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Punkt 1: Velkomst v/formanden
VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden
VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:
Ingen

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren
VARIGHED:
15 min.

Siden sidst v/direktøren:
Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning
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VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ansvarlig: BH

Orientering – Siden sidst

Personale og organisering

Personalet i Viborg Varme Produktion (VVP) har alle set frem til at få samlet fjernvarmen i Vi-
borg under én organisation og er alle klar til nuværende og kommende opgaver til at opretholde 
forsyningssikkerheden, samt introducere billigere og grønnere fjernvarme.

Personalemæssigt sagde vi, sidst i juni, farvel til to driftsmedarbejdere – en maskinmester og en 
håndværker. Vi har efterfølgende genbesat maskinmesterstillingen med en 24 årig ung kvinde. 
Her efter sommerferien tager vi skridt til at annoncere efter en driftsassistent (håndværker), så-
ledes vi kan opretholde nødvendigt antal personale til at håndtere driften, samt rådighedsvag-
topgaven ifm. forsyningssikkerheden.
Til orientering forventes vores nyansatte at skulle på barsel fra dec. 21/jan. 22.

Drift

Vi har under første halvår haft ekstra observation på temperaturniveauer i et af gasturbinens le-
jer. I takt med at vejret blev varmere og varmere, steg temperaturen i lejet til et niveau der gjor-
de, at vi indstillede driften af kraftvarmeanlægget under den varme periode. 
Lejet bliver skiftet i uge 33/34 hvorefter vi forventer at kunne få anlægget i drift inden vi igen lig-
ger stille det meste af september, hvor anlægget skal under reparation og vedligehold, i henhold 
til vedligeholdelsesplan.

Varmeproduktion

Hald Ege varmepumpe
Grundvandsvarmepumperne i Hald Ege er i drift, og der pågår den sidste finpudsning af 
driftsparametre for hele centralen (produktion og distribution). 

Luft/vand-varmepumper
Før sommerferien blev der indgået kontrakt om procesanlæg med firmaet Innoterm A/S. Inno-
term er i fuld gang med projektering, dokumentation m.m. for anlægget på industrivej.
Mht. bygge- og anlægsentreprisen endte vi desværre i en situation, hvor alle bydere viste sig at 
være ukonditionsmæssige. Det var derfor nødvendigt at lave et ”genudbud” af entreprisen med 
frist for tilbudsgivning den 6. august i år. 
Der er to firmaer der har valgt at byde på opgaven – Ginnerup og Østermark.
På baggrund af COWIs evaluering (iht. allerede udmeldte kriterier) vil bygge- og anlægsentre-
prisen blive tildelt Ginnerup A/S. (se evt. Evalueringsnotat fra COWI).

Eventuel ny grundvandsvarmepumpe på City-grund

VVP har under Energi Viborg tiden, haft dialog med Energi Viborg Vand om at overtage/købe 
den gamle vandværksbygning og de nedlagte vandboringer i området til varmeproduktion.
Såfremt alle boringer kan anvendes til produktion, hvor det oppumpede vand udledes til Nørre-
sø, vil der kunne laves et projekt på ca. 5 MW. Såfremt vi ender med at skulle nedpumpe (re-
injeksere) vandet i undergrunden, vil vi kunne lave et projekt i cirka halv størrelse.
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VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Beregninger fra COWI har vist at et projekt på 5 MW alene vil kunne bidrage til en reduktion af 
den marginale varmeproduktionspris på ca. 25 kr/MWh (set over et 20-årig gennemsnit) ved en 
investering i omegnen af 40 mio. kr. Et mindre projekt på 2,5 MW vil kunne reducere den margi-
nale produktionspris med ca. 12 kr /MWh.
Vi har bedt firmaet ATES om at udarbejde et oplæg/tilbud på at gennemføre en analyse af fos-
for-kredsløbet for grundvandet, for eventuelt at kunne sandsynliggøre/påvise, at en udledning af 
oppumpet grundvand ikke bidrager til fosfor-udledning, men kan betragtes som en nul-løsning. 
Alternativt kan projektet skulle filtrere det oppumpede grundvand, inden udledning til Nørresø.

Vi forventer at kunne orientere om oplægget (pris og omfang) fra ATES på mødet.
Uagtet resultat af dette indledende analysearbejde, indstilles at der igangsættes udarbejdelse af 
projektforslag for et grundvandsprojekt på City-grunden, og at der i den forbindelse indledes 
drøftelser med Energi Viborg Vand om erhvervelse af bygning og det nødvendige jord-areal.

Udvidelse af varmeproduktion Hald Ege området

På baggrund af udsigterne til naturgaskonvertering i bl.a. Hald Ege, er der behov for at kunne 
udvide varmeproduktion til at kunne dække det kommende varmebehov.
Derfor igangsættes en analyse af, om det vil være muligt at udlede det oppumpede grundvand 
fra Hald Ege boringerne, til Koldbæk. Oprindeligt er den en idé der er luftet af kommunen, men 
som vi på tidspunktet for grundvandsprojektet i Hald Ege valgte at udskyde, da dette i sidste en-
de vil kræve en VVM-redegørelse.
Vi har fået tilkendt støttemidler til denne analyse gennem regionens REFER midler, som belø-
ber sig til ca. 0,5 mio. kr. 
Såfremt det viser sig at være muligt at udlede til Koldbæk, vil vi kunne hæve varmeproduktionen 
baseret på grundvand, fra ca, 1 MW til 2 MW.

Energi Viborg Vand har nedlagt fire grundvandsboringer i Vandværk Syd, og er positivt indstillet 
mht. at vi vil kunne overtage disse til varmeproduktion.
Også her vil det kunne være en fordel for et fremtidigt projekt, såfremt vi kunne få lov til at udle-
de oppumpet grundvand til den nærliggende Vitmølle Sø. Derfor forventes ATES’ analyse på 
City projektet, at kunne drage en parallel til Vandværk Syd.

Kommunens sagsbehandler indenfor grundvand og udledning vil deltage i analyse arbejdet.

Kraftvarmeanlægget

På baggrund af bestyrelsens (Energi Viborg Kraftvarme) beslutning den 26. marts 2021 igang-
sættes planlægning af indstilling af værkets drift pr. efterår 2022. 

For at kunne opretholde den fremtidige forsyningssikkerhed, vil vi igangsætte udarbejdelse af 
projektforslag der både indeholder forslag til indstilling af driften af kraftvarmeanlægget, og 
etablering af 30 MW elkedler.

Iflg. beregninger fra COWI vil alene etableringen af 30 MW elkedler kunne bidrage til en reduk-
tion af den marginale produktionspris på ca. 44 kr./MWh (set over et 20-årig gennemsnit).

Såfremt City-værk og 30 MW elkedler implementeres, vil den marginale produktionspris kunne 
reduceres med ca. 58 kr/MWh. (set over et 20-årig gennemsnit)
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BILAG

Ingen
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Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren
VARIGHED:
10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren:
Gennemgang af Bilag 2.

BILAG:
Bilag 2 - Budgetopfølgning per 30. juni 2021

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning
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ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S

År til dato Forv. års-
Beløb i t.DKK Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget
Varmesalg 5.262 3.759 1.503 88.168 79.592 8.576 136.164 131.908
Elsalg 2.926 1.585 1.341 45.740 16.173 29.567 55.832 27.429
Andre indtægter 13 29 -16 448 596 -148 1.152 1.147

Omsætning i alt 8.201 5.373 2.828 134.356 96.361 37.995 193.148 160.484
Lønomkostninger -605 -550 -55 -3.380 -3.300 -80 -6.690 -6.600
Personaleomkostninger 3 -18 21 552 -112 664 -288 -288
Heraf overført til projekter 0 0 0 0 0 0 64 64

Løn- og personaleomk. i alt -602 -568 -34 -2.828 -3.412 584 -6.914 -6.824

Brændsel/varmekøb -7.069 -4.040 -3.029 -101.430 -75.498 -25.932 -147.147 -125.621
Fast ejendom -57 -45 -12 -250 -841 591 -1.469 -1.399
Maskinanlæg -665 -150 -515 -3.543 -4.205 662 -10.813 -5.105
Transmissionsnet 0 -115 115 0 -690 690 0 -1.381
Maskinparken -15 -11 -4 -54 -66 12 -162 -133

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -7.806 -4.361 -3.445 -105.276 -81.300 -23.976 -159.590 -133.639

Energi Viborg A/S, fællesomkostninger -217 -332 115 -1.300 -1.995 695 -3.000 -3.989
Kontingenter og abonnementer -50 0 -50 -124 -276 152 -166 -276
It -2 0 -2 -92 -62 -30 -51 -125
Revision og juridisk bistand -11 0 -11 -38 -84 46 -321 -252
Øvrige omkostninger -16 0 -16 -67 -84 17 -112 -167
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg 0 0 0 0 0 0 40 41

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -296 -332 36 -1.621 -2.501 880 -3.609 -4.768

Resultat før afskrivninger -502 112 -614 24.630 9.148 15.482 23.034 15.253

Afskrivninger og henlæggelser -313 -601 288 -1.878 -3.610 1.732 -3.756 -7.220

Resultat af primær drift -815 -489 -326 22.752 5.538 17.214 19.279 8.033
Omkostninger CO2-kvoter -404 -404 0 -12.173 -4.125 -8.048 -17.938 -6.996
Omkostninger vedr. konstitueringsaftalen 0 0 0 0 0 0 0 0
Geotermiprojektet, omkostninger 0 0 0 -166 0 -166 0 0
Omkostninger vedr. fremtidig varmeproduktion 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle poster i øvrigt -17 -259 242 -393 -519 126 -1.080 -1.037

Resultat før skat -1.236 -1.152 -84 10.019 894 9.125 261 0

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0
Takstmæssige resultat før modregning -1.236 -1.152 -84 10.019 894 9.125 261 0
Tidligere års over- og underdækning 0
Reservation elproduktionsoverskud 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets takstmæssige resultat 261 0

Investeringer -8.430 -16.733 -16.733

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30. juni 2021 og budget for 2021.

Indtjeningen på salg af varme og el afviger positivt fra den budgetterede indtægt.  I budgetopfølgningen indgår omsætningen af leveret 
varme og el til og med juni måned, og som det ses, er der en væsentlig højere indtægt end budgetteret. Det skyldes ikke mindst
indtjeningen på el-produktion, som grundet høje elpriser har været mere rentabelt, end det var forudsat i budgettet for 2021.

Som det ses af resultatet pr. 30. juni er der i 1. halvår leveret et stort overskud på varme‐ og elproduktion. Der er ikke foretaget 
ændringer i det forventede årsresultat, for at den nye bestyrelse kan se den forventning, der var til 2021 ved seneste bestyrelsesmøde i 
Energi Viborg Kraftvarme, som blev afholdt i april. 

Investeringerne i anlægsaktiver er opgjort til 8.430 t.kr. i 1. halvår. Der er igangsat projekt med varmepumper i Hald Ege og på 
Industrivej, og til bestyrelsens orientering kan det oplyses, at der er forbrugt yderligere ca. 9 mio. kr. i juli måned. For at finansiere 
de mange investeringer forventes det, at der i september optages byggekreditter, der senere omlægges til lån, når projekterne er 
færdiggjort. Bankerne anmodes om lånetilbud på i alt ca. 190 mio. kr. til de tre projekter. 

Investeringerne på 8.430 t.kr. svarer til 50 % af årets investeringsramme på 16.733 t.kr. 
Der er i det oprindelige budget ikke afsat midler til opførelse af varmepumpeanlæg på Industrivej. 

01.06.2021 - 30.06.2021

Budgetopfølgning pr. 30.06.21
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Punkt 5: Fremlæggelse af opdateret projektøkonomi for
varmepumperne på Industrivej og Randersvej
v/direktøren
VARIGHED:
10 min.

Fremlæggelse af opdateret projektøkonomi for varmepumperne på Industrivej og
Randersvej v/direktøren
Den opdaterede projektøkonomi for varmepumpeprojekterne fremlægges til
godkendelse.
I forbindelse med at teknik- og bygningsentrepriserne har været i udbud er der behov for
udvide budgetrammen fra kr. 140.000.000,00 til kr. 160.000.000,00.
På mødet vil ledelsen redegøre for årsagen til udvidelsen og konsekvens for
selskabsøkonomien i projektet.

BILAG:
Bilag 3 - Opdateret projektøkonomi (Eftersendes)

INDSTILLING:
at: bestyrelsen godkender den udvidede projektøkonomi

Punkt 6: Fremlæggelse af strategi for indkøb af energi og
kvoter samt godkendelse af fuldmagt til køb af energi og
kvoter v/direktøren
VARIGHED:
10 min.

Fremlæggelse af strategi for indkøb af energi og kvoter samt godkendelse af
fuldmagt til køb af energi og kvoter v/direktøren:
Viborg Varme Produktion A/S ønsker at fortsætte den eksisterende strategi som
fundament for indkøb af energi (naturgas og el) samt kvoter samt at direktøren og
produktionschefen kan disponere løbende.
I takt med at der indfases el-drevne varmepumper, vil energikøbet variere mellem køb af
el og gas afhængig af markedsprisen.
Da de el-drevne varmepumper bliver grundlast, vil der være en mindre mængde gas,
som fast defineret aftag og som kan løses ift. risikoudjævning.
Med baggrund i den anderledes last sammensætning bør der være større fleksibilitet ift.
den løbende disponering.

BILAG:
Bilag 4 - Notat med strategi for indkøb af energi og kvoter

INDSTILLING:
at: strategien godkendes
at: produktionschefen (eller i dennes fravær – direktøren) kan indgå aftaler om
fastlåsning af el- og gasprisen med efterfølgende orientering via mail til
bestyrelsesformand og direktør,
at formanden og direktøren kan indgå aftale om el- og gaskontrakt samt køb af kvoter.
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Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret. 
Baggrund 
Det er ledelsens ønske at fastlægge en strategi for gasindkøb, der minimerer udsving (især 
negative) i varmeprisen i løbet af budgetåret. 
 
Det er tidligere valgt at vores gasindkøb følger markedsprisen, og hvis der indtræffer hændelser, 
der vurderes fordelagtigt at fastlåse gasprisen på, tages der aktion på dette i samarbejde med 
vores gasrådgiver og under godkendelse af direktør og formand. 
 
Vores forslag til strategi vil til en vis grad være sammenlignelig med ovenstående, dog vil vi 
fastlægge faste regler for under hvilke betingelser der skal tages aktion til fastlåsning. 
 
Den ultimative risikominimering vil være at fastlåse gasprisen for den gasmængde, der skal bruges 
til varmeproduktion på samme tid, som der indgås aftale om gasleverance. Ulempen ved denne 
strategi er, at vi på denne måde ikke får del i et evt. faldende marked. Omvendt er fordelen, at vi 
heller ikke bliver påvirket af et stigende marked. 
 
Den strategi, vi lægger op til, er en mellemting mellem fuld fastlåsning af gasmængden til 
varmeproduktion og at følge markedet. 
 

Gasmængder til fastlåsning 
Vi har tidligere (i notat fra Markedskraft1) fået afdækket, hvilken gasindkøbsstrategi, der skulle 
anvendes, for at risikoen for udsving i varmeprisen blev mindst mulig. 
I notatet fra Markedskraft er det angivet, at "Den mindst risikable kontrakt består af ca. 30-40 pct. 
andel fastprisaftale. Enhver kontrakt der fastlåser mellem 20 pct. og 50 pct. vil være ganske 
effektiv i forhold til at minimere markedsmæssige risici". 
 
Denne vurdering af procenter er foretaget ud fra en forventning om normal kraftvarmeproduktion, 
hvor de 50 % nogenlunde svarer til varmeproduktion på ren kedelproduktion. 
 
Såfremt der budgetteres2 med en varmeproduktion i 2016 på 307 GWH, vil denne varmemængde 
kunne leveres ved ren kedeldrift med et gasforbrug på omkring 27 mio. Nm3. 
 
Der vil blive taget udgangspunkt i notatet (se note 1) i tilrettelæggelsen af strategi for gasindkøb. 
Vores strategi for gasindkøb vil da være at indkøbe op til 80 % af gasmængden svarende til 
varmeproduktion på kedler fra oktober til og med april på fastpris (Dette svarer til ca. 17,9 mio. 
Nm3.).  
Resten af gasforbruget indkøbes på spot (NCG eller TTF), hvilket også gælder for den 
gasmængde der skal bruges til elproduktion. Der produceres kun el, såfremt dette, på baggrund af 
bl.a. aktuel gaspris, vil give en billigere varmepris end på kedler. 
 

Måneder hvor prisen kan låses 

EKV's primære gasforbrug ligger i de 6 vintermåneder angivet som Q4 (4. kvartal i kalenderåret) 
og Q1 (1. kvartal i efterfølgende kalenderår). Desuden overvejes at følge gasprisen for M4 (April 
måned i efterfølgende kalenderår), da aprils gasforbrug er af samme størrelse som oktobers. 
 

                                                
1 Doknr. 2012/00039 018 
2 Naturgas budget 2015-2016 (2014/00404 010) 
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Strategi for gasindkøb 

Rådgiver/Mægler 

Det er indgået aftale med EnergiTeam som mægler for den kommende periode. 

Aftale om gasleverance 

Det tilstræbes at indgå aftale med gasleverandør senest 12 måneder før gasåret.   
 
Så snart der er foretaget udbud af gasleverancen eller indgået aftale om finansiel gasaftaler, kan 
proceduren for fastlåsning påbegyndes. 

Udbudsprocessen 

Udbudsprocessen varetages gennem samarbejde med rådgiver/mægler, der sørger for 
annoncering, indhentning og sammenligning af tilbud.  
Kriteriet for udvælgelsen vil være det økonomiske mest fordelagtige. 
 

Kompetencer 

 
For at modvirke evt. markedsudsving frem til gasårets start, vil gasmængden fastlåses i 
delmængder fordelt frem til måneden før leverancen (se eksemplet senere).  
 
Såfremt det skal være muligt at følge strategien, skal der kunne handles/fastlåses inden kl. 16:00 
samme dag, som der er indtruffet scenarie for fastlåsning. 
 
Det kan forventes at hyppigheden for handler vil stige (se Figur 4 Graf over udvikling af Q4 og Q1), 
og det kan derfor være fordelagtigt at, handler i disse tilfælde, kan foretages af  kraftvarmechefen 
(eller i dennes fravær – Direktøren). Formand og direktør orienteres efterfølgende via mail. 
 
Størrelsen på de faste mængder kan også afhænge af rådgiverens vurdering af markedet 
(konflikter i mellemøsten m.m.). I dette tilfælde gælder den nuværende procedure for fastlåsning, 
der indbefatter forudgående godkendelse af direktør og formanden. 
 
 

Hvornår skal den ønskede mængde være låst? 

 
Proceduren gælder for den periode der er indgået aftale om gasleverance. 
 
Der låses kun i den periode, hvorpå der overvåges priser (hvilket er fjerde kvartal Q4 og første 
kvartal Q1.) Hvis det f.eks. er Q4 udviklingen, der initierer aktion, så kan det kun være okt, nov, 
dec. der kan fastlåses.  
Det samme er tilfældet, såfremt Q1 er den eneste pris, der udvikler sig til aktion, så er det kun jan., 
feb., marts, der kan låses. 
Umiddelbart er der dog stor sammenfald i udviklingen, og det forventes, at der vil skulle låses 
gaspris for både Q4 og Q1, når der skal tages aktion. 
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Hvornår skal der fastlåses? 

 
Der tages udgangspunkt i figur 1 

 
 
Udviklingen af gasprisen tager udgangspunkt i den daglige gennemsnitlige handelspris på den til 
enhver tid gældende børs for vores gasaftale. 
 
Når gasprisens udvikling er faldende, låses der ikke nogen gasmængder.  
I tilfælde af stigende gaspris, og 1. niveau nås (se Figur 1 eksempel på prisudsving), vil der 
fastlåses en delmængde for de måneder, det er relevant og muligt at fastlåse i. 

1. niveau svarer til en stigning på 3 % ift. niveau, hvor prisen vender. 
2. niveau svarer til en stigning på 5 % (altså +2 %) 
3. niveau svarer til en stigning på 7 % (altså +2 %) 
4. osv. 

 
Forstætter gasprisen med at stige, vil det samme gentage sig ved niveau 2. 3. osv., indtil den 
ønskede gasmængde for de enkelte måneder er fastlåst. (se Tabel 1 Eksempel på forløb af 
fastlåsning) 
 
Andelen, der fastlåses, svarer til den reciprokke del af antal måneder frem til den måned, der skal 
låses i, eksempel: 
 
I august indtræder niveau 1 for fastlåsning. Der låses derfor: 

• 1/2 af restmængde af oktober for oktober 
• 1/3 af restmængden af november for november  
• 1/4 af restmængden af dec. for dec.  
• 1/5 af restmængden af jan. for jan. 
• 1/6 af restmængden af feb. for feb.  

 
Se Tabel 1 og figur 2 hvor der er antaget, at niveau 2 også indtræder i august.  
  

Figur 1 eksempel på prisudsving 
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Låst i alt aug aug sep okt nov dec jan feb mar
okt 1.852               926     463     463     
nov 2.333               778     518     518     518     
dec 3.093               773     580     580     580     580     
jan 3.296               659     527     527     527     527     527     
feb 2.917               486     405     405     405     405     405     405  
mar 2.658               380     325     325     325     325     325     325  325  
apr 1.765               221     193     193     193     193     193     193  193  193  
i alt 17.915             4.223 3.012 3.012 2.549 2.031 1.451 924  519  193  

Måneder hvor der låses

 
Tabel 1 Eksempel på forløb af fastlåsning 
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Figur 2 

 
 

Resterende mængder 

Der kan ikke låses gaspriser for den påbegyndte måned.  
Det kan betyde, at såfremt der har været faldende marked frem til månedens start, vil den 
resterende mængde til fastlåsning, ikke kunne låses til fastpris. 
Hermed består en risiko, for én måned, i at gasprisen herefter vil stige. Omvendt ligger der stadig 
en chance for at gasprisen vil stabilisere sig, eller forsætte faldet. 
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Gasforbrugsprognose 
 
Den samlede gasforbrugsprognose vil fremstå som på tabellen: 
 

2016
Varmeprodu

ktion  

[MWh]

Gasforbrug 

ved Ren 

kedeldrift 

[Nm3]

El 

produktion 

[MWh]

KV 27% 

[MWh]

Kedel 73% 

[MWh]

Januar 47.320            4.120.498          7.407            8.129                  39.191                

Februar 41.876            3.646.492          7.695            8.445                  33.431                

Marts 38.155            3.322.447          5.551            6.092                  32.063                

April 25.339            2.206.445          3.285            3.605                  21.733                

Maj 16.919            1.473.271          1.235            1.356                  15.563                

Juni 9.861              858.666              6.338            6.956                  2.905                  

Juli 9.479              825.417              7.717            8.469                  1.010                  

August 9.638              839.254              6.570            7.211                  2.427                  

September 12.520            1.090.233          9.318            10.227                2.294                  

Oktober 21.582            1.879.305          7.119            7.813                  13.769                

November 31.549            2.747.194          7.346            8.062                  23.487                

December 41.823            3.641.841          6.172            6.773                  35.050                

306.061         26.651.061        75.754         83.138                222.923              

 
Figur 3 Eksempel på gasbudget for ren kedeldrift og for forventet kraftvarme og kedel fordeling. 

 

Måned Årstal
Varmebehov 
[MWh]

Ren Kedeldrift 
[Nm3]

Fastprismængde (80% 
af kedel)[Nm3]

Oktober 2015 25.975               2.315.089               1.852.071                     
November 2015 32.715               2.915.811               2.332.649                     
December 2015 43.382               3.866.444               3.093.155                     
Januar 2016 47.320               4.120.498               3.296.399                     
Februar 2016 41.876               3.646.492               2.917.193                     
Marts 2016 38.155               3.322.447               2.657.957                     
April 2016 25.339               2.206.445               1.765.156                     
Maj 2016 16.919               1.473.271               
Juni 2016 9.861                 858.666                  
Juli 2016 9.479                 825.417                  
August 2016 9.638                 839.254                  
September 2016 12.520               1.090.233               
Oktober 2016 21.582               1.879.305               1.503.444                     
November 2016 31.549               2.747.194               2.197.755                     
December 2016 41.823               3.641.841               2.913.473                     
Total 2015 102.072             9.097.344               7.277.875                     
Total 2016 306.061             26.651.061             17.251.377                    

Figur 4 Mængder der kan fastlåses 
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Figur 5 Graf over forventet gasforbrug og mulige fastlåste mængder (Heraf fremgår den margin, der er fastlagt 

mellem de gasmængder, der kan låses, og de gasmængder, der er budgetteret til varmeproduktion) 
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Eksempel på handlemønster i Q4 2015 og Q1 2016 
 
 
 

 
Figur 6 Graf over udvikling af Q4 og Q1 

 
Grafen ovenfor viser udviklingen for gasprisen i Q4 2015 og Q1 2016 siden den 2. januar i år. 
Desuden er indsat tidspunkter hvor gasprisen er steget mere end 2 % i forhold til seneste bund, 
hvilket vil have givet anledning til fastlåsning iht. ovenstående beskrivelse. 
I dette tilfælde ville vi have handlet henholdsvis 9 gange for Q4 2015 og 6 gange for Q1 2016. 
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Punkt 7: Drøftelse af plan for forsikringsgennemgang,
herunder tegning af ny ansvarsforsikring for bestyrelse
og ledelse v/direktøren
VARIGHED:
10 min.

Orientering om plan for forsikringsgennemgang, herunder tegning af ny
ansvarsforsikring for bestyrelse og ledelse v/direktøren:
Bestyrelse og direktion har tidligere været dækket af koncernforsikringen for Energ
Viborg A/S.
Som i at selskabet er solgt til Viborg Varme a.m.b.a., skal der indgåes en ny
forsikringsaftale.
Energi Viborg har en samlet årlig dækningssum på kr. 50.000.000,00.
Viborg Varme har tilsvarende en samlet årlig dækningssum på kr. 5.000.000,00.

BILAG:
Bilag 5 - Kopi af police for Energi Viborg bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
Bilag 5a - Betingelser for Energi Viborg bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

INDSTILLING:
at: bestyrelsen anmoder direktøren om at afdække behovet og på den baggrund
indhente et tilbud på en ny bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for Viborg Varme
Produktion A/S og med en option på dækning af Viborg Varme a.m.b.a.
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HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
T (+45) 3336 9595
F (+45) 3336 9596

HDI-Gerling Forsikring
er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
3012 KP Rotterdam, Holland
Cvr. nr. 20 30 04 34.
Danske Bank IBAN DK9230000010304679
Konto nr. 3001 10304679

POLICE

Policenr. : VCB1200053

Forsikring : Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Forsikringstager : Energi Viborg A/S

Adresse : Bøssemagervej 8

8800 Viborg

Virksomhedens CVR-nr. : 2182 2531

Dækningssum : Kr. 50.000.000,00 pr. forsikringsår

Selvrisiko : Kr. 0,00 pr. skade

Undersummer:
Omkostninger til genopretning af renommé, jf. 5.6.

Kr. 200.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Sagsomkostninger i forbindelse med Corporate
Manslaughter, jf. 5.8.

Kr. 1.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Offentlig repræsentation i USA, jf. 5.5.3.

Kr. N/A pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Sagsomkostninger i forbindelse med Forurening i USA, jf.
6.11 (ii)

Kr. N/A pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Sagsomkostninger I tillæg til dækningssummen, jf. 8.3

Kr. 12.500.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Nettopræmie : Kr. 41.500,00 pr. forsikringsår

Stempelomkostninger : Kr. 3.625,00

Stempelafgiften er afregnet på ovenstående CVR-nr.

Almindelige betingelser : D&O-09-2011
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Policenr. VCB1200053
Dato 04-01-2012
Side 2

HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
T (+45) 3336 9595
F (+45) 3336 9596

HDI-Gerling Forsikring
er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
3012 KP Rotterdam, Holland
Cvr. nr. 20 30 04 34.
Danske Bank IBAN DK9230000010304679
Konto nr. 3001 10304679

Udvidet opdagelses-
periode for fratrådte
ledelsesmedlemmer

: 120 måneder inkluderet i forsikringspræmien.

Særlige betingelser : VCB01

Forudsætninger : Ingen

Geografisk område : Hele verden

Forsikringsperiode : 12 måneder med automatisk fornyelse

Ikrafttrædelsesdato : 1. januar 2012

Hovedforfald : 1. januar

Betjener : dahlberg assurance brokers as

København, 4. januar 2012

HDI-Gerling Forsikring
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Policenr. VCB1200053
Dato 04-01-2012
Side 3

HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
T (+45) 3336 9595
F (+45) 3336 9596

HDI-Gerling Forsikring
er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
3012 KP Rotterdam, Holland
Cvr. nr. 20 30 04 34.
Danske Bank IBAN DK9230000010304679
Konto nr. 3001 10304679

SÆRLIGE BETINGELSER

VCB01 Uanset vilkårenes punkt 14.0 fornyes forsikringen automatisk, hvis forsikringen ikke
senest 6 måneder før hovedforfald opsiges af enten forsikringstager eller
forsikringsselskabet.
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HDI-Gerling Forsikring,
Indiakaj 6, 1., DK-2100 Copenhagen Ø
T (+45) 33 36 95 95
F (+45) 33 36 95 96

HDI-Gerling Forsikring,
er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
3012 KP Rotterdam, Holland
Cvr. no. 20 30 04 34.
Danske Bank IBAN DK9230000010304679
Konto nr. 3001 10304679

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

1.0 Sikrede

1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer
Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af be-
styrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen.

Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrel-
sen, tilsynsrådet eller direktion, uanset hvorvidt vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herun-
der, men ikke begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbej-
dere med ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

1.2 Koncernen
Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren.

Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer.

1.3 Datterselskab
Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræ-
den besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol
over virksomheden, jf. selskabslovens § 7.

2.0 Dækningsomfang

2.1 Dækning af ledelsesansvar
Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for
formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sik-
redes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen.

Der ydes kun dækning for erstatningskrav i form af formuetab mod en sikret person i en juridisk
enhed, der udgør en del af koncernen, for handlinger eller undladelser, der har fundet sted i lø-
bet af den periode, hvor den juridiske enhed var en del af koncernen.

2.1.1 Derudover dækker forsikringen alle forsikringstagerens tidligere datterselskaber.

2.1.2 Derudover dækker forsikringen alle nystiftede eller nyerhvervede datterselskaber.

2.1.2.1 Dog skal et nystiftet eller nyerhvervet datterselskab ikke være omfattet af policen,
såfremt:

(i) datterselskabet er børsnoteret, eller sælger værdipapirer på et hvilket som
helst marked,

(ii) datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed,

(iii) datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et
andet territorium tilhørende USA,
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HDI-Gerling Forsikring,
Indiakaj 6, 1., DK-2100 Copenhagen Ø
T (+45) 33 36 95 95
F (+45) 33 36 95 96

HDI-Gerling Forsikring,
er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
3012 KP Rotterdam, Holland
Cvr. no. 20 30 04 34.
Danske Bank IBAN DK9230000010304679
Konto nr. 3001 10304679

(iv) dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncer-
nen allerede driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 50 % af
koncernens samlede aktivmasse, eller

(v) dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncer-
nen ikke driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 25 % af kon-
cernens samlede aktivmasse.

2.1.2.2 I tilfælde af, at det nystiftede eller nyerhvervede datterselskab falder inden for
ovennævnte kategori (iv) eller (v), dækkes disse som en del af koncernen indtil for-
sikringsperioden udløber, dog højst 30 dage fra første overtagelse eller stiftelse.
Efter modtagelse af en skriftlig anmodning og behørig risikoinformation kan HDI-
Gerling Forsikring tage stilling til om, og på hvilke vilkår dækningen kan udvides til
at omfatte disse datterselskaber med forbehold for forsikringstagerens godkendel-
se af eventuelle ændringer af vilkår og/eller præmien.

2.1.3 Forsikringen dækker også sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis denne sagsøges
sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle/registreret partner, forudsat at det på-
gældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af
den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i
koncernen.

2.1.4 I tilfælde af sikredes død eller umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, dækker forsikrin-
gen ligeledes krav, der rejses mod sikredes bo, bobestyrer, arvinger, kuratorer, værger
eller successorer, for så vidt disse krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger el-
ler undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds-
eller direktionsmedlem i koncernen.

3.0 Forsikringsperiode

3.1 Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. policen.

3.1.1 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til
HDI-Gerling Forsikring mere end 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

3.2 Forsikringen dækker også krav mod sikrede, som HDI-Gerling Forsikring modtager underretning
om efter udløb af policen, forudsat at sådanne krav udspringer af omstændigheder, som HDI-
Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning om i løbet af forsikringsperioden, jf. poli-
cen.

3.2.1 Sådanne omstændigheder er kendsgerninger, hvoraf der kan udledes en realistisk risiko
for et krav. Som sådan anses alene kendsgerninger, om hvilke sikrede er i stand til kon-
kret at angive, hvilke fejl eller undladelser, der kan medføre et krav, samt hvem der ville
kunne forventes at rejse et sådan krav.

3.3 Et krav skal anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

a) den dato, hvor sikrede modtager den første skriftlige meddelelse om et formuetab ledsa-
get af et krav om erstatning.

b) den dato, hvor sikrede underretter HDI-Gerling om omstændigheden.
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er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.,
Westblaak 14
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3.4 Flere krav med indbyrdes årsagsforbindelse (serieskade) vil blive anset for at udgøre et enkelt
krav, og vil blive anset for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses.

4.0 Geografisk område

4.1 Denne forsikring dækker erstatningskrav, der rejses i hele verden, medmindre andet er anført i
policen.

5.0 Dækningsudvidelser

5.1 Udvidet opdagelsesperiode
Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller HDI-Gerling Forsikring, og dette ikke
skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at købe en
udvidet opdagelsesperiode på 60 måneder til 25 % af den fulde årlige præmie. Tilkøb af denne
udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager vælger ikke at tegne en ny el-
ler anden forsikring dækkende bestyrelses-, tilsynsråds-, eller direktionsansvar.

Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i
den seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede samlet
set.

Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at udtage
en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage efter police
periodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede op-
dagelsesperiode, og kan ikke refunderes.

5.1.1 Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger
eller undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er
rejst, og HDI-Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbs-
perioden.

5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer

5.2.1 Hvis forsikringstageren ikke fornyer nærværende police, og ikke tegner forsikring andet-
steds eller afløbsdækning som anført ovenfor, skal der gælde en afløbsdækning på 120
måneder for sikrede, der fratræder som lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, til-
synsråd eller direktion før ophørsdatoen for nærværende police som følge af sygdom,
opnåelse af folkepensionsalderen og ikke fratræder som følge af afskedigelse, bortvis-
ning eller lignende.

5.2.2 Denne afløbsdækning for fratrådte medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktio-
nen skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser,
der er indtruffet før ophørsdatoen for policen, forudsat at kravene er rejst, og HDI-Gerling
Forsikring har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden.

5.2.3 Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er
aftalt i den seneste forsikringsperiode.
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5.3 Dækning af individuelle medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i selskaber, der
ikke er datterselskaber (associerede selskaber)

5.3.1 Forsikringen udvides til at dække sikrede for ethvert personligt ledelsesansvar, som ved-
kommende måtte pådrage sig som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i
juridiske enheder, der ikke er forsikringstagers datterselskaber, men hvori forsikringstager
eller dennes datterselskaber har en ejerandel i form af aktiekapital eller stemmerettighe-
der samt ikke-kommercielle fonde og sammenslutninger (almennyttige).

5.3.2 Det er en forudsætning, at der foreligger en specifik anmodning fra forsikringstageren el-
ler datterselskaber til sikrede personer nævnt under pkt. 5.3.1 om varetagelse af dette le-
delsesmæssige hverv.

5.3.3 Denne dækning er subsidiær i forhold til enhver anden skadesløsholdelse eller forsik-
ringsdækning, der kan opnås fra det pågældende associerede selskab.

5.3.4 Dækningen gælder alene for krav, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller und-
ladelser, der er begået mens forsikringstager eller datterselskaber havde en ejerinteresse
i det associerede selskab.

5.3.5 Undtaget for denne udvidelse er bestyrelses-, tilsynsråds- og/eller direktions poster i as-
socierede selskaber, der

(i) er stiftet eller registreret i USA, eller har værdipapirer noteret på nogen børs i USA,
(ii) er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed,
(iii) er børsnoteret, medmindre sådan bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionspost

fremgår af de særlige betingelser til denne police.

5.3.6 Hvad angår krav, der udspringer af eller relaterer sig til associerede selskaber, der har en
negativ egenkapital på tidspunktet, hvor den sikrede oprindeligt blev udpeget som med-
lem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i det associerede selskab, skal der gæl-
de en undersum på 25 % af den samlede grænse for skadesløsholdelse dog med et
maksimumbeløb på 10 mio. kr.

5.4 Ansættelsesretlige krav

5.4.1 Denne forsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab i forbindelse med ansæt-
telsesretlige krav rejst af eller på vegne af en tidligere, nuværende, kommende eller mulig
fremtidig ansat mod sikrede personer i deres egenskab af sikret person, jf. pkt. 1.1.

5.4.2 Ved ansættelsesretlige krav forstås bl.a. uberettiget afskedigelse, misligholdelse af an-
sættelseskontrakt, diskriminering, chikane, forskelsbehandling, manglende eller fejlagtig
personalepolitik samt krænkelse af privatlivets fred.

5.5 Offentlig repræsentation

5.5.1 Forsikringen dækker rimelige omkostninger, som sikrede afholder i forbindelse med en
offentlig, formel administrativ eller efterforskningsmæssig undersøgelse, herunder dawn
raids, som sikrede er pligtig til at give fremmøde ved eller gennemføre, og som vedrører
forsikringstagers virksomhed, og skyldes en specifik omstændighed hos forsikringstager.
Dvs., at omkostninger i forbindelse med rutinemæssige myndighedskontroller eller fore-
spørgsler vedrørende en hel branche, ikke omfattes af denne udvidelse.
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5.5.1.1 Dækkede omkostninger er advokatsalærer, gebyrer til eksperter mv. Undtaget er
løn, honorar, anden form for godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede. Der-
udover er det en forudsætning, at omkostningerne skriftligt er forhåndsgodkendt af
HDI-Gerling Forsikring.

5.5.2 Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig repræsentation, der er at anse som
et krav i henhold til betingelserne som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragen-
de handling eller undladelse.

5.5.3 For offentlig repræsentation i USA gælder der den undersum, som er anført i policen.

5.5.4 En dawn raid er defineret som et uanmeldt besøg fra de offentlige myndigheder for at un-
dersøge koncernens aktiviteter.

5.5.5 I tilfælde af dawn raid gælder der en undersum på DKK 250.000 pr. år.

5.6 Omkostninger til genopretning af renommé

5.6.1 Hvis sikrede, som følge af et dækningsberettiget krav under forsikringen, hvor der ikke er
sket skadesløsholdelse, har været udsat for krænkende omtale i offentlige medier, der
har medført, at den pågældende har lidt skade på sit renommé, vil forsikringen omfatte
rimelige og nødvendige omkostninger, som sikrede afholder til en ekstern konsulent for at
genoprette sit renommé.

5.6.2 Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af HDI-
Gerling Forsikring, og dækkes med den undersum, som fremgår af policen.

5.7 Udlevering

5.7.1 Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af anklage fra en
udenlandsk offentlig myndighed (inklusiv den engelske Extradition Act 2003) imod en sik-
ret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem.

5.7.2 For denne dækning gælder der en undersum på DKK 1.000.000 pr. sikret person og DKK
2.000.000 samlet for alle sikrede pr. år.

5.8 Corporate Manslaughter

5.8.1 Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af krav mod den sik-
rede i deres egenskab af sikret ved ansvar forCorporate Manslaughter, herunder men ik-
ke begrænset til krav rejst på baggrund af Corporate Manslaughter and Corporate Homi-
cide Act 2007.

5.8.2 Corporate Manslaughter er defineret som ansvar for en ansats død som en konsekvens
af arbejdsgiverens manglende iagttagelse af dennes pligt til at sikre et forsvarligt ar-
bejdsmiljø.

5.8.3 For denne dækning gælder der en undersum, der er angivet i policen.
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5.9 Sikring af aktiver og personlig frihed

5.9.1 Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger (eksklusiv løn,
honorar og anden form for godtgørelse) afholdt af en sikret for at forsvare sig selv eller for
at opnå frihed i følgende situationer:

1. frakendelse af en sikrets ret til at opretholde stillingen som direktør i koncernen;
2. konfiskering, suspendering eller indefrysning af en sikrets ejendomsrettigheder

eller andre rettigheder til personlige aktiver;
3. midlertidige eller permanente sanktioner mod at bestride en stilling som direktør

eller bestyrelsesmedlem i koncernen;
4. anholdelse eller anden form for begrænsning i en sikrets ret til fri bevægelighed.

5.9.2 Dækning kan alene opnås, hvis de ovenfor nævnte situationer er klart forbundet med en
sikrets egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem.

5.10 Omkostninger i nødsituationer

5.10.1 I tilfælde af en nødsituation, hvor HDI-Gerling Forsikrings godkendelse af omkostninger
ikke kan gives inden for rimelig tid, vil forsikringen uden forhåndsgodkendelse dække
nødvendige omkostninger afledt af et krav, der er dækket under forsikringsbetingelserne.

5.10.2 For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen.

5.11 Bøder og straf

5.11.1 Forsikringen er udvidet til at dække bøder og straf, som en sikret mødes med i dennes
egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem og som er et resultat af
administrativ eller offentlig undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse
med koncernens aktiviteter.

5.11.2 Bøder og straf der er/har:

1. forbindelse til forsætlige handlinger uvist af en sikret
2. en kriminel natur
3. baseret på lovgivningen i USA eller Canada
4. ikke-forsikringsbare efter lov

er undtaget fra dækning.

5.11.3 For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen.

5.12 Erstatning på skærpet, strafmæssigt eller andet strengt grundlag

5.12.1 Forsikringen er udvidet til at dække skærpet, strafmæssigt begrundet og øvrig erstatning
pålagt en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem
under forudsætning af, at disse erstatninger er fastslået i henhold til gældende ret.

5.12.2 Ved skærpet, strafmæssig begrundet eller øvrig erstatning forstås erstatning ud over den
skadelidtes faktiske lidte tab.
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5.13 UK Bribery Act 2010

5.13.1 Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af et krav rejst mod en
sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem på baggrund
af UK Bribery Act 2010.

5.13.2 For denne dækning gælder en undersum på DKK 250.000 pr. sikret og DKK 500.000
samlet for alle sikrede pr. år.

6.0 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

6.1 krav vedrørende omstændigheder, der var kendt af den sikrede, ingen undtaget, per ikrafttræ-
delsesdatoen, jf. policen.

6.2 krav vedrørende tidligere eller nuværende retssager per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen, eller
forhold, der i vidt omfang vedrører de samme kendsgerninger eller omstændigheder.

6.3 krav, der følger af sikredes forsætlige retsbrud eller skadeforvoldelse.

6.4 krav, der skyldes, at sikrede har opnået uberettiget personlig vinding.

Ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og 6.4 finder først anvendelse, når forholdet er fastslået ved
endelig afgørelse.
At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og pkt. 6.4, påvirker ikke
andre sikredes dækning.

6.5 krav om betaling, eller krav der vedrører bøder, ”punitive and exemplary damages”, der efter lov
ikke kan forsikres.

6.6 krav om erstatning for tingskade eller personskade, bortset fra krav vedrørende personskade i
form af psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse, som udgør en del af et ansættelsesret-
ligt krav, jf. pkt. 5.4.

6.7 krav vedrørende køb eller salg af eller tilbud om køb eller salg af aktier eller obligationer udstedt
af forsikringstager eller datterselskaber.

6.8 krav, der er støttet på, opstår som følge af, eller direkte eller indirekte er et resultat af eller en
følge af noget faktisk eller påstået brud på eller overtrædelse af en bestemmelse i ”Securities
Act of 1933”, ”Securities Exchange Act of 1934” eller nogen lignende lovgivning eller gældende
ret, hvad enten denne gælder føderalt eller for den enkelte stat.

6.9 krav, der rejses i henhold til, eller opstår som følge af, eller på nogen måde direkte eller indirekte
opstår som en følge af, eller på nogen måde involverer noget faktisk eller påstået brud på nogen
forpligtelser vedrørende eller tilsidesættelse af noget ansvar udspringende af ”Employment Reti-
rement Income Security Act of 1974” eller nogen som helst udvidelse eller ændring heraf.

6.10 krav rejst i USA eller i henhold til lovgivningen i USA, som er baseret på, udspringer af, er rejst
eller opretholdes af eller på vegne af en sikret mod en anden sikret eller af selskabet mod en
sikret, med undtagelse af:
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(i) aktionærers afledte krav (”shareholders derivative actions”)
(ii) ansættelsesretlige krav rejst mod en sikret person
(iii) krav rejst af en sikret person vedrørende skadesløsholdelse/regres, hvis et sådant krav

følger af et andet krav, der er omfattet af policen
(iv) krav der fremsættes af en tidligere sikret person i den sikrede virksomhed
(v) krav fremsat/opretholdt af forsikringstagers kurator, bobestyrer eller midlertidige bobesty-

rer
(vi) sagsomkostninger
(vii) krav der er rejst mod en sikret, der er anerkendt somwhistle-blower, og dermed beskyttet

af lov

6.11 krav, der rejses i henhold til eller opstår ud fra, eller på nogen måde direkte eller indirekte er en
følge af forurening, og som rejses i eller under anvendelse af lovgivning i USA, dog dækkes:

(i) krav rejst mod sikrede af aktionærer (når aktionærer ikke er selskabet eller en sikret), og
(ii) sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. policen.

6.12 krav rejst i eller under lovgivning i USA, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest uanset
dette stofs form eller mængde.

7.0 Fremgangsmåde i tilfælde af skade

7.1 Forsikringstageren eller den sikrede

- skal øjeblikkeligt underrette HDI-Gerling Forsikring om kravet eller omstændigheden med
angivelse af alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at vurdere kravet eller om-
stændigheden, og

- skal indgive kopi af al korrespondance eller øvrig dokumentation, der indeholder en be-
skrivelse af forhold, der er relevante for kravet eller omstændigheden.

7.2 I tilfælde af, at der fremsættes et krav, er HDI-Gerling Forsikring berettiget og forpligtet til at for-
svare den sikrede mod dækningsberettigede krav. I henhold til aftale med HDI-Gerling Forsikring
er den sikrede eller medsikrede også forpligtet til at udpege en egnet advokat til at forsvare sik-
rede.

7.3 HDI-Gerling Forsikring er berettiget til at modtage kopi af enhver korrespondance vedrørende
erstatningskravet mv. mellem sikrede og sikredes advokat og modparten/modparterne og sikre-
des og/eller sikredes advokat. Forsikringsselskabet er desuden berettiget til, med løbende mel-
lemrum, at se en opgørelse over den tid og de omkostninger i øvrigt, som sikredes advokat har
brugt på sagen.

7.4 Forsikringstager og sikrede kan alene med bindende virkning for forsikringsselskabet træffe be-
slutning om følgende forhold, hvis forsikringsselskabet forud har givet sit skriftlige samtykke:

- hvorvidt kravet skal efterkommes, eller helt eller delvist skal bestrides;
- hvorvidt kravet skal afgøres ved domstolene eller ved voldgiftsret;
- beslutning om forlig forinden eller i forbindelse med retstvist vedrørende kravet;
- opgørelse af erstatningsomfang og erstatningsbeløb og fordeling af sagsomkostninger i

tilfælde af forlig.
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8.0 Forsikringssum

8.1 HDI-Gerling Forsikring vil betale:
- erstatningssum, herunder den lovbestemte rente i forhold til den sum, som forsikringen

dækker;
- sagsomkostninger, såsom advokatsalærer, retsafgifter, oversættelsesomkostninger og

omkostninger der tildeles modparten etc.;
- sagsomkostninger i forbindelse med sigtelser mod den sikrede, forudsat det med rimelig-

hed kan forventes, at udfaldet af straffesagen vil have indflydelse på spørgsmålet om for-
pligtelse til at betale erstatning;

- repræsentationsomkostninger;
- konsulenthonorarer.

Det er en betingelse, at omkostninger, salærer og honorarer godkendes skriftligt i forvejen af
HDI-Gerling Forsikring.

8.2 Forsikringssummen anført på policens forsideudgør HDI-Gerling Forsikrings samlede forpligtelse
for alle krav, der rejses indenfor ét forsikringsår, hvad angår erstatning, udgifter, omkostninger
og konsulenthonorarer samt eventuelle renter af erstatningssummen.

8.3 Sagsomkostninger til afgørelse af kravet dækkes med 25 % i tillæg til forsikringssummen. Når
denne separate dækningssum er udtømt, skal yderligere sagsomkostninger, dækkes i henhold
til policens generelle forsikringssum som anført på policen.

8.4 Såfremt et krav vedrører såvel forhold, der er omfattet af dækning, samt forhold, der ikke er om-
fattet af dækning, skal der ske en pro rata-fordeling af erstatningssum, udgifter, omkostninger og
renter af erstatningssummen mellem den sikrede og HDI-Gerling Forsikring i henhold til parter-
nes individuelle andele af risikoen.

9.0 Selvrisiko

9.1 Det forudsættes, at forsikringstager skadesløsholder sikrede for krav, hvis denne er forpligtet til
dette i henhold til aftale, lov eller vedtægter. Selvrisikoen nævnt i policen afholdes af forsikrings-
tager.

10.0 Risikooplysninger

10.1 Oplysninger afgivet ved tegning indgår som en del af forsikringens aftalegrundlag.

10.2 Oplysninger anses som angivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af en sikret efter den-
nes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækningen.

11.0 Fareforøgelse

11.1 I tilfælde af risikoforandringer er forsikringstager forpligtet til at informere HDI-Gerling Forsikring.
I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende anses som væ-
rende væsentlige risikoforandringer:
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11.1.1 Hvis et selskab eller person får kontrol over forsikringstager ved at eje mere end 50 % af
forsikringstagers aktiekapital eller stemmerettigheder.

11.1.2 Hvis forsikringstager indgår i en fusion,

11.1.3 Hvis forsikringstager går konkurs eller behandles efter reglerne om likvidation.

11.1.4 Hvis forsikringstager eller noget datterselskab, selskab eller virksomhed i koncernen ud-
steder eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse
herunder.

I ovennævnte situationer vil forsikringen alene omfatte krav, der skyldes handlinger begået før
datoen for de nævnte situationer. På anmodning fra forsikringstager skal HDI-Gerling Forsikring
tage stilling til, om den fulde dækning kan opretholdes; herunder til hvilken præmie og på hvilke
betingelser.

12.0 Præmie

12.1 Præmien på policen betales af forsikringstager. Første præmie er forfalden til betaling ved forsi
ringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage.

12.2 Betales præmien ikke rettidigt, sender HDI-Gerling Forsikring en rykkeropkrævning til forsik-
ringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf.
Forsikringsaftalelovens regler herom.

13.0 Anden forsikring

13.1 I det omfang der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse, som
er dækket af denne forsikring, bortfalder dækningen under denne police for denne interesse i
samme omfang. Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker sammen interesse, at
dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder
denne forsikring med samme forbehold.

14.0 Ophør eller fornyelse

14.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, hvis forsikringen
ikke senest én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstager eller forsikringsselska-
bet.

15.0 Forsikringsaftaleloven

15.1 Reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler (FAL) er
gældende, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser.

15.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.
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Punkt 8: Fastlæggelse af mødekalender og godkendelse
af årshjul v/direktøren
VARIGHED:
10 min.

Fastlæggelse af mødekalender og godkendelse af årshjul v/direktøren:
Viborg Varme afholder syv ordinære bestyrelsesmøder.
Det foreslåes at Viborg Varme Produktion afholder fem ordinære bestyrelsesmøder iht.
årshjulet og at møderne afholdes inden møderne i Viborg Varme.
Datoerne i 2021 er således:
Torsdag den 23. september fra kl. 14.00-15.30.
Tirsdag den 23. november fra kl. 14.00-15.30.
Mødedatoerne for 2022 fastlægges i regi af Viborg Varme.
BILAG:
Bilag 6 - Forslag til årshjul

INDSTILLING:
at: planerne godkendes

6 / 10



Viborg Varmes bestyrelses Årshjul
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Ordinære bestyrelsesmøder X X X X X X X

Forberedelse af Ordinær
generalforsamling

Afdækning af behov for
bestyrelseskompetencer og drøftelse af
emner til bestyrelsen

Behandling af evt. forslag fra
medlemmerne samt anbefaling af
bestyrelseskandidater
på den ordinære generalforsamling

Forberedelse af Ordinær
generalforsamling

Udarbejdelse af skriftlig og mundtlig
beretning, herunder redegørelse for
godt bestyrelsesarbejde

Forberedelse af Ordinær
generalforsamling

Ordinær generalforsamling*
Bestyrelsens rammer Drøftelse og godkendelse af

forretningsorden
Bestyrelsens rammer Introduktion til nye

bestyrelsesmedlemmer

Strategi, Budget og Årsrapport
Godkendelse af årsrapport Strategiseminar** Godkendelse af budget

Øvrige aktiviteter Dansk Fjernvarmes Regionalmøde Dansk Fjernvarmes
Årsmøde Bestyrelsens julefrokost

* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling
** Evaluering af strategi, Input til budget,  Evaluering af finansiering, indkøb og forsikring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varme Produktions bestyrelses Årshjul
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Ordinære bestyrelsesmøder X X X X X

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling*

Bestyrelsens rammer Drøftelse og godkendelse af
forretningsorden

Bestyrelsens rammer Introduktion til nye
bestyrelsesmedlemmer

Strategi og budget Strategiseminar** Godkendelse af budget

Årsrapport Godkendelse af årsrapport

Øvrige aktiviteter Bemyndigelse

* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling
** Evaluering af strategi, Input til budget,  Evaluering af finansiering, indkøb og forsikring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Punkt 8, Bilag 1: Bilag 6 - Årshjul VV og VVP Bestyrelse.xlsx



Punkt 9: Evt. v/formanden
VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:
Intet.

BILAG:
Intet

INDSTILLING:
Intet

Punkt 10: Underskriftsbilag
Underskriftsbilag:
Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer
godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.
Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme
a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:
Kristian Brøns Nielsen (Formand)
Ole Anders Petersen (Næstformand)
Claus Clausen
Johannes Stensgaard
Niels Dueholm
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Referat
Punkt 1: Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen og konstaterede afbud fra OAP.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Bestyrelsen underskrev referatet fra det konstituerende møde samt forretningsordenen.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

BH orienterede om status på projektstatus for de to luft/vand varmepumper, herunder
forløbet vedr. udbudsprocessen og den kommende ekspropriationssag vedr. matriklen
for placering af varmepumpen i Taphede.

Det har ikke været muligt at bygge med betonelementer indenfor den oprindelige
tidsplan.

Udbuddet måtte gå om, da det viste sig, at alle byderne ikke var konditionsmæssige.
Herefter overgik udbuddet til "udbud med forhandling" og hvor der i forhandlingen er
fastsat en alternativ bygningskonstruktion, hvilket har medført en udskydelse af byggeriet
såvel som en meromkostning. (Konsekvenserne belyses yderligere under punkt 5).

BH forventer underskrift på bygningsentreprisen på Industrivej i uge 35.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

BH orienterede kort om perioderapportering, som er sædvanlig uden afvigelser udover
sædvanlig periodisering.

BH orienterede om eksterne projektlederomkostninger som led i afdækning af fremtidens
fjernvarmeforsyning.

Bestyrelsen besluttede at udgiftsføre omkostningerne i 2021 regnskabet fremfor at
aktivere omkostningerne på anlægsprojekterne afledt af analyserne.

BH orienterede videre om den igangværende budgetproces og at
varmeproduktionsprisen ud fra de foreliggende forward priser i 2022 forventes at stige
markant.

Det endelige budget for 2022 fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i
september og indarbejdes samtidig i budget 2022 for Viborg Varme a.m.b.a.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Fremlæggelse af opdateret projektøkonomi for
varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren
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BH fremlagte den opdaterede projektøkonomi, som vedlægges referatet, herunder
angivelse af den oprindelige anlægssum samt den nuværende anlægssum med
begrundelser for afvigelserne.

Den oprindelige anlægssum var på kr. 133,65 mio.

I juni godkendte bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme A/S en udvidelse af
projektsummen på kr. 24,1 mio på baggrund af de indkomne tilbud.

Afledt af udbudsprocessen på bygningsentrepriserne er anlægssummen nu opgjort til kr.
165,46 mio.

Den samlede afvigelse ift. det oprindelige projekt lyder på kr. 32 mio.

Grundlæggende er stigningen i anlægssummerne på teknik såvel som bygninger steget
som et resultat af de generelle prisstigninger, som opleves i samfundet afledt af corona-
epidemien.

Bestyrelsen drøftede konsekvensen af de forhøjede anlægssummer.

I lyset af at energipriserne tilsvarende er steget, hvilket bevirker at de
driftsmæssige fordele ved at gennemføre projektet er uændrede, godkendte
bestyrelsen de forhøjede anlægssummer.

MAB orienterede om de igangværende drøftelser med en række banker med henblik på
at opnå tilsagn om bygge- og anlægsfinansiering.

Bestyrelsen udtrykte ønske om anlægslån med fast rente og tog i øvrigt
orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Fremlæggelse af strategi for indkøb af energi og kvoter samt
godkendelse af fuldmagt til køb af energi og kvoter v/direktøren

MAB orienterede om, at det samlede fremtidige varmeproduktionsapparat vil blive
sammensat af flere forskellige produktionstyper med forskellig virkningsgrad og
brændsel.

Der vil fortsat være gas-kedler forsynet med natur- og biogas.

Der vil være varmepumper baseret på forskellige primær kilder og deraf afledt forskellig
virkningsgrad.

Der vil være el-kedler, som blandt andet kan drage fordele af til tider lave el-priser.

Konsekvensen er, at den tidligere strategi for indkøb af naturgas og hvor ledelsen
prissikrede den gasmængde, som udgjorde grundlasten ikke længere giver mening, hvis
vi samtidig skal kunne optimere det løbende prisoptimale produktionsmix.

MAB indstillede derfor til, at BH og MAB i fællesskab træffer beslutning om den løbende
disponering, herunder at købet af naturgas i 2022 ikke låses fast på de nuværende
forwardpriser, idet den nuværende naturgaspris ligger på et meget højt niveau, som
forventeligt er begrundet i midlertidige geopolitiske manifestationer.
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MAB holder bestyrelsen løbende orienteret om udviklingen.

Bestyrelsen godkendte tilgangen til fremtidig disponering og gav samtidig MAB og
BH mandat til at foretage de løbende disponering af energi såvel som kvoter.

Punkt 7: Drøftelse af plan for forsikringsgennemgang, herunder
tegning af ny ansvarsforsikring for bestyrelse og ledelse v/direktøren

MAB redegjorde for de tidligere forsikringsforhold med en dækningsum på kr. 50 mio. på
bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen for Energi Viborg Kraftvarme A/S.

MAB orienterede videre om, at der gennemføres udbud af den samlede
forsikringsdækning, herunder bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for Viborg
Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S under ét, i løbet af 2. halvår 2021.

Bestyrelsen besluttede, at MAB afdækker et sædvanligt dækningsniveau for et
selskab som Viborg Varme Produktion A/S og tegner en midlertidig
ansvarsforsikring dækkende fra 1/7 2021.

Bestyrelsen anmodede MAB om en kort redegørelse for bestyrelsens mandat og
kompetence ift. vedtægterne såvel som Viborg Varme a.m.b.a. på det
førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 8: Fastlæggelse af mødekalender og godkendelse af årshjul
v/direktøren

Bestyrelsen godkendte årshjulet og mødeplanen.

Punkt 9: Evt. v/formanden

Intet at berette-
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