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Åbningsunderretning 
 

 

i gruppesøgsmålet 

 

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen (”Erstatningsforeningen”) 

 

mod 

 

den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme: 

Aage Heinrich Nüchel  

Henning Christensen Tøttrup 

Hans Jakob Hedegaard 

Lene Christensen 

Lars Erik Eegholm 

Hugo Ahrendorff Strunge 

Henry Juul Nielsen 

 

 

En gruppe fjernvarmebrugere i Viborg stiftede i 2014 Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. Formålet 

med foreningen var og er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser over for dem, der 

måtte have påført medlemmerne tab som følge af et geotermiprojekt i Kvols ved Viborg. 

 

I 2015 anlagde Erstatningsforeningen et gruppesøgsmål mod Viborg Fjernvarmes tidligere ledelse, fordi 

foreningen fandt, at den tidligere ledelse var ansvarlig for den forøgelse af varmepriserne, der skete som 

følge af geotermiprojektet. Den tidligere ledelse mener, at den ikke er erstatningsansvarlig. 

 

Tilmelding til erstatningssagen mod den tidligere ledelse kan nu ske på fjernvarmesagen.poulschmith.dk. 

 

Tilmelding senest mandag den 21. september 2020, kl. 23.59.59, er nødvendig i alle tilfælde, 

hvis man vil deltage i gruppesøgsmålet. Yderligere oplysninger fremgår af de følgende sider. 

http://fjernvarmesagen.poulschmith.dk/
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1. OM ÅBNINGSUNDERRETNINGEN 

Når der åbnes for tilmelding til et gruppesøgsmål, skal de personer, hvis krav falder inden for rammen 

af gruppesøgsmålet, underrettes om en række forhold vedrørende gruppesøgsmålet og om retsvirknin-

gerne af at tilmelde sig gruppesøgsmålet. 

 

Formålet med underretningen er at give personer, hvis krav er omfattet af gruppesøgsmålet, et forsvar-

ligt grundlag for at beslutte, om de ønsker at tilmelde sig gruppesøgsmålet. 

 

Selve tilmeldingen til erstatningssagen mod den tidligere ledelse sker på hjemmesiden 

 

fjernvarmesagen.poulschmith.dk. 

 

Underretningen indeholder vigtige oplysninger om fremgangsmåden, hvis man vil tilmelde sig gruppe-

søgsmålet. 

 

2. OVERORDNET OM SAGEN OG DENS FORLØB 

Erstatningsforeningen anlagde den 31. marts 2015 erstatningssagen mod den tidligere ledelse af Viborg 

Fjernvarme ved Retten i Viborg. 

 

Baggrunden for sagsanlægget er, at den tidligere ledelse efter Erstatningsforeningens opfattelse er an-

svarlig for, at Viborg Fjernvarmes kunder er påført merudgifter på ca. kr. 150 mio. som følge af geoter-

miprojektet i Kvols. Foreningen mener, at ledelsen ikke havde ret til at iværksætte et projekt af denne 

størrelsesorden og forsømte sine pligter under projektets forløb. 

 

http://fjernvarmesagen.poulschmith.dk/
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Merudgifterne på ca. kr. 150 mio. svarer efter Erstatningsforeningens beregninger til, at fjernvarmebru-

gerne gennemsnitligt har betalt en merpris på ca. kr. 7.000 – 8.000 for fjernvarme aftaget via Viborg 

Fjernvarme. 

 

Erstatningsforeningen vil forsøge at få dom for, at den tidligere ledelse over for dem, der tilmelder sig 

gruppesøgsmålet, skal anerkende at være erstatningsansvarlige for fjernvarmeforbrugernes tab som 

følge af geotermiprojektet og har derfor også nedlagt en påstand med dette indhold. Den tidligere ledelse 

har afvist at være erstatningsansvarlige og har derfor nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Samtidig med, at sagen blev anlagt, anmodede Erstatningsforeningen om fri proces, hvilket Civilstyrel-

sen imødekom ved bevilling af 21. oktober 2015. Bevillingen af fri proces betyder, at Erstatningsforenin-

gens sagsomkostninger til bl.a. advokat dækkes af statskassen (læs mere i afsnit 5.1 nedenfor). 

 

Retten i Viborg henviste ved kendelse af 18. januar 2016 sagen til Vestre Landsret, fordi sagen er af 

principiel karakter og har en generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen. 

 

Efter betydelig skriftveksling og mundtlig forhandling om spørgsmålet afsagde Vestre Landsret den 12. 

juli 2017 kendelse om, at sagen kan føres som et gruppesøgsmål, og udpegede Erstatningsforeningen som 

grupperepræsentant.  

 

I forlængelse af godkendelsen af gruppesøgsmålet skulle landsretten beslutte, hvem der kan deltage i 

gruppesøgsmålet (fastlægge rammen), og om gruppemedlemmerne skal stille sikkerhed. Efter skriftveks-

ling også om disse spørgsmål afsagde Vestre Landsret den 7. august 2019 kendelse om spørgsmålene. 

 

Landsretten traf ved kendelsen afgørelse om, at den grundlæggende medlemsbetingelse skal være, at 

man aftager eller har aftaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere. Dette medførte, at 

fjernvarmekunder, som har aftaget fjernvarme fra Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a., Boligselskabet 

Sct. Jørgen eller Boligselskabet Viborg (dvs. de beboere hos boligselskaberne, der ikke aftager varme fra 

Viborg Fjernvarme, men i stedet fra Energi Viborg Kraftvarme A/S via boligselskaberne) ikke kan deltage 

i gruppesøgsmålet. 

 

Landsretten traf endvidere afgørelse om, at der ikke var grundlag for at følge den tidligere ledelses an-

modning om at pålægge gruppemedlemmerne at stille sikkerhed. Det betyder ikke kun, at gruppemed-

lemmerne ikke skal stille sikkerhed, men også at gruppemedlemmerne ikke kan pålægges sagsomkost-

ninger ud over et beløb, der gennem retssagen kommer dem til gode. 

 



  10. AUGUST 2020 

8921148 HPU/CHO/JAES 

 

 

 

Side 4 / 10  

 
 

Eneste udgift for gruppemedlemmerne vil derfor være kontingent til Erstatningsforeningen (pt. kun ind-

meldelseskontingent på kr. 300,-). Gruppemedlemmerne har herudover ikke nogen økonomisk risiko ved 

deltagelse i sagen. 

 

Afgørelserne fra Retten i Viborg, Civilstyrelsen og Vestre Landsret er ikke udtryk for stillingtagen til 

spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme er erstatningsansvarlig. Spørgsmå-

let om den tidligere ledelses erstatningsansvar er det, Vestre Landsret skal tage stilling til under den 

videre behandling af sagen.  

 

3. HVEM KAN DELTAGE I SAGEN (RAMMEN FOR GRUPPESØGSMÅLET) 

Rammen for gruppesøgsmålet afgør, hvilke personer der kan deltage, og hvilke krav der kan prøves under 

gruppesøgsmålet. 

 

Det er retten, der bestemmer, hvilke personer der kan deltage i sagen, og retten kan senere ændre ram-

men, hvis det er påkrævet.  

 

3.1 Den fastlagte ramme 

Som omtalt i afsnit 2 ovenfor har Vestre Landsret ved kendelse af 7. august 2019 fastlagt rammen for 

gruppesøgsmålet. 

 

Rammen lyder: 

 

Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet?  

 

Fysiske og juridiske personer, der 

 

aftager eller har aftaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere, 

 

er indmeldt i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, 

  

ikke har deltaget i styregruppen for geotermiprojektet i Kvols, ikke har været medlemmer af 

byrådet i Viborg Kommune i juni 2012, og ikke har været medlemmer af bestyrelsen eller direk-

tionen i Energi Viborg Kraftvarme A/S i 2012 eller senere, og 

 

senest fire uger efter tilmeldingsfristens udløb fremsender en efter landsrettens skøn tilfredsstil-

lende dokumentation for at have aftaget varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere. 
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Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet? 

 

Gruppesøgsmålet omfatter de deltagende gruppemedlemmers erstatningskrav mod den tidligere 

bestyrelse og direktion i Viborg Fjernvarme. 

Kravene er baseret på, at de sagsøgtes ansvarspådragende adfærd i forbindelse med geotermipro-

jektet i Kvols har påført gruppemedlemmerne forhøjede udgifter til fjernvarme. 

 

3.2 Bemærkninger til rammen 

3.2.1 Fysiske og juridiske personer 

At både fysiske og juridiske personer kan deltage indebærer, at både enkeltpersoner, dødsboer, virksom-

heder, selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner og andre sammenslutninger kan deltage i 

sagen.  

 

3.2.2 Aftager eller har aftaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere 

Det er en forudsætning for tilmelding, at den fysiske eller juridiske person aftager eller har aftaget fjern-

varme via Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere. Heri ligger, at personen skal have aftaget og betalt for 

fjernvarme i 2014 eller senere. Det er ikke afgørende, at personen har aftaget fjernvarme i hele perioden 

– kun at der er aftaget og betalt for fjernvarme i en del af perioden. 

 

Lejere, der betaler for fjernvarme direkte til Viborg Fjernvarme, vil have mulighed for at deltage uaf-

hængigt af udlejer (som ikke kan deltage). Lejere, der betaler for fjernvarme som en del af huslejen, kan 

kun deltage, hvis udlejer overdrager lejerens andel af erstatningskravet til lejer. 

 

Personer, som har aftaget fjernvarme fra andre end Viborg Fjernvarme, kan ikke deltage i sagen. Det 

gælder bl.a. personer, der har aftaget fjernvarme fra enten Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a., eller fra 

Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg, dvs. de beboere hos boligselskaberne, der ikke afta-

ger varme fra Viborg Fjernvarme, men i stedet fra Energi Viborg Kraftvarme A/S via boligselskaberne. 

Beboere hos de to boligselskaber, der aftager eller har aftaget varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller 

senere (og som opfylder de øvrige betingelser) kan deltage i sagen. 

 

3.2.3 Indmeldt i Erstatningsforeningen 

Det er en betingelse for at deltage i sagen, at personen er medlem af Erstatningsforeningen. Indmeldelse 

skal ske senest i forbindelse med tilmelding til gruppesøgsmålet. Der er ikke krav om, at personen har 
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været medlem af Erstatningsforeningen forud for tilmeldingen til gruppesøgsmålet. Personer, der alle-

rede er medlem af Erstatningsforeningen, skal kun tilmelde sig gruppesøgsmålet, men ikke genindmelde 

sig i foreningen. 

 

3.2.4 Ikke deltaget i styregruppen mv. 

Personer, der enten har deltaget i styregruppen for geotermiprojektet i Kvols, har været medlemmer af 

byrådet i Viborg Kommune i juni 2012, eller har været medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i 

Energi Viborg Kraftvarme A/S i 2012 eller senere, kan ikke deltage i sagen. 

 

3.2.5 Dokumentationskrav 

Der skal senest 4 uger efter tilmeldingsfristens udløb, dvs. senest den mandag den 19. oktober 2020, kl. 

23.59.59, fremsendes en efter landsrettens skøn tilfredsstillende dokumentation for, at den tilmeldte har 

aftaget varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere. 

 

Der er ikke opstillet specifikke krav til dokumentationen, men der skal fremsendes en dokumentation, 

der efter landsrettens opfattelse er tilfredsstillende. Det kan f.eks. være opkrævninger fra Viborg Fjern-

varme, udskrifter fra Betalingsservice, årsopgørelser fra Viborg Fjernvarme eller lignende, der viser, at 

personen har aftaget og betalt for fjernvarme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere. 

 

3.2.6 De omfattede krav 

Det er kun erstatningskrav mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme i anledning af ledelsesmed-

lemmernes adfærd i forbindelse med geotermiprojektet, der kan prøves under sagen. Erstatningskrav 

mod andre personer eller på andet grundlag kan ikke prøves under denne sag. 

 

4. SAGSDELTAGERNE OG GENERELT OM GRUPPESØGSMÅL 

Et gruppesøgsmål er en særlig type sag, hvor der kan fremsættes ensartede krav på vegne af flere perso-

ner (en gruppe), og en grupperepræsentant fører sagen på vegne af gruppen. 

 

4.1 Sagsøger og grupperepræsentant 

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen er sagsøger i sagen. Erstatningsforeningen er en frivillig for-

ening og har CVR-nummer 35752862. 
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Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i forhold til enhver 

fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der direkte eller indirekte måtte have påført medlem-

merne tab som følge af geotermiprojektet i Kvols. 

 

Nærmere oplysninger om Erstatningsforeningen, herunder foreningens vedtægter, kan findes på 

www.fjernvarmesagen.dk. 

 

Erstatningsforeningen er blevet udpeget som grupperepræsentant i sagen og er derfor også part i sagen. 

 

Rollen som grupperepræsentant indebærer, at Erstatningsforeningen fører sagen på gruppens vegne. 

Erstatningsforeningen kan også indgå forlig om krav, der er omfattet af sagen, men forliget er først gyl-

digt, når det er godkendt af retten. Retten godkender forliget, medmindre der ved forliget sker usaglig 

forskelsbehandling af gruppemedlemmer, eller det i øvrigt er åbenbart urimeligt. 

 

Gruppemedlemmerne er sikret indflydelse på Erstatningsforeningens dispositioner som grupperepræ-

sentant i kraft af deres medlemskab af foreningen. Efter Erstatningsforeningens vedtægter, punkt 5.3.4, 

kan hverken foreningens bestyrelse eller den beskikkede advokat indgå aftaler om udenretlige forlig på 

foreningens vegne, uden en sådan aftale enten (a) er betinget af godkendelse af, eller (b) forinden er blevet 

forelagt for foreningens generalforsamling til beslutning med samme majoritet, som kræves for forenin-

gens opløsning. 

 

Retten kan senere udpege en ny grupperepræsentant, hvis det er påkrævet, og retten skal tage stilling 

til, om det er påkrævet at udpege en ny grupperepræsentant, hvis mindst halvdelen af gruppemedlem-

merne anmoder herom, og anmodningen er ledsaget af et forslag til ny grupperepræsentant, der er villig 

til at påtage sig hvervet. 

 

Henrik Puggaard fra Advokatfirmaet Poul Schmith er Erstatningsforeningens advokat. Henrik Puggaard 

er også beskikket som advokat for Erstatningsforeningen under sagen på baggrund af Civilstyrelsens 

bevilling af fri proces. 

 

4.2 Gruppemedlemmerne og retsvirkningen af tilmelding 

Alle, der opfylder betingelserne i den ramme, som Vestre Landsret har fastlagt, kan tilmelde sig gruppe-

søgsmålet. 

 

Det er kun dem, som tilmelder sig som gruppemedlemmer og opfylder betingelserne i rammen, der del-

tager i sagen. Der er generelt ikke mulighed for at dispensere fra en eller flere af de betingelser, der 

http://www.fjernvarmesagen.dk/
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fremgår af rammen, men retten kan undtagelsesvis tillade, at tilmelding sker efter fristens udløb, hvis 

særlige grunde taler for det. 

 

Et gruppemedlem kan kun udtræde af sagen, hvis retten giver tilladelse til det. 

 

Gruppemedlemmerne er ikke parter i sagen og har derfor heller ingen partsbeføjelser. Et gruppemedlem 

kan ikke selvstændigt fremsætte krav eller synspunkter og kan ikke selvstændigt fremlægge beviser, 

men er underlagt de beslutninger, som Erstatningsforeningen træffer om sagens førelse i sin egenskab 

af grupperepræsentant, jf. afsnit 4.1 ovenfor. 

 

Et gruppemedlem kan ikke anlægge sin egen sag mod en eller flere af de sagsøgte om krav, der er omfattet 

af sagen. I givet fald må gruppemedlemmet anmode om landsrettens tilladelse til at udtræde af sagen. 

 

Uafhængigt af gruppesøgsmålet kan ethvert gruppemedlem indgå forlig om sit eget krav. Desuden kan 

Erstatningsforeningen som grupperepræsentant indgå forlig om krav, der er omfattet af sagen, men for-

liget opnår først gyldighed, hvis det godkendes af landsretten, jf. nærmere afsnit 4.1 ovenfor. 

 

Landsrettens afgørelser i sagen har bindende virkning for gruppemedlemmerne. Et gruppemedlem kan 

dog anke en dom for så vidt angår den pågældendes krav, hvis hverken grupperepræsentanten, en mulig 

ny grupperepræsentant, eller en eller flere af de sagsøgte anker. 

 

Landsrettens afgørelser i sagen har også bindende virkning over for den tidligere ledelse. 

 

Afgørelsernes bindende virkning gælder dog kun mellem parterne (grupperepræsentanten og den tidli-

gere ledelse) og gruppemedlemmerne. Den tidligere ledelse er dermed ikke bundet af landsrettens afgø-

relse over for personer, der ikke deltager i gruppesøgsmålet, og omvendt er personer, der ikke deltager i 

gruppesøgsmålet, heller ikke bundet af landsrettens afgørelser over for den tidligere ledelse. 

 

Om virkningen af tilmelding i relation til sagsomkostninger mv. henvises til afsnit 5 nedenfor. 

 

4.3 De sagsøgte 

Aage Heinrich Nüchel, Henning Christensen Tøttrup, Hans Jakob Hedegaard, Lene Christensen, Lars 

Erik Eegholm, Hugo Ahrendorff Strunge og Henry Juul Nielsen er sagsøgt i sagen. 

 

De fem førstnævnte og Hugo Ahrendorff Strunge var medlemmer af Viborg Fjernvarmes bestyrelse, mens 

Henry Juul Nielsen var direktør for Viborg Fjernvarme. 
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De sagsøgte er hver især parter i sagen. 

 

Advokat Peter Henrik Würtz fra DAHL Advokatfirma repræsenterer alle de sagsøgte. 

 

5. FRI PROCES, SAGSOMKOSTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSE 

Fordi Vestre Landsret har bestemt, at gruppemedlemmerne ikke skal stille sikkerhed, kan gruppemed-

lemmernes eventuelle sagsomkostninger maksimalt udgøre det beløb, der gennem retssagen kommer 

gruppemedlemmet til gode (dvs. beløb, som ifølge dommen skal betales kontant til gruppemedlemmet, og 

som faktisk betales), jf. nærmere i afsnit 5.2 nedenfor. Deltagelse i sagen indebærer med andre ord ingen 

økonomisk risiko for gruppemedlemmerne. 

 

Desuden er Erstatningsforeningen meddelt fri proces. 

 

5.1 Fri proces 

Som omtalt i afsnit 2 ovenfor har Civilstyrelsen ved bevilling af 21. oktober 2015 meddelt Erstatnings-

foreningen fri proces til at nedlægge den påstand, der ligeledes er omtalt i afsnit 2 ovenfor. 

 

Den frie proces betyder, at Erstatningsforeningen har fået beskikket en advokat, som betales af statskas-

sen, der også betaler de rimelige udgifter, som i øvrigt følger af sagen, og at Erstatningsforeningen hver-

ken skal betale retsafgifter eller den tidligere ledelses sagsomkostninger, hvis sagen tabes. 

 

Eneste udgift for gruppemedlemmerne vil derfor være kontingent til Erstatningsforeningen (pt. kun ind-

meldelseskontingent på kr. 300). 

 

5.2 Sikkerhedsstillelse og sagsomkostninger 

Et gruppemedlem kan højst pålægges at betale sagsomkostninger med et beløb svarende til den eventu-

elle sikkerhed, som retten måtte stille krav om, med tillæg af beløb, der gennem retssagen kommer grup-

pemedlemmet til gode (dvs. beløb, som ifølge dommen skal betales kontant til gruppemedlemmet, og som 

faktisk betales.  

 

Vestre Landsret traf den 7. august 2019 afgørelse om, at gruppemedlemmerne ikke skal stille sikkerhed, 

jf. nærmere afsnit 2 ovenfor. 

 

Ud over, at gruppemedlemmerne ikke skal stille sikkerhed, medfører dette, at gruppemedlemmerne ikke 

kan pålægges sagsomkostninger ud over det eventuelle erstatningsbeløb, der gennem retssagen kommer 
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dem til gode. Det enkelte gruppemedlem risikerer derfor maksimalt at måtte undvære det erstatnings-

beløb, som medlemmet ellers kunne have modtaget. Modtager gruppemedlemmerne ingen erstatning, 

kan de heller ikke pålægges sagsomkostninger. Gruppemedlemmerne skal med andre ord ikke effektivt 

betale eventuelle sagsomkostninger, som modparten måtte blive tilkendt, idet sagsomkostningerne beta-

les ved hel eller delvis modregning i den erstatning, som gruppemedlemmerne måtte modtage. 

 

6. TILMELDING, YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KONTAKTINFORMATION 

Tilmelding til erstatningssagen mod den tidligere ledelse kan ske på fjernvarmesagen.poulschmith.dk og 

skal som nævnt ske senest mandag den 21. september 2020, kl. 23.59.59. Tilmelding er nødvendig i alle 

tilfælde, hvis man vil deltage i gruppesøgsmålet. 

 

Der kan findes yderligere oplysninger om sagen på Erstatningsforeningens hjemmeside, www.fjernvar-

mesagen.dk. 

 

Der kan også rettes henvendelse til foreningen via hjemmesiden. 

 

Spørgsmål om tilmeldingen til gruppesøgsmålet kan rettes til advokat Henrik Puggaards kontor, Advo-

katfirmaet Poul Schmith, pr. e-mail til fjernvarmesagen@poulschmith.dk eller i nødvendigt omfang pr. 

telefon til 5358 5899. 

 

Generelle spørgsmål om Erstatningsforeningen og gruppesøgsmålet kan rettes til Erstatningsforenin-

gens bestyrelse på fjernvarmesagen@gmail.com.  

 

 

http://fjernvarmesagen.poulschmith.dk/
http://www.fjernvarmesagen.dk/
http://www.fjernvarmesagen.dk/
mailto:fjernvarmesagen@poulschmith.dk
mailto:fjernvarmesagen@gmail.com

