
Kom frit frem – Uffe! 

 
På Viborg Fjernvarmes generalforsamling forleden var bl.a. bestyrelsens faste juridiske rådgiver 

gennem hele geotermiprojektet, Uffe Steffensen, til eksamen hos den internationalt anerkendte 

kollega indenfor energi ret, advokat Carsten Fode fra firmaet Kromann og Reumert. 

 

Der blev givet klare dumpekarakterer både til højre og venstre af Uffe Steffensens egen juridiske 

rådgivning af Viborg Fjernvarme. 

 

En lang række af de kritisable og ulovlige dispositioner, som Carsten Fode anfører i sin redegørelse 

kunne måske være undgået med en kvalificeret juridisk rådgivning undervejs. Specielt den 

redegørelse, som Uffe Steffensens advokatfirma udarbejdede ved Energi Viborgs overtagelse af 

projektet, hvor kommunen krævede dokumentation for, at bestyrelsen havde haft beføjelser til at 

afholde udgifterne til projektet, er et vigtigt dokument, da denne redegørelse jo har haft afgørende 

betydning for kommunens overtagelse af projektet. 

 

Det kan så undre, at kommunen accepterede redegørelsen; men det fritager jo ikke Steffensen og 

Horstmann for ansvar. 

 

Steffensen og Horstmann ser i redegørelsen helt bort fra, om projektet lovligt kunne udføres af 

Viborg Fjernvarme i.h.t. vedtægterne, og konkluderer endvidere, at bestyrelsen arbejdede indenfor 

det godkendte budget på 11-13 mil. kr., hvis man modregnede indtægter fra evt. forsikringsdækning 

i tilfælde af, at projektet måtte stoppes. Endvidere forsvares bestyrelsen med: ”at overskridelsen 

ikke har været tilsigtet og ikke subjektivt har stået bestyrelsen klart”! 

 

Carsten Fode konkluderer det stik modsatte: At projektet er ulovligt udført iht. vedtægterne, at man 

ikke kan modregne en ikke realiseret forsikringsdækning ved bedømmelse af, om budgettet er 

overskredet, og at forsvaret af bestyrelsen er uden relevans for bedømmelse af bestyrelsens ansvar. 

 

Som jeg ser det burde Uffe Steffensen enten: 

 

1. Meddele, at han er enig med Carsten Fode, og at hans advokatfirma har udført fejlbehæftet 

rådgivning, hvilket vil blive anmeldt til firmaets forsikringsselskab, hvor jeg går ud fra, at 

der er dækning for rådgiveransvar. 

 

2. Eller føre bevis for, at Carsten Fode har draget fejlagtige konklusioner. 

 

Jeg vil tro, at Viborg Stifts Folkeblad vil stille spalteplads til rådighed, så kom frit frem Uffe 

Steffensen, og retfærdiggør det millionbeløb, du har inkasseret i rådgiverhonorar på projektet. 

 

Der sidder i dag ca. 8.000 hovedrystende fjernvarmeforbrugere, og spørger sig selv om, det da 

virkelig kan være rigtigt i et dansk retssamfund, at ulovlig, uansvarlig og fejlbehæftet forvaltning af 

deres egne penge ikke har økonomiske konsekvenser for en eneste af de, der har været involveret i 

geotermiprojektet i Kvols. 

 

Viborg d.24. sept. 2012.  

 

Komiteen af kritiske fjernvarmeforbrugere. 

Bjarne B. Jensen, Leo Lund, Flemming Præstegaard, Søren Gytz, Karsten Gravesen, Flemming 

Gundersen, Erik Faarup, Ilse Christensen, Ole Jespersen 

 

 

 

 

 


