Nyt til medlemmer af Fjernvarmesagen

Vi hænger på de 165 millioner kroner
I dag kom Energitilsynet med sin tilkendegivelse af, om regningen for hullet i Kvols kan lægges
på prisen til fjernvarmeforbrugerne i Viborg og Overlund.
Og som frygtet – og ventet – er resultatet, at det kan den. Ganske vist gør Energitilsynet i sin
pressemeddelelse meget ud af, at op til 25 af de i alt 165 millioner kroner ikke må lægges på
varmeprisen.
Men da Viborg Fjernvarme i sin tid garanterede, at den skulle betale, hvis nogle omkostninger
eventuelt ikke måtte lægges på prisen, og da Viborg Fjernvarme er os forbrugere – ja så kommer vi
også til at betale de millioner.
Energistyrelsen melder ud, at afgørelsen for en gennemsnitsforbruger vil betyde en årlig merudgift på 850 kroner i 16-20 år, men indrømmer dog, at det er eksklusive moms m.v. Når vi lægger
m.v., blandt andet ledningstab til, når vi frem til, at det reelle beløb snarere er 1750 kroner om året.
Det bekræfter, at det var rigtigt, at vi allerede i maj affyrede startskuddet ved at indkalde til møde
om Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, som nu nærmer sig et medlemstal på 1500.
Derfor er vi allerede i gang med den procedure, der skal føre til, at vi kan anlægge erstatningssag
mod de ansvarlige for skandalen i form af et gruppesøgsmål.
Aftalen med advokaten er underskrevet, og det juridiske arbejde er begyndt, selv om afgørelsen
først kom i dag.
Erstatning fra de ansvarlige er vores eneste chance for ikke at komme til at hænge på hele
regningen for det fejlslagne geotermi-projekt, og man kan kun få del i en erstatning, hvis man som
du er medlem af erstatningsforeningen.
Spred det blandt dine naboer, venner og familie – uanset om de ejer deres bolig, eller om de er
lejere – har de fjernvarme, kommer de til at betale. Man kan melde sig ind via hjemmesiden
fjernvarmesagen.dk
Energi Viborg – der ejes af kommunen – ønsker allerede fra næste måned at tage penge fra os.
Om det lykkes, fremgår ikke af dagens afgørelse, der siger, at opkrævningen via varmeprisen skal
forhandles med Energitilsynet.
Så vi kan vente yderligere spændende nyt i den kommende tid.

Med venlig hilsen
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen

