
Bestyrelsens beretning for                                                                                              20.11. 2016

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen 
ved elektronisk generalforsamling 4.- 11. december 2016.

Efter foreningens stiftelse i februar 2014 søgte vor advokat, Henrik Puggaard, Lett Advokaterne i 
Aarhus, om fri proces til erstatningssøgsmål mod direktøren og medlemmerne af bestyrelsen for 
Viborg Fjernvarme under geotermi-projektet.
  Civilstyrelsen i Justitsministeriet bevilgede den frie proces den 21. oktober 2015. Den 
18. januar 2016 henviste Retten i Viborg efter vor anmodning sagen til behandling i Vestre 
Landsret.
 Siden har landsretten behandlet vor ansøgning om, at sagen kan behandles som gruppesøgsmål.
Der er udvekslet diverse processkrivelser, og det forventes, at der skal være mundtlig forhandling, 
før landsretten kan træffe afgørelse.

Siden foreningens stiftelse er løbende kommet nye medlemmer til, så medlemstallet pr. 16. 
september 2016 var 1798. 
Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Først når gruppesøgsmålet er godkendt i landsretten, fastsættes 
en tilmeldingsfrist, som ikke vil kunne overskrides.

Mens retten arbejder er vi fjernvarmebrugere allerede i gang med at betale af på geotermi-gælden, 
idet Energi Viborg  i 2014 og 2015 beholdt henholdsvis 40 millioner og 36 millioner kroner, som 
brugerne ellers skulle have haft tilbage i varmebetaling. For 2016 venter Energi Viborg at 
tilbageholde yderligere 41 millioner kroner, så de i løbet af tre år har beholdt i alt 117 millioner 
kroner af fjernvarmebrugernes penge. Energitilsynet har godkendt de to første indeholdelser.

Energitilsynet afgjorde i sommeren 2015, at Energi Viborg ikke må lægge cirka 8 millioner af de i 
alt 165 millioner, som geotermiprojektet kostede, på varmeprisen. Denne afgørelse ankede Energi 
Viborg til Energiklagenævnet, som i begyndelsen af november sendte den retur til Energitilsynet til 
ny behandling og med besked om at gå mere i dybden. Det betragter Komiteen af kritiske 
fjernvarmeforbrugere som en sejr, idet den har gjort ankenævnet opmærksom på, at det efter vores 
opfattelse er et betydeligt større beløb, der ikke må lægges på prisen, fordi geotermiprojektet 
allerede i efteråret 2011 blev til et produktionsprojekt. Loven siger, at udgifter til 
produktionsprojekter kun må lægges på varmeprisen, når produktionen begynder – og det gjorde 
den jo aldrig. Derimod må udgifter til efterforskning gerne lægges på varmeprisen, selv om 
projektet ikke blev til noget. 

To af geotermiprojektets afledte juridiske tvister har været behandlet i retten.
 Retten i Viborg har bestemt, at de tre oplandsværker, der deltog, til sammen skal betale cirka 10 
millioner kroner som deres andel. Denne dom har oplandsværkerne, Stoholm, Løgstrup og Skals, 
anket til landsretten.
  Viborg Fjernvarmes daværende direktør Henry Juul Nielsen har i såvel byretten som landsretten 
fået tilkendt erstatning for uberettiget bortvisning. Retten fandt, at Viborg Fjernvarmes bestyrelse 
havde været for passiv.

Siden foreningens stiftelse er der sket følgende ændringer i bestyrelsen.

Ved formand Flemming Præstegårds død 13. november 2014, valgte bestyrelsen Ole Jespersen som 
ny formand og supplerede sig selv med det nye medlem Ole Capion.

Bestyrelsen består derfor i dag af Ole Jespersen, Ole Capion, Leo Nørgaard, Jørgen Børsting og 
Anne Kieffer-Olsen.




