
Byrådet må tage ansvar 

Tirsdagens generalforsamling i Viborg Fjernvarme bragte ingen løsninger på varmeaftagernes 

vanskelige situation. Til gengæld gav den klarhed over problemernes beskaffenhed: Vi står med en 

bestyrelse, som det er svært at have tillid til blandt andet fordi de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

ikke har tilkendegivet deres holdning. Med rådgivere, som ikke mindst hvad angår det juridiske har 

misrøgtet deres hverv. Med vedtægter i selskabet som ikke giver den almindelige varmeaftager 

rimelig indflydelse. Med en kæmpegæld, som ingen vil tage ansvar for, og som derfor indtil videre 

påhviler os varmeaftagere. Og med en usikker fremtidig forsyningssituation. 

Byrådet må nu tage ansvar. Det må tage sin del af ansvaret for, at situationen har udviklet sig så 

vidt. Kommunen havde indsigt i forholdene og mulighed for langt tidligere at gribe ind. Men endnu 

vigtigere er, at byrådet må tage ansvar for og initiativ til, at vi i fremtiden kan få en stabil, billig, og 

miljømæssigt forsvarlig varmeforsyning. 

Borgmester Søren Papes indlæg på generalforsamlingen var i den sammenhæng skuffende. Han 

fortalte meget om, hvad fjernvarmebestyrelsen burde have gjort eller gjorde for sent. Heri har han 

ret. Hvad han imidlertid ikke fortalte, var, hvad kommunen kunne have gjort, gjorde for sent, og vil 

gøre fremover. Dermed stiller han sig blot i kø ved håndvasken. 

Med kommunens overtagelse af geotermiprojektet i marts holdt kommunen hånden under Viborg 

Fjernvarme og dens bestyrelse. I stedet burde byrådet have benyttet bestemmelsen i 

overenskomsten mellem VF og kommunen om, at kommunen i tilfælde af selskabets fallit 

umiddelbart kan overtage selskabet. 

Ved blot at købe geotermiprojektet har byrådet sandsynligvis forhindret, at varmeaftagerne kan gøre 

erstatningsansvar gældende over for bestyrelsen og den rådgivere. 

Byrådets partier på nær SF har igennem hele forløbet ikke tilkendegivet samlede holdninger til 

geotermiprojektet, selv om de utvivlsomt har spillet en rolle i sagens forløb. Det er for eksempel 

svært at se bort fra, at den tidligere fjernvarmedirektør under det meste af forløbet var formand for 

Venstre i Viborg kommune. 

Lad os få partiernes opfattelse af sagens forløb og af kommunens rolle frem i lyset. Lad os få deres 

bud på, hvilke konsekvenser, sagen skal have for vores fremtidige varme- og energiforsyning. 

Enhedslisten har tidligere i et indlæg i denne avis den 17. august givet sit bud: Kommunen skal 

overtage distributionen af fjernvarmen.  

  

Indlæg i Viborg Stifts Folkeblad den 24. september 2012 af Flemming Gundersen og Karsten 

Lollesgaard, medlemmer af bestyrelsen for Enhedslisten i Viborg 

 


