Referat

11. møde 2018

Vedr.

:

Ekstraordinært møde

Sted

:

Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid

:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 16.30-18.00

Deltagere :

Klaus Keller
Ole Anders Petersen
Leo Nørgaard
Tina Weilert
Frank Riis
Allan Clifford
Peter Juhl
Morten Abildgaard

KK
OAP
LN
TW
FR
AC
PJ
MAB (ref.)

Afbud:

Leif Duus
Benjamin Galacho

LD
BG

DAGSORDEN
Pkt.

Emne:

Beslutning:

11.01 Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale, Beslutning
herunder beslutning om det videre forløb i forlængelse af afholdt bestyrelsesmøde i EVK fredag den 28.
september 2018 v/formanden
Bilag 1 – Bemærkninger til gennemgang af de fire modeller

11.02 Evt.

1/8

REFERAT
Ad 11.01
KK bød velkommen og lagde op til en drøftelse af det videre forløb vedr. Byrådets konstitueringsaftale.
KK bad MAB omdele et notat, der ridser forløbet op til dato og beskriver de modeller, der har været på
bordet.
Notatet er indarbejdet til sidst i nærværende referat.
KK pointerede, at VF har strukket sig langt ved at foreslå, at VF nedlægges og at der etableres et helt nyt
AMBA.
KK konstaterede, at EVK og de øvrige distributører ikke synes, at det er nok og at EVK samtidig bringer
usikkerheden omkring Voldgiftssagen mellem EVK og VF op som et argument for at udsætte strukturdrøftelserne.
KK udtrykte forståelse for synspunktet ift. Voldgiftssagen, der er berammet til februar 2019 og lagde derfor op til at AMBA’et så igangsættes umiddelbart efter kendelsen.
TW spurgte ind til at det er modellen eller tidspunktet for modellen, der er afgørende.
KK konstaterede, at det er uklart.
TW spurgte ind til, om hvorvidt AMBA-modellen er afvist.
KK konstaterede, at EVK, boligselskabernes og Overlund Fjernvarme bakker op om Johannes Stensgaards model med et datterselskab i regi af Energi Viborg.
LN spurgte ind til, om det kan passe, at boligselskaberne skal bestemme den nye struktur, når de blot
udgør 10-15 % af varmegrundlaget.
KK konstaterede, at der lyttes til boligselskaberne.
AC påpegede, at reaktionstiden er kort og han ønsker en forhandlet model vedr. ny varmeproduktion.
LN foreslog, at der laves et forlig om den nye varmeproduktion.
AC påpegede, at teknikken er vigtig.
TW spurgte ind til hvilke forhandlinger, der ikke har været afprøvet.
KK spurgte ind til, hvorvidt bestyrelsen vil fastholde ønsket om AMBA-modellen og hvordan VF i givet
fald når dertil.
KK foreslog, at VF erkender, at AMBA-modellen ikke kan komme på plads før voldgiftssagen er afgjort.
KK konstaterede samtidig, at konsekvensen er, at VF ikke kan igangsætte implementeringen af løsningen
med store varmepumper med udeluft som energikilde til idriftsættelse inden udgangen af 2020 og at for2/8

brugerne dermed går glip af op til kr. 63 mio. i investeringstilskud fra Energiselskabernes Energispareordning.
KK læste herefter indstillingen op og påpegede, at EVK stiller forslag om at træffe beslutning om at opgradere spidslastcentralen på Farvervej.
MAB påpegede, at EVK har spurgt VF ift. behovet for at opgradere Farvervej på den helt korte bane.
Tom Diget fra VF har overfor EVK redegjort for, at der er tilstrækkelig effekt både på de øvrige produktionsanlæg og på pumperne til at dette ikke er kritisk og en opgradering af blandt andet Farvervej skal
tænkes ind i den samlede løsning for fremtidens fjernvarmesystem.
MAB påpegede, at der ikke bør træffes hurtige og kortsigtede beslutninger omkring ny og/eller opgradering af eksisterende produktion, men at alle tiltag skal give mening i det samlede langsigtede set-up.
MAB påpegede endvidere nødvendigheden af, at fjernvarmeforsyningen samles i én samlet organisation,
som grundlag for den fremtidige finansiering. Ikke kun af hensyn til produktionen men også af hensyn til
de løbende investeringer i distributionen.
TW spurgte ind til, om VF allerede nu kan drøfte nogle scenarier afhængigt af resultatet af voldgiftssagen.
MAB påpegede, at produktionsbeslutninger bør udskydes på samme måde som strukturdrøftelserne,
såfremt voldgiftssagen er hindrende for at drøfte den samlede fremtidige løsning nu.
KK konstaterede, at parterne sidder fast.
AC og PEJU gav udtryk for at der er tale om en politisk forhandling, hvor man skal komme hinanden i
møde og påpegede at den gensidige bestyrelsesrepræsentation har fremmet den gensidige forståelse.
OAP spurgte ind til, om der kan indgåes en aftale om et nyt produktionsapparat med base i et AMBA.
AC konstaterede, at der er mange holdninger til samarbejde og at det er vigtigt, at der træffes produktionsbeslutninger med det samme for at imødekomme stigningerne i varmeprisen grundet bortfaldet af
grundbeløbet.
KK gentog VF’s indstilling med en supplerende kommentar om at der evt. kan træffes beslutning om ny
varmeproduktion, såfremt der er enighed om det.
AC konstaterede, at VF ikke kan igangsætte sit ønske om varmepumper baseret på udeluft indenfor sine
nuværende vedtægter.
AC spurgte endvidere MAB om, hvordan han definerer enighed.
MAB forklarede, at han fandt, at alle beslutninger skal passe ind i en samlet løsning og som ikke er reduceret til investeringer i produktion, men at der arbejdes med den samlede værdikæde herunder også
udvikling af transmission og distribution. På samme vis bør der skabes en model, der sikrer, at alle rationaliseringsgevinster tilfalder forbrugerne i form af en lavere varmepris. Heri indgår f.eks en nedlæggelse
af kraftværket, så de medfølgende omkostninger ved at holde det kørende og klar til drift også realiseres
som besparelser.
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MAB foreslog AC at frembringe en liste af krav fra EVK ift. den samlede løsning og påpegede, at alt kan
bringes i spil, herunder feks. Et krav om fortsat drift af kraftvarmeværket i en periode, et evt. krav om
delvis etablering af transmissionsledningen ud mod Apple og et krav om i en periode at betale et vederlag
til Energi Viborg som kompensation for overdragelsen.
KK konstaterede, at såfremt vi ikke opnår AMBA-modellen med et frit selskab, så går forbrugerne glip af
fordelene ved at optimere på hele værdikæden.
PEJU spurgte ind til om det er ejerskab eller pris, der er afgørende for VF.
KK påpegede værdien af den direkte forbrugerindflydelse og at det frie AMBA-selskab samtidig sikrer
mod at fjernvarmeforbrugerne i Viborg betaler til de øvrige forsyningsarter i Kommunen leveret af Energi
Viborg.
AC udfordrede igen VF’s model med varmepumper som en enstrenget model.
MAB konstaterede, at det eneste, der tilsyneladende er uenighed om er energikilden, hvor VF anbefaler
udeluft og hvor EVK anbefaler Apple overskudsvarme og hvor VF er åben overfor overskudsvarme fra
Apple, hvis det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt.
MAB konstaterede endvidere, at EVK bør indlemme MAB og Tom Diget i forhandlingerne med Apple,
idet VF ikke vil forpligte sig op imod Energi Viborg uden at kende det konkrete indhold i aftalen med
Apple.
AC påpegede, at VF’s formandsskab har indsigt i drøftelserne gennem sin deltagelse i EVK’s bestyrelse.
MAB påpegede, at det er MAB og Tom Diget som kan stille de rigtige tekniske spørgsmål og i øvrigt
beregne konsekvenserne af svarene.
AC konstaterede, at VF’s formandsskab kan indstille til, at MAB og Tom Diget indgår i forhandlingerne.
KK anmodede på den baggrund MAB om at udarbejde et skriftlig ønske til EVK’s bestyrelse om at
MAB og Tom Diget indtræder i forhandlingerne med Apple.
KK anmodede om bestyrelsens godkendelse af indstillingen.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
PEJU spurgte ind til om referatet og notatet bliver offentliggjort.
Bestyrelsen besluttede, at offentliggøre referat og notat på VF’s hjemmeside.
AC ønskede ført til referat, at AC og PEJU af hensyn til den senere behandling i EVK ikke medvirker til
beslutningen.
Notatet med den besluttede indstilling vedlægges referatet som indlejret bilag.
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Ad 11.02
KK redegjorde kort for henvendelsen fra DENFO og skriveriet i pressen som følge af at DENFO har
udsendt en pressemeddelelse om henvendelsen tirsdag den 2. Oktober 2018.
KK påpegede, at henvendelsen fortsat behandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde i november som
allerede aftalt.
LN konstaterede, at man kan spørge sig selv, om boligselskabernes repræsentation i VF’s bestyrelse er
relevant.
KK påpegede, at det er lejerne og ikke boligselskaberne, der er repræsenteret i VF‘s bestyrelse.
MAB anmodede om endelig bekræftelse på deltagelse på temadag om store varmepumper i regi af Dansk
Fjernvarme den 12. November 2018.
KK og AC tilmeldte sig.
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De forhandlede modeller for én varmeorganisation i Viborg
Viborg Fjernvarme (VF) ønsker én samlet fjernvarmeorganisation i Viborg, som skal udgøre den selskabsjuridiske
ramme for udvikling, finansieringen og drift af det fremtidige fjernvarmesystem i Viborg.
Selskabet skal samtidig søge samarbejde med oplandsværkerne.
VF anbefaler på baggrund af analyser udarbejdet af NIRAS at udskifte kraftvarmeværket med el-drevne varmepumper. Varmepumperne skal i første omgang forsynes med energi fra bynær udeluft og bynær overskudsvarme.
På sigt, såfremt det måtte vise sig at blive muligt såvel som rentabelt, skal varmepumperne også kunne udnytte
overskudsvarme fra Apple’s datacenter ved Foulum. For at opnå den prismæssige såvel som miljømæssig bedste
løsning skal fjernvarmesystemet i Viborg tilpasses lavere driftstemperaturer.

Lancering af ”den simple model”
VF har i maj 2018 beskrevet og fremsendt ”den simple model”.
Den simple model er baseret på, at VF er det fortsættende selskab - suppleret med to repræsentanter fra Byrådet
i bestyrelsen.
Den konkrete løsning er baseret på, at VF køber de nødvendige fjernvarmeaktiver af EVK og overtager det tilhørende personale. Herefter investerer VF i de nye anlægsaktiver.
I august 2018 er den simple model forsøgt igangsat ved, at VF har fremsendt tilbud til EVK om køb af de nødvendige aktiver. Tilbuddet blev afvist af EVK den 28. september 2018.

EVK’s og Boligselskabet Skt. Jørgens modeller
EVK og Boligselskabet Skt. Jørgen har begge frembragt modeller, hvor der etableres et varmeselskab som datterselskab af Energi Viborg. Dette selskab overtager aktiverne og personalet fra distributørerne og administrationen
forankres i Energi Viborg.
De to modeller nyder opbakning fra Boligselskabet Viborg og Overlund Fjernvarme.
VF kan ikke bakke op om en model, hvor ejerskabet bliver kommunalt.

Den fjerde model
VF har på baggrund af ovenstående frembragt en fjerde model. Modellen baserer sig på et nyt AMBA. Parterne
skal som led i etableringen fastsætte selskabets vedtægter og bestyrelsessammensætning. Den nye bestyrelse
beslutter ledelse såvel som det nye fjernvarmesystem.
Den fjerde model er afvist af EVK og de øvrige distributører.
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Status quo
Konsekvensen af ovenstående forhandlinger er, at parterne er låst.
Parterne er enige om, at det eneste rigtige er at samle produktion og distribution. Men uenige om i hvilken ejermæssig konstruktion og tidspunktet herfor.

Næste skridt
VF mener, at det er afgørende, at der kommer en løsning på strukturen nu. Dels for at der kommer styr på det
fortsættende selskab og dermed fundamentet for finansieringen af de kommende markante investeringer i infrastrukturen. Dels fordi den af VF anbefalede løsning med el-drevne varmepumper kan igangsættes med det samme, hvorved forbrugerne allerede fra ultimo 2020 kan opnå markant lavere varmepriser, ligesom der kan opnås et
betydeligt investeringsbidrag på minimum 63 mio. kr. fra Energiselskabernes Energispareordning, såfremt anlægget er i drift senest ved udgangen af 2020.
EVK har meldt ud, at de ser voldgiftssagen mellem EVK og VF vedr. de evt. ikke-indregningsberettigede omkostninger afledt af geotermi-projektet, som en hindring for sammenlægningen.
VF er derfor indstillet på at udsætte implementeringen af AMBA-modellen til umiddelbart efter afgørelsen af
voldgiftssagen. Voldgiftssagen er berammet til februar 2019.
Såfremt parterne ikke kan blive enige om etableringen af AMBA’et i umiddelbar forlængelse af voldgiftssagens
afgørelse, vil VF opsige den nuværende driftsaftale til udløb i 2033.
I praksis betyder det, at VF erkender, at der ikke kan findes en løsning på sammenlægningen på kort sigt, hvilket
VF finder beklageligt, da de manglende synergier ved sammenlægningen udebliver til ugunst for forbrugerne.

Indstilling
VF er af den opfattelse, at der bør træffes beslutning om AMBA-modellen allerede nu.
Med baggrund i bestyrelsesmøde i EVK den 28. september 2018 må VF dog erkende, at EVK og de øvrige distributører ikke er indstillet herpå, og at en beslutning skal afvente afgørelsen på voldgiftssagen mellem EVK og VF.
VF er indstillet på at udskyde beslutningen om etablering af AMBA’et til efter afgørelsen af voldgiftssagen og senest i marts 2019 på forudsætning af at alle beslutninger om ny produktion eller opgradering af eksisterende produktion udskydes til samme tidspunkt. Dog således at eventuelle produktionsændringer inden da aftales i enighed.
På bestyrelsens vegne
Klaus Keller
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Planlagte bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 20. november 2018
Tirsdag den 22. januar 2019
Tirsdag den 26. marts 2019
Tirsdag den 16. april 2019
Øvrige møder:
Torsdag den 25. oktober til fredag den 26. oktober (Årsmøde Dansk Fjernvarme)
Fredag den 23. november 2018 kl. 18.00 (Bestyrelsens julefrokost)
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