Bestyrelsens beretning for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen ved elektronisk
generalforsamling 29.6. – 6.7.2020

Erstatningsforeningens aktivitetsniveau har været begrænset i perioden og kun været
koncentreret om enkelte møder med foreningens advokater.
Ved den seneste generalforsamling i november 2018 ventede vi, at Vestre Landsret snart ville tage
stilling til, hvem der kan deltage i gruppesøgsmålet- den såkaldte ramme. Kendelsen kom dog først
i august 2019 og betød desværre, at forbrugerne under Overlund Varmeværk og lejere i
boligselskabernes afdelinger med blokcentraler ikke kan deltage. På andre punkter fulgte
Landsretten vor advokat, idet den afviste, at den enkelte forbruger skal stille sikkerhed, ligesom
Landsretten fastslog, at alle, der har aftaget varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere, kan
deltage.
Vor advokat gik straks i gang med at udarbejde den såkaldte åbningsunderretning, der efter
godkendelse i Landsretten skal danne grundlaget for tilmelding til gruppesøgsmålet, og
bestyrelsen holdt i september møde med vore advokater om udkast til åbningsunderretningen, og
vi gik i gang med de mange praktiske forberedelser.
Imidlertid søgte vor modpart i september Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke
kendelsens afvisning af kravet om at stille sikkerhed til Højesteret. Nævnet gav afslag den 6.
november.
Først i januar havde vi efter et større arbejde identificeret de af vore medlemmer, der blev
udelukket fra gruppesøgsmålet, så vi kunne skrive og give dem besked.
Samtidig sendte vor advokat udkastet til åbningsunderretning til godkendelse hos Landsretten, og
på et møde mellem advokat og bestyrelse den 4. marts lagde vi alt til rette for at gøre klar til at
åbne for tilmelding den 6. april.
Så kom Corona. Nu håber vi på i stedet at kunne åbne for tilmelding i august.
På andre punkter har vi mødt modgang. I maj faldt Forsyningstilsynets afgørelse om, hvor stor en
andel af geotermi-udgiften der må lægges på varmeprisen. Den forstår vi ganske enkelt ikke. Den
siger, at kun knap 8 millioner kroner ikke kan indregnes i varmeprisen, og tager i vore øjne slet ikke
hensyn til alle de punkter, som tidligere Energitilsynet og Energiklagenævnet har påpeget. Det
betyder til gengæld, at det samlede erstatningskrav i den kommende retssag bliver så meget
større.
Gennem de seneste år har Energi Viborg tilbageholdt ca. 160 millioner kroner til dækningen af
udgifterne i forbindelse med geotermiprojektet i Kvols. Der foreligger endnu ikke et samlet

regnskab for udgifterne, men ifølge Energi Viborg skulle gælden være betalt af
fjernvarmeforbrugerne med udgangen af 2020.
Der er 1863 medlemmer af Erstatningsforeningen.
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.

