
Artikel: 

Hvem skal nu betale? - Et mislykket Geotermiprojekt. 

Fra næste år vil I, beboerne i Boligselskabet Viborg, få en ny post direkte på 

varmeregningen, som følge af indtrufne begivenheder. som I ikke har haft 

indflydelse på: Nemlig det forliste Geotermiprojekt. Den korte version er følgende: 

Generalforsamlingen i Viborg fjernvarme vedtog 2009 at igangsætte 

Geotermiprojektet, som kort sagt går ud på at bore og pumpe varmt vand op fra et 

hul i Kvols, hvilket på sigt vil give billig fjernvarme. 

På de to næste Generalforsamlinger var punktet ikke (!) på dagsorden, men kom så 

endelig på i april 2012. Men da var projektet fuldstændig løbet af sporet, overtaget 

af kommunen og til sidst stoppet. Omkostningerne var da oppe på ca. 150 mio. På 

Generalforsamlingen og de to efterfølgende ekstraordinære i juni og september 

2012 trådte FV-bestyrelsen ikke tilbage trods massiv kritik. De samlede 

omkostninger ventes nu at blive omkring det dobbelte, svarende til at alle 

fjervarmeforbrugere skal betale 25.000 kr. over en årrække. 

Tilbagestår hovedspørgsmålene: Hvorfor gik det galt - hvem skal betale – 

fjernvarmeforbrugerne, eller Viborg kommune? Eller har nogle personer i processen 

handlet ulovligt, pådraget sig et ansvar som bestyrelse, som rådgiver, entreprenør, 

energiselskab osv. Måtte Viborg fjernvarme overhovedet igangsætte dette projekt? 

Har kommunen overtaget projektet på falske vilkår, har advokater rådgivet 

fornuftigt osv.. osv. 

På den baggrund opstod Komiteen af kritiske fjervarmeforbrugere, som vil have hele 

forløbet afdækket og placeret ansvaret. Sigtet er selvfølgelig også at sørge for, at det 

ikke er de sagesløse fjervarmeforbrugere, der hæfter for et mislykket projekt, som 

man ikke har lod og del i, og ikke er blevet informeret om. 

Hele ansvarsspørgsmålet er et så indviklet, juridisk og politisk hundeslagsmål, som 

der ikke er plads til at gøre rede for her. Men indtil flere advokatundersøgelser er på 

bedding, og der er kø ved håndvasken. Herom står slagsmålet. som pågår lige nu og 

formodentlig måneder og år frem. 



Hvad kan beboerne i Boligselskabet gøre ved alt dette? Vi mener, der er flere ting 

man kan gøre, - uden at der er garanti for at vi slipper for at betale: 

a. Støtte Komiteen af kritiske fjernvarmeforbrugere ved at følge med på komiteens 

hjemmeside = www.fjernvarmesagen.dk,; og på facebook = 

www.facebook.com/ErstatningssagViborgFjernvarme 

b. Møde op til generalforsamling i april 2013. Alle lejere, der bor i en afdeling der 

modtager fjervarme, har stemmeret på generalforsamlingen. For rigtig mange 

skal møde frem for at vi kan få indflydelse på bestyrelsesvalg mv.. Boligselskaber 

og private udlejere har tilsammen over 400 stemmer, og sidder sædvanligvis på 

flertallet. 

c. Kontakte egen afdelingsbestyrelse. 

d. Læse den lokale avis- Folkebladet, og snakke med dem I kender: naboer og andre 

beboere, politikere, bestyrelsesmedlemmer, for at finde ud af hvad der foregår. 

Det er sørgeligt, at et i øvrigt godt projekt er grebet så amatøragtigt an, og at vi 

forbrugere åbenbart skal betale gildet. Lad det ikke ske! 

Flemming Gundersen, lejer i afdeling 17, Nørresøbakken 126, 8800 Viborg.  

Erik Faarup, lejer i afdeling38, Asmild Eng, 8800 Viborg 

Med i Komiteen af kritiske fjervarmeforbrugere. 

 

http://www.fjernvarmesagen.dk/

