
NRGi og EnergiMidt: Sælg Tangeværket!

Af Bjarne Nilsson - DBB, xbjvn@bergske.dk

Torsdag den 7. februar 2013, 11:28

De to største andelshavere enige om at søge Tangeværket solgt 
som én samlet pakke.

En lille bombe sprang i efteråret under et bestyrelsesmøde i EnergiMidt Holding: Det store midtjyske 
energiselskab er ikke længere garant for, at Gudenaacentralen a.m.b.a. skal ejes og drives som i 
princippet ved ibrugtagningen i 1921. Bestyrelsen besluttede nemlig at få undersøgt muligheden for 
et samlet salg af vandkraftsværket.

I et brev fra 22. januar i år orienterede EnergiMidts ledelse ved bestyrelsesformand Jens Jørn 
Justesen og administrerende direktør Holger Blok den øvrige ejerkreds om denne beslutning, og 
formand for Gudenaacentralen, tidligere byrådsmedlem Bent Kornbek, havde ikke lige set den 
udvikling komme. Han siger til avisen:

»Dette her kommer godt nok som en overraskelse, for det er udtryk for en 180 graders vending i 
forhold til det, EnergiMidt hidtil har meldt ud. Men det er lidt svært at vide, hvor bekymret vi skal 
være. For jeg hæfter mig ved, at EnergiMidt lægger vægt på de samme ting omkring værket, som 
vores bestyrelse her på Tangeværket gør. Og det er i følge vore vedtægter kun el-selskaber, der kan 
købe os. Så hvorfor lige netop EnergiMidt, som selv er den mest oplagt køber, nu vil sælge det hele, 
har jeg ikke lige svaret på.«

De største ejere af Gudenaacentralen er NRGi i Århus og EnergiMidt i Silkeborg. De to 
energiselskaber ejer tilsammen 945 andele af i alt 1.000, så hvis de to mastodonter er enige om, hvad 
der bør ske med Gudenaacentralen, så har de magten til at gennemføre det. Hos NRGi siger 
bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen:

»Her hos os i NRGI har vi længe gerne villet sælge vore andele, så det, der er sket nu, er, at 
EnergiMidt og vi er begyndt at se ens på tingene. Jeg holder snart et møde med bestyrelsesformand i 
EnergiMidt, Jens Jørn Justesen, og det møde vil jeg helst holde, før jeg kommer med mere bastante 
udmeldinger.«

Motiver

Søren Egge Rasmussen afviser, at motivet til at søge Gudenaacentralen solgt ligger i angst for at få 
mere ballade med uforsonlige interessenter som lystfiskere og turistfolk og visse kommunale 
biologer:

»Nej, nej, du skulle lige vide, hvad NRGi og jeg er igenem med vore vindmølleplaner ude i Århus-
bugten. Og den ballade, du taler om, har jo kørt i årevis. Så den er vi bestemt ikke bange for.«

Søren Egge Rasmussen tilføjer, at motivet skal søges i, at NRGIs strategiske interesser ligger i sol-
og vindenergi samt hele den grønne omstilling, regeringen har lagt op til. Og i det billede synes man 
ikke, at Tangeværket passer ind:

»Tangeværket, som er et meget lille produktionsanlæg i den store sammenhæng, ligger også langt 
uden for vores forsyningsområde, så derfor vil vi gerne sælge,« pointerer Søren Egge Rasmussen.
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Gudenaacentralens bestyrelse samles den 21. februar. Søren Egge Rasmussen håber på, at NRGi og 
EnergiMidt har forhandlet sig frem til en fælles strategi forinden.

Vandrammedirektivet

Hvis de to store i ejerkredsen ellers kan blive enige, lægges der op til et samlet salg, hvor Tange Sø 
eksempelvis skal bevares med det nuværende vandspejl. Og Gudenaacentralen skal sikres en 
fremtidig drift og bevares som det kulturhistoriske mindesmærke, den er udnævnt til. Energimuseet 
skal også sikres. Men til sidst i brevet står følgende passus:

”At de nuværende ejere (altså NRGi, EnergiMidt med flere, red.) ikke inddrages i eventuelle 
konflikter vedrørende vandrammedirektiver.” Så noget tyder på, at der er kommet så stor en sort sky 
på himlen over Tangeværket og dets fremtid, at uroen har bredt sig i ejerkredsen.

Miljøminister Ida Auken har i øvrigt meddelt Bent Kornbek, at hun er parat til en forhandling om 
koncessionsforlængelse, lige så snart EU har besluttet sig for, hvad der skal stå i 
vandrammedirektivet om vandkraft-opstemninger.

Det lykkedes ikke avisen at få en kommentar fra formanden for Energi Midt, Jens Jørn Justesen.
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