Bestyrelsens beretning for
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen ved elektronisk generalforsamling 30. oktober til 6.
november 2018.
Siden den seneste generalforsamling i december 2016, er der i april 2017 holdt et retsmøde i
Vestre Landsret, som skulle tage stilling til, om vort erstatningssøgsmål mod ledelsen af Viborg
Fjernvarme kan køre som gruppesøgsmål, og hvem, der i givet fald kan deltage i gruppesøgsmålet.
Vor advokat Henrik Puggaard, LETT advokaterne i Aarhus, argumenterede for, at alle
fjernvarmebrugere, ejere som lejere, i Viborg Fjernvarmes og Overlund Fjernvarmeværks
forsyningsområder kunne deltage.
I juli 2017 godkendte landsretten, at sagen kan køre som gruppesøgsmål, men tog ikke stilling til,
hvem der kan være med i gruppen selve ”rammen”. De to parter skulle komme med yderligere
skriftlige indlæg, og det har de gjort adskillige gange siden, men vi venter stadig på landsrettens
afgørelse. I mellemtiden har Henrik Puggaard skiftet firma og er nu tilknyttet
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith i Aarhus. Da Henrik Puggaard er beskikket som
advokat for os, er vi fulgt med over i det nye firma.
Siden december 2016 har aktiviteten i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen været yderst
begrænset, fordi vi – jf. ovenstående – har stået i venteposition med hensyn til, hvad der videre skal
ske. I bestyrelsen har vi hele tiden regnet med, at nu måtte vi da få en afgørelse fra Vestre Landsret,
og det er også af den årsag, at vi hele tiden har udskudt generalforsamlingen.
Nu synes vi imidlertid, at vi er nødt til at holde generalforsamling, selv om der fortsat ikke er nyt
fra landsretten og i øvrigt heller ikke fra Energitilsynet, som siden november 2016 har arbejdet på
en ny afgørelse af, hvor mange geotermi-omkostninger Energi Viborg må lægge på varmeprisen. I
mellemtiden har Energi Viborg opkrævet hele geotermi-regningen – bortset fra otte millioner kroner
- hos varmeforbrugerne, så vi med udgangen af i år har betalt omkring 160 millioner kroner, selv
om vi endnu ikke har set et endeligt regnskab for hele geotermi-projektet.
Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at langt mere end otte millioner kroner blev brugt på at
forberede produktionen af geotermisk varme og derfor ikke kan opkræves hos os. Energi Viborg
mener derimod, at også de otte millioner kan opkræves.
Siden sidst er vor formand Ole Jespersen flyttet og bor nu i Overlund Fjernvarmes
forsyningsområde og har derfor måttet vige sin bestyrelsesplads hos Viborg Fjernvarme. Heldigvis
er vi fortsat repræsenteret her, nemlig af vort bestyrelsesmedlem Leo Nørgaard.
Mens vi altså fortsat venter på en retsafgørelse om ”rammen”, har Vestre Landsret afgjort den sag,
som Energi Viborg havde anlagt mod varmeværkerne i Løgstrup, Skals og Stoholm for at få dem til
at betale deres andel af geotermi-udgifterne frem til Energi Viborgs overtagelse af projektet i
februar 2012. Landsretten var enig med Retten i Viborg i, at de tre oplandsværker skal betale –
tilsammen cirka 10 millioner kroner.
De penge skal jo så ikke opkræves hos fjernvarmebrugerne i Viborg, men til gengæld tabte Energi
Viborg en voldgiftssag mod ingeniørfirmaet Ross Engineering, der stod for boringerne i Kvols, og
efter vore oplysninger har den sag kostet Energi Viborg cirka 9 millioner kroner. Den regning bliver
også sendt videre til forbrugerne.
Der er ikke siden sidste generalforsamling sket ændringer i bestyrelsen, som derfor fortsat består
af Ole Jespersen, Jørgen Børsting, Leo Nørgaard, Ole Capion og Anne Kieffer-Olsen.

