Morten Abildgaard - Viborg Fjernvarme
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Leo Norgaard <mail@asiangroup.dk>
7. januar 2020 10:17
Morten Abildgaard - Viborg Fjernvarme
'Kristian Brøns Nielsen'
SV: Opfordring til opdeling af EVK's budget og regnskab

Kære Morten
cc.: Kristian Brøns Nielsen
Godt Nytår - Tak for dit svar.
Som jeg læser det du fremsender er der intet nyt under solen.
Netop foranlediget af novembermøder 2018, hvor jeg gjorde opmærksom på, at EVK ikke efterlever de stilledes
regnskabskrav på den opdeling Energitilsynet kræver, Fik jeg invitationen af Allan Cifford til at mødes med
direktionen.
Du husker nok AC ikke vidste - eller lod som om - han ikke vidste de krav var gældende for et anlæg over 25 MW.
Nå - men efter mit personlige møde den 5. Marts 2019 - blev det klart-. De vidste det godt - Nu ved EVK dette og
Energitilsynet ( nu forsyningstilsynet ) har også bedt dem fra og med 2020 at indordne sig. Så VF kan stille krav.
Som Mette Urup skrev til mig diskuterer de nu med Forsyningstilsynet om, hvorledes de skal dække underskuddet.
Det er da klart nok - det skal EVK selv bære.
De skal kun producerer strøm, når de kan tjene penge på salg af strøm - ikke for at producerer varmt vand.
De må ikke som de tidligere har gjort pålægge disse omkostninger fjernvarmeforbrugerne.
Derfor var det mit håb, at den nye bestyrelse med den viden nu havde bedt EVK om en klar tal opdelt, samt bilagt et
budget, således man kan følge omkostnings fordelingen.
De 12 mand ( måske nogle gør begge dele - de skal nu opdeles ) de har ansat
+ varmevedligeholdelsen af turbinerne er fjernvarmeforbrugerne uvedkommende.
De må aldrig komme højere i pris end den pris dette koster at producerer
varmet vand på gas kedlerne.

Fremadrettet er dette nu ganske klare regnskabskrav til EVK.
Bagudrettet mener jeg EVK ligeledes skal rette ind og reviderer deres
regnskaber tilbage til 2012.
Energitilsynet ( forsyningstilsynet ) kan jo ikke bare accepterer og
tilgive.
Derfor stilles dette som et krav. Det er jo også vigtigt at vide at EVK ikke
har en VERDO sag med ind i det nye AMBA.
Jeg vil afvente jeres svar inden Energi Watch og Folkebladet trykker
artiklen.
Med venlig hilsen / Best Regards
Leo Norgaard
Asian Group Aps
Gothersgade 23, 8800 Viborg
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Denmark
mobil - 0045 - 20405251
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Morten Abildgaard - Viborg Fjernvarme [mailto:mab@viborg-fjernvarme.dk]
Sendt: Tuesday, January 7, 2020 8:25 AM
Til: 'Leo Norgaard' (mail@asiangroup.dk)
Cc: Kristian Brøns Nielsen
Emne: VS: Opfordring til opdeling af EVK's budget og regnskab
Hej Leo
Jeg beklager, at jeg først kommer retur nu ift. din henvendelse om
aktindsigt, hvilket skyldes ferie.
Nedenstående mail, som du modtog i din egenskab af bestyrelsesmedlem i
Viborg Fjernvarme er den eneste korrespondance mellem VF og EVK vedr. emnet.
VF har således tidligere påpeget overfor EVK, at EVK bør udarbejde
selvstændigt budget og regnskab for henholdsvis el og varme. EVK har anført,
at de har efterlevet reglerne og i øvrigt henvist til driftsaftalen mellem
EVK og VF.
Emnet blev endvidere drøftet på VF's efterfølgende bestyrelsesmøde; se
vedlagte referat fra november 2018 under punkt 12.04.
VF har på den baggrund ikke foretaget sig yderligere.
Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør
Viborg Fjernvarme
Håndværkervej 6
8800 Viborg
25326000
mab@viborg-fjernvarme.dk<mailto:mab@viborg-fjernvarme.dk>

Fra: Morten Abildgaard - Viborg Fjernvarme <mab@viborg-fjernvarme.dk>
Sendt: 31. oktober 2018 14:55
Til: 'Leo Norgaard' <mail@asiangroup.dk>
Emne: Fwd: Opfordring til opdeling af EVK's budget og regnskab
Hej Leo
I forlængelse af din henvisning til artiklen i Energiwatch sender jeg her
brev til EVK til orientering.
Mvh
Morten
Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
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Fra: Morten Abildgaard
<mab@viborg-fjernvarme.dk<mailto:mab@viborg-fjernvarme.dk>>
Dato: 30. oktober 2018 kl. 08.26.04 CET
Til: Christian Hagelskjær (ch@energiviborg.dk<mailto:ch@energiviborg.dk>)
<ch@energiviborg.dk<mailto:ch@energiviborg.dk>>,
"acc@viborg.dk<mailto:acc@viborg.dk>" <acc@viborg.dk<mailto:acc@viborg.dk>>
Cc: "'klaus.keller@live.dk<mailto:klaus.keller@live.dk>'"
<klaus.keller@live.dk<mailto:klaus.keller@live.dk>>, "Ole Anders Petersen
(oap@Lou.dk<mailto:oap@Lou.dk>)" <oap@Lou.dk<mailto:oap@Lou.dk>>
Emne: Opfordring til opdeling af EVK's budget og regnskab Hej Allan og
Christian
I forlængelse af at jeg den 18. oktober 2018 modtog EVK's budget for 2019
fra Benny Højholt, skal jeg hermed opfordre til opdeling af Energi Viborg
Kraftvarmes budget og regnskab fra og med 2019, se vedlagte brev og artikel.
Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør
Viborg Fjernvarme
Håndværkervej 6
8800 Viborg
25326000
mab@viborg-fjernvarme.dk<mailto:mab@viborg-fjernvarme.dk>

3

