
Pape: Rimeligt at varmeforbrugerne skal 

betale 

Geotermi. Borgmesteren er tilfreds med at skatteborgerne slipper for at betale til hullet i Kvols. 

  

 

Det er fair, at varmeforbrugerne og ikke skatteborgerne skal betale for det mislykkede projekt i 

Kvols, mener borgmester Søren Pape Poulsen. Arkivfoto 
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At det med Energitilsynets afgørelse bliver varmeforbrugerne og ikke skatteborgerne over en bred 

kam, der kommer til at betale for den mislykkede boring efter varmt vand under Hjarbæk Fjord, 

hilser borgmester Søren Pape Poulsen, (K) med tilfredshed. 

»Det har hele tiden været byrådets forudsætning for at lade Energi Viborg overtage 

geotermiprojektet fra Viborg Fjernvarme, at det ikke måtte føre til at skatteborgerne kom til at 

hænge på en eventuel regning. Så naturligvis er jeg glad for, at tilsynet er nået frem til den 

konklusion,« siger Søren Pape Poulsen. 

Flere borgere har i læserbreve givet udtryk for, at kommunen også har et medansvar for det 

kuldsejlede projekt i og med at det kommunalt ejede Energi Viborg har været med i projektet fra 

begyndelsen og altså også overtog det, da Viborg Fjernvarmes økonomiske kilder løb tør i 

slutningen af marts 2012. 

»Det er korrekt at Energi Viborg var med i projektet. Men man skal huske på, at det var Viborg 

Fjernvarmes daværende bestyrelse, og direktør, der ledede og tog initiativ til projektet. I den 

sammenhæng synes jeg, at fjernvarmeforbrugerne skal rette skytset mod de ansvarlige fra dengang 

ikke alle mulige andre,« siger Søren Pape. 

»Jeg har den største forståelse for, at varmeforbrugerne er frustrerede over, at de kommer til at 

hænge på en regning, som er mere end 10 gange så stor som de 12-13 millioner kroner, 
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generalforsamlingen i sin tid sagde ja til at Viborg Fjernvarme måtte bruge. Men jeg må altså 

fastholde, at det er og bliver et spørgsmål, som må afklares mellem forbrugerne og Viborg 

Fjernvarme. Som kommune kan og skal vi ikke blande os i et tvist mellem en privat forening og 

dens medlemmer,« siger Søren Pape Poulsen 

 


