skyggeprojekt for sammenligning
af overskudsvarme med biomasse enten som kedel, kraftvarme eller ORC for nuværende.
Vedr. punkt b. LUKKET punkt
Vedr. punkt c. LUKKET punkt
Vedr. punkt d.
Bestyrelsen besluttede at sætte en Varmekonference II på hold indtil videre.
Vedr. punkt e.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal igangsættes en overordnet fjernkølingsanalyse for
Viborg by for nuværende.
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Bestyrelsen opfordrede til, at MAB baseret på de konkrete drøftelser med Dansk Supermarked og Regionshospitalet opstilles konkrete løsninger med tilhørende økonomi, som
bestyrelsen kan forholde sig til.
PBJ pointerede endvidere, at der i planen for den fremtidige varmeproduktion skal være
kapacitetsmæssig plads til at etablere fjernkølingsprojekter med den afledte udnyttelse af
overskudsvarmen.
Vedr. punkt f.
Bestyrelsen fastslog, at NIRAS er objektiv rådgiver for bestyrelsen og Viborg Fjernvarme
og af den grund ikke skal indtræde i Arbejdsgruppen.
Ad 07.10
Viborg Fjernvarmes afventer Energi Viborg Kraftvarmes næste processkrift.
Ad 07.11
Der afsiges dom i Landsretten den 2. september 2016 kl. 11.00.
Ad 07.12
PBJ orienterede kort om sit læserbrev af 20. august i Viborg Stifts Folkeblad.
Ad 07.13
Intet at berette
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Planlagte bestyrelsesmøder:
Torsdag den 22. september 2016
Torsdag den 24. november 2016
Torsdag den 26. januar 2017
Torsdag den 16. marts 2017
Torsdag den 20. april 2017 (Rykket en uge frem pga. generalforsamlingen)
Torsdag den 1.juni 2017
Torsdag den 24. august 2017
Torsdag den 28. september 2017
Torsdag den 23. november 2017
Øvrige møder:
Torsdag-fredag den 27.-28. oktober 2016 Årsmøde i regi af Dansk Fjernvarme
Onsdag den 26. april 2017 (Ordinær generalforsamling)
PBJ/MAB

___________________

___________________

___________________

Helle Henningsen

Klaus Keller

___________________

___________________

___________________

Leif Duus

Rene Nielsen

Ole Jespersen

Per B. Jørgensen

___________________
Mikael Møller
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