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Afgørelse om indregning af omkost-
ninger til geotermiprojektet i Kvols i 
varmepriserne 
  

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet træffer i denne sag afgørelse om, hvilke omkostninger til det fejl-

slagne geotermiprojekt i Kvols ved Viborg, der er indregningsberettigede i varmepri-

serne. Det sker på baggrund af, at Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015 om 

samme spørgsmål (vedlagt som bilag 1) blev ophævet og hjemvist ved Energiklage-

nævnets afgørelse af 2. november 2016 (vedlagt som bilag 2).1  

 

Forsyningstilsynet finder, at det kun er efterforskningsomkostninger, der er indreg-

ningsberettiget i varmeprisen i denne sag. 

 

Energi Viborg Kraftvarme A/S v/Bech-Bruun finder, at der er afholdt udgifter for i alt kr. 

175.759.579 i geotermiprojektet, mens der er indtægter for kr. 20.182.324, hvilket giver 

netto omkostninger på kr. 155.577.255; mens kr. 5.288.075 ikke er efterforskningsom-

kostninger.  

 

Forsyningstilsynet finder, at omkostninger, der ikke har karakter af efterforskningsom-

kostninger, ikke kan indregnes i varmepriserne. Forsyningstilsynet finder, at de øvrige 

omkostninger er produktionsrelaterede omkostninger, der i den konkrete sammen-

hæng blev afholdt i forventning om - og var relateret til etablering af det geotermiske 

anlæg og produktion af geotermisk varme. Ud over de kr. 5.288.075, der er enighed 

med Energi Viborg Kraftvarme A/S v/Bech-Bruun om ikke udgør efterforskningsom-

kostninger, finder Forsyningstilsynet også, at udgifter for kr. 2.248.100 til evaluering af 

projektet ikke konkret har haft karakter af nødvendige efterforskningsomkostninger og 

derfor ikke kan indregnes i varmepriserne. Det indebærer, at i alt kr. 7.536.175 eksklu-

sive moms ud af de totale omkostninger på kr. 155.577.255 (175.759.579 – 

20.182.324) ikke kan indregnes i varmepriserne. Forsyningstilsynet finder herefter, at 

der i varmepriserne samlet set kan indregnes kr. 148.041.080 eksklusive moms.  

 

Energiklagenævnet har i afgørelse af 2. november 2016, ophævet og hjemvist Energi-

tilsynets afgørelse af 9. oktober 2015. Energiklagenævnet pålagde tilsynet, at inddrage 

en række faktiske omstændigheder ved bedømmelsen af, om der er tale om efterforsk-

 
1 Ved lov nr. 690 af 8. juli 2018 om Forsyningstilsynet skiftede Energitilsynet navn til Forsyningstilsynet. 

Loven samlede endvidere regler om tilsynets organisering og uafhængighed, dets opgaver mv.  
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ningsomkostninger. Herudover var det samlede beløb, der kan indregnes i varmepri-

serne, ikke endelig opgjort. Denne afgørelse inddrager de manglende faktiske om-

stændigheder og opgør det endelige beløb, der kan indregnes i varmepriserne. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet finder, at der i varmepriserne, samlet set kan indregnes kr. 

148.041.080 eksklusive moms. Det indebærer, at i alt kr. 7.536.175 eksklusive moms 

ud af de totale omkostninger på kr. 155.577.255 (175.759.579 – 20.182.324) ikke kan 

indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.  

 

Forsyningstilsynet pålægger Energi Viborg Kraftvarme A/S, at indsende en ny prisan-

meldelse og et nyt grundlag (dvs. nyt budget) for varmeprisen, hvor Energi Viborg 

Kraftvarme forholder allerede indregnede beløb i forhold til det indregningsberettigede 

beløb. En ny prisanmeldelse og nyt budget skal være anmeldt i ENAO, i overensstem-

melse med fristerne i anmeldelsesbekendtgørelsens § 6 stk. 1 og 2, jf. anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 4 og § 6 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for.  

SAGSFREMSTILLING  

Sagens forløb er udførligt beskrevet i Energitilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2014, 

Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015, jf. bilag 1 og Energiklagenævnets afgø-

relse af 2. november 2016, jf. bilag 2, hvortil der henvises.  

 

Nærværende sagsfremstilling indeholder en kort redegørelse for de faktiske omstæn-

digheder, der er indtruffet efter Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016, 

hvor de faktiske omstændigheder er tillagt væsentlig betydning.  

 

Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) anlagde den 23. januar 2015 en voldgiftssag mod 

Ross Engineering A/S.  

 

Under sagen nedlagde EVK påstand om, at Ross Engineering A/S til EVK skulle betale 

kr. 10.000.000 med tillæg af renter i henhold til renteloven fra 20. september 2014.  

 

Ross Engineering A/S nedlagde påstand om frifindelse.  

 

Ved voldgiftsrettens kendelse af 21. september 2017 blev Ross Engineering A/S frifun-

det.  

 

Bl.a. fremgår følgende af voldgiftsrettens præmisser i relation til spørgsmålet om, hvor-

vidt Kvols 2-boringen skulle udføres vertikalt eller devieret:  

 

”Det har været et centralt tema i sagen, om Kvols-2 boringen skulle udføres 

vertikalt eller devieret. Efter den omfattende bevisførelse herom finder vold-

giftsretten, at den oprindelige plan var, at denne boring skulle udføres verti-
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kalt til forskel fra eventuelt senere boringer, Kvols-3 – Kvols 9. På et tids-

punkt blev det besluttet at ændre udførelsen til den devieret boring. Efter be-

visførelsen har dette tidspunkt ikke kunne fastlægges præcist, men voldgifts-

retten finder, at det er sandsynligt, at beslutningen er taget i efteråret 2011 

formentlig samtidig med, at det blev besluttet at etablere Kvols-2 som en 

permanent boring i stedet for en prøveboring. Voldgiftsretten finder, at det er 

godtgjort, at beslutningen blev taget af VF efter rådgivning fra VF’s øvrige 

rådgivere uden inddragelse eller høring af Ross. På den anden side er det 

ikke godtgjort, at Ross – forud for borestart – frarådede, advarede eller pro-

testerede mod beslutningen. Voldgiftsretten finder, at situationen kan beskri-

ves således, at Ross blot tog beslutningen til efterretning, idet den efter 

Ross’ opfattelse hverken var kontroversiel eller specielt risikofyldt. Ross 

fandt, at både en vertikal og en devieret boring kunne lade sig gøre. Efter 

det, der er fremkommet om tidligere boringer, og efter de sagkyndiges er-

klæringer, er der ikke i sig selv noget kritisabelt i at udføre en boring devie-

ret. En deviereret boring stiller dog andre krav til planlægningen og udførel-

sen.  

 

[…] 

 

På styregruppemødet den 26. marts 2012 drøftedes de to modeller for det 

videre forløb – en ændring til en vertikal boring eller fortsat devieret boring. 

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten, at Ross efter de problemer, borin-

gen var stødt på i marts 2012, under mødet anbefalede en fortsat vertikal 

boring som den ”sikre” eller letteste løsning, men at Ross under mødet ikke 

direkte advarede mod eller frarådede en fortsat devieret løsning. Voldgifts-

retten finder, at Ross heller ikke under mødet fremkom med udsagn, som 

kunne gøre det klart for VF, at man løb en særlig risiko, at der påløb større 

uforudsete omkostninger el.lign. ved at fortsætte med en devieret boring – 

endsige at Ross tilrådede helt at standse boringen. Voldgiftsretten finder, at 

Ross heller ikke har godtgjort, at man på noget senere tidspunkt kom så-

danne klare meldinger om en forøget risiko ved at fortsætte med en devieret 

boring.  

 

Voldgiftsretten finder imidlertid, at EVK ikke ved de sagkyndiges erklæringer 

har godtgjort, at det i sig selv er uforsvarligt at forsætte med en devieret bo-

ring […] og der er således ikke noget grundlag for et ansvar for Ross alene 

som følge af, at Ross burde have frarådet en fortsat devieret boring.” 

 

Voldgiftsrettens kendelse af 21. september 2017 er vedlagt som bilag 7.  

 

Der er endvidere den 15. marts 2019 truffet en delvoldgiftskendelse i en voldgiftssag 

(Voldgiftssag nr. D-2335, København) mellem EVK og Viborg Fjernvarme (VF) om ud-

giftsfordeling mellem parterne, i det omfang omkostningerne ikke kan indregnes i pri-

serne.  

 

Voldgiftsretten finder ikke, at EVK som følge af egen skyld har forsømt sin pligt til at 

begrænse sit tab. Afgørelsen bestemmer blandt andet, at VF skal anderkende at være 
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forpligtiget til at holde EVK skadesløs for tab som følge af, af EVK ikke kan indregne 

omkostninger i varmeprisen.  

OPLYSNINGER FRA EVK  

 

EVK fremsendte ved e-mail af 1. september 2017 et indlæg til sagen, navnlig med vur-

dering af betydningen af Energiklagenævnets afgørelse samt formålet med de afholdte 

omkostninger i geotermiprojektet.  

 

EVK vedlagde til indlægget 57 bilag, herunder opgørelse over afholdte omkostninger, 

GEU Rapport af marts 2009, Viborg Kommunes projektgodkendelse af 11. august 

2011, Aftale med Rambøll om teknisk bistand af 4. maj 2009, referater fra styregruppe-

møder, overdragelsesaftale, Viborg Kommunes beslutning om nedlukning af geoter-

miprojektet mv.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet anmodede ved e-mail af 24. maj 2018 EVK om at frem-

sende en opdateret omkostningsopgørelse, bestyrelsesreferater samt andet materiale, 

der kunne belyse projektets styring.  

 

EVK fremsendte den 20. juni 2018 materialet og anførte, at beslutningen på bestyrel-

sesmødet af 7. maj 2012 særligt skulle fremhæves, idet det fremgik, at formålet med 

boring og prøvepumpning var at vurdere potentialet for varmt vand i undergrunden, og 

dermed havde karakter af efterforskning, samt at bestyrelsesbeslutning af 30. maj 

2012 bekræftede, at Kvols 3 var en del af forprojektet og dermed en del af efterforsk-

ningen.  

 

EVK fremsendte endvidere en pr. 31. maj 2018 opdateret omkostningsopgørelse i geo-

termiprojektet, jf. bilag 3. Det fremgår heraf, at de samlede efterforskningsomkostnin-

ger udgør kr. 150.289.180 med fradrag af indtægter, at alle disse omkostninger med 

undtagelse af kr. 9.281.169 er indregnet i EVKs varmepriser, og at det er hensigten 

også at indregne den sidste del af omkostningerne i varmepriserne bortset fra kr. 

5.288.075, som ifølge omkostningsopgørelsen ikke er efterforskningsomkostninger.   

OPLYSNINGER FRA ROSS ENGINEERING A/S  

 

På initiativ fra Ross Engineering A/S afholdtes den 10. oktober 2018 et møde mellem 

Forsyningstilsynets og Ross Engineering A/S.  

 

På mødet gav Ross Engineering A/S navnlig udtryk for, at både lige boringer og skrå-

boringer kan bruges til både efterforskning og produktion, men at beslutningen om at 

fortsætte Kvols 2 som en skråboring var begrundet med produktions- og forsikrings-

mæssige forhold, og at geotermiprojektet kunne være gennemført uden økonomisk ri-

siko, idet der var tegnet en dry hole-forsikring.  

 

At geotermiprojektet kunne være fortsat uden økonomisk risiko, finder Voldgiftsinstitut-

tet i ovennævnte voldgiftskendelse af 15. marts 2019 ikke er korrekt. 

SAGENS PARTER 
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Der er to parter i sagen: 

 

- VF er et forbrugerejet varmeforsyningsselskabet organiseret som en forening, 

som begyndte geotermiefterforskningen, hvoraf hovedparten enten er mindre 

varmeværker med egen produktion eller aftagere fra EVK. VF stod for den op-

rindelige del af efterforskningen og er hovedaftager af varme fra Energi Viborg 

Kraftvarme. VF var ligeledes part ved Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 

2015. 

- EVK, der ejes af Viborg A/S, som igen ejes af Viborg Kommune. EVK leverer 

varme til varmedistributører, herunder VF. EVK var projektdeltager i geoter-

miprojektet og overtog dette fra VF den 28. marts 2012. EVK er den egentlige 

adressat for afgørelsen.  

HØRING 

 

Udkastet til afgørelse har den 14. december 2018 været sendt i høring hos EVK og 

VF, samt deres advokater Bech – Bruun (EVK) og Kromann Reumert (VF).  

 

Høringsfristen var oprindelig den 18. januar 2019, men blev efter anmodning, bl.a. på 

grund af anmodninger om aktindsigt, bemærkninger til høringssvar fra interessenter og 

opfølgende spørgsmål udsat til den 12. marts 2019.  

 

Der er alene indkommet høringssvar fra Advokaterne Bech – Brunn på vegne af EVK. 

 

Høringsvaret er vedlagt som bilag 4 til denne afgørelse. 

 

EVK’s væsentligste bemærkninger gengives her, efterfulgt af Forsyningstilsy-

nets svar. 

 

EVK’s svar har ikke givet anledning til ændringer i udkastet, men der er foretaget min-

dre væsentlige præciseringer, der ikke har givet anledning til fornyet høring. 

 

Indhold i EVK´s høringssvar: 

 

1. Kan de omkostninger, der ikke er indregningsberettigede som efterforsknings-

omkostninger indregnes i varmepriserne som driftsomkostninger henholdsvis 

finansieringsomkostninger? Og har Energiklagenævnet taget stilling til dette 

punkt? 

 

2. EVK’s svar på bemærkninger fra Ross DK 

a. Havde Ross advaret mod devieret boring ? 

 

3. EVK’s svar på bemærkninger fra Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere, 

der finder at en færre omkostninger end lagt op til i høringsudkastet kan ind-

regnes som nødvendige efterforskningsomkostninger:  

a. Omkostninger til ekstra boringer 

b. Fremrykkede omkostninger 

c. Om Tilsynets uddybende spørgsmål til EVK 

d. Ekstra omkostninger som følge af der bores skråt/devieret. 
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Nr. 3, b, c og d behandles under bemærkninger fra Komiteen af  Kritiske Fjernvarme-

forbrugere. 

 

Vedr. nr. 1. Kan de omkostninger, der ikke er indregningsberettigede som efter-

forskningsomkostninger indregnes i varmepriserne som driftsomkostninger hen-

holdsvis finansieringsomkostninger. Og har Energiklagenævnet taget stilling til 

dette punkt. 

 

EVK: 

 

EVK finder, at de omkostninger, der ikke er indregningsberettigede som efterforsk-

ningsomkostninger kan indregnes i varmepriserne som driftsomkostninger henholdsvis 

finansieringsomkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

EVK tilføjer, at det daværende Energitilsyn afviste denne indregningsadgang med den 

begrundelse, at geotermianlægget ikke skulle indgå i tilknytning til driften af EVK’s ek-

sisterende anlæg.  

 

Da EVK ikke mener, at denne afvisning af indregningsadgang er korrekt, fastholder 

EVK sine synspunkter vedrørende spørgsmålet og henviser til det, der blev indført ved 

Energitilsynets tidligere behandling af sagen.  

 

Endelig bemærker EVK, at Energiklagenævnet ikke tog stilling til indregning af omkost-

ningerne i varmeprisen som andet end efterforskningsomkostninger. 

 

EVK har herunder fremført argumenter for, at der er tale om driftsomkostninger i for-

bindelse med et eksisterende idriftsat anlæg og/eller som en udvidelse/omlægning af 

et eksisterende idriftsat anlæg, hvorefter omkostningernerne må være indregningsbe-

rettigede. 

 

Forsyningstilsynet: 

 

Efter Forsyningstilsynets vurdering af Energiklagenævntes afgørelse i Kvolssagen, må 

det være afgørende for, om en omkostning kan indregnes i varmepriserne være, at der 

er tale om ”efterforskningsomkostninger.” jf. varmeforsyningslovens § 20.  

 

Forsyningstilsynet kan derfor ikke tage stilling til EVK’s synspunkter om, at udgifter, der 

ikke kan indregnes som efterforskningsomkostninger, kan indregnings som driftsom-

kostninger eller finansieringsomkostninger eller andre omkostninger.    

 

Energiklagenævnet har på side 30 i hjemvisningsafgørelsen, erklæret sig enig med 

Energitilsynets vurdering af, at det er afgørende for omkostningsarten med hvilket for-

mål udgiften blev afholdt, når det er i forhold til indregningsadgangen efter varmeforsy-

ningslovens regler.  

 

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser da også hele afgørelsen med pålæg om at 

inddrage flere faktiske omstændigheder for at fastlægge, hvornår der ikke længere er 

tale om efterforskningsomkostninger.  
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Det kan herudover tilføjes, at selve hjemvisningen ville være formålsløs, hvis Energi-

klagenævnet ikke havde erklæret sig enig med Energitilsynets vurdering af, at ikke alle 

typer omkostninger, kan indregnes i varmeprisen i denne sag. Der ville så ikke være 

behov for en nøjagtig konstatering af, hvornår der blev truffet afgørelse om produkti-

onsboringer. 

 

Det har derfor ikke ført til ændringer i afgørelsen, at EVK har genfremsendt bemærk-

ninger om muligheden for, at indregne udgifter, der ikke er efterforskningsomkostnin-

ger. Det er Forsyningstilsynet vurdering, at Energiklagenævnet fastholder, at det er af-

gørende i forhold til indregningsadgangen, med hvilket formål udgiften blev afholdt, og 

Forsyningstilsynet kan ikke efterprøve spørgsmål, som Energiklagenævnet har taget 

stilling til. 

 

Vedr. nr. 2. med EVK’s svar på bemærkninger fra Ross om hvorvidt Ross ville 

have anbefalet en vertikal boring. 

 

Advokaterne Bech – Brunn forholder sig på vegne af EVK til bemærkninger indsendt 

fra Ross DK A/S (bilag 5).  

 

Ross anfører i sit svar af 29. januar 2019, at Ross ud fra et tabsbegrænsningssyns-

punkt ville have anbefalet en vertikal boring. Som det fremgår nedenfor under Forsy-

ningstilsynets bemærkninger til Ross’s indlæg, er Forsyningstilsynet enig med Bech – 

Bruun, der ikke mener, at det kan tillægges betydning for Forsyningstilsynets afgø-

relse, idet det udtrykkeligt fremgår af side 3 i voldgiftskendelsen af 21. september 

2017, at Ross ikke på noget tidspunkt frarådede eller advarede mod, at boringen var 

devieret.  

 

Hverken Ross bemærkning om, at de ud fra et tabsbegrænsningssynspunkt ville have 

anbefalet en vertikal boring, eller Bech- Bruuns bemærkninger hertil, har ført til ændrin-

ger i afgørelsen. 

  

Vedr. nr. 3. med EVK’s svar på bemærkninger fra Komiteen af Kritiske Fjernvar-

meforbrugere, der finder at færre omkostninger kan indregnes som nødvendige ef-

terforskningsomkostninger. 

a. Omkostninger til ekstra boringer (nr. 3. b, c og d behandles som 

nævnt under bemærkninger fra Komiteen af Kritiske Fjernvarmefor-

brugere). 

 

Advokaterne Bech – Brunn forholder sig på vegne af EVK til bemærkninger ind-

sendt fra Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere. 

 

Bech – Brunn noterer sig, at Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere finder, at en 

større del af omkostningerne til geotermiprojektet ikke er efterforskningsomkostninger.  

 

Bech – Brunn henviser bl.a. til, at Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere, bemær-

ker, at omkostningerne til at etablere 8 borestationer (brønde) frem for 2 og til indkøb 

af rør mv. til disse boringer, ikke er nødvendige efterforskningsomkostninger. 
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Forsyningstilsynet er enig i med Bech – Brunn i, at EVK allerede har opgjort og fradra-

get meromkostningerne til indretning af borepladsen med 8 brønde og til køb og oplag-

ring af rør til Kvols 4 og 5, jf. afsnit 4.5 og afsnit 5.3 i EVK’s indlæg af 1. september 

2017. Kritiske Fjernvarmeforbrugeres bemærkninger om de 8 borestationer med ud-

styr, har derfor ikke ført til ændringer i udkastet.  

 

Indhentelse af bemærkninger sideløbende med høringen 

Udkastet er endvidere sendt til Komiteen af Kritiske Fjernvarmebrugere og Ross Enge-

nering A/S, der ikke er parter i sagen, med mulighed for at de kan fremsende bemærk-

ninger til udkastet af hensyn til sagens oplysning. 

 

Komiteen af Kritiske Fjernvarmebrugere høres som repræsentant for fjernvarmeforbru-

gerene, uanset Komiteen kun repræsentere en del af de tilsluttede fjernvarmeforbru-

gere. Komiteen af Kritiske Fjernvarmebrugere blev ligeledes hørt ved Energitilsynets 

tilkendegivelse af 24. juni 2014. 

 

Ross Engineering forestod borearbejdet ved Kvols. 

 

•Ross DK A/S (tidligere Ross Engineering A/S) bemærkninger til høringsudkast, bilag 5 

  

Ross har indledningsvis en række generelle betragtninger, der ikke kan influere på afgørel-

sens udformning. 

 

Ross har herudover betragtninger om, hvorvidt det var anbefalelsesværdigt at gå vi-

dere med en skrå boring, og at Ross tydeligt gjorde opmærksom på dette samt arten 

af beslutninger på mødet. 

 

Forsyningstilsynet tager udgangspunkt i ovenstående afsnit om voldgiftskendelse i sa-

gen EVK mod Ross Engineering A/S, hvor Voldgiftsretten ikke finder, at Ross under 

mødet fremkom med udsagn, som kunne gøre det klart for VF, at man løb en særlig 

risiko, at der påløb større uforudsete omkostninger el.lign. ved at fortsætte med en de-

vieret boring.  

 

Voldgiftsretten finder heller ikke, at Ross har godtgjort, at man på noget senere tids-

punkt kom med sådanne klare meldinger om en forøget risiko ved at fortsætte med en 

devieret boring.  

 

I ovenævnte voldgiftskendelse af 15. marts 2019, finder retten endvidere, at Ross’es 

anbefaling om at bore videre, da beslutningen om at stoppe boringen blev taget, inde-

bar væsentlige risici, og at ledelsen ikke havde fortsat tillid til Ross, hvilket Voldgiftsret-

ten finder havde et objektivt grundlag i det hidtidige forløb. 

 

Forsyningstilsynet finder derfor ikke, at Ross’ betragtninger kan føre til ændringer i af-

gørelsen. 

 

•Bemærkninger fra Komiteen af kritiske fjernvarmeforbrugere i Viborg, bilag 6 
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Kritiske Fjernvarmeforbrugere bemærker, at ”Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen” 

er en anden sammenslutning end Kritiske Fjernvarmeforbrugere og med et andet for-

mål. Kritiske Fjernvarmeforbrugere er endvidere ikke valgt ind i eller repræsenteret i 

VFs bestyrelse. 

 

Forsyningstilsynet retter afgørelsen på dette punkt. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere finder, at EVK og VF hele tiden har været enige om, at 

forbrugeren skulle betale regningen - og at de har sammenfaldende interesser.  

 

Forsyningstilsynet kan hertil påpege, at EVK oplyser, at de finder, at udgifterne skal af-

holdes gennem varmeregningen, således at udgifterne ikke pålægges kommunens 

skatteydere. Herudover viser voldgiftssagen mellem EVK og VF, at der ikke er sam-

menfaldende interesser.  

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere mener, at mens projektet kørte, var ingen opmærk-

somme på den afgørende forskel mellem efterforskningsomkostninger og produktions-

relaterede omkostninger mht. om de kunne lægges på varmeprisen. Det blev man 

først i forbindelse med Forsyningstilsynets (daværende Energitilsyn) behandling af sa-

gen. Nuværende udsagn om, hvorvidt en omkostning er af den ene eller den anden 

karakter, er derfor efterrationaliseringer. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at dette ikke er korrekt. VF stillede garantier overfor for 

EVK om at dække tab, hvis tilsynet ville anfægte, at omkostningerne kunne indregnes i 

varmeprisen. Parterne søgte forudgående at afklare spørgsmålet, bl.a. ved revisors 

påtegning af 1. maj 2012 og advokat notatet af 1. juni 2012 om indregning af omkost-

ninger. Der har således allerede før overdragelsen været stor opmærksomhed om, 

hvorvidt omkostningerne kunne indregnes, som efterforskningsomkostninger. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere har herefter en række betragtninger om Energiklage-

nævnets hjemvisning og det væsentlige i styregruppereferater m.v. for at fastslå formå-

let med at bore skråt.  

 

Kritiske Fjernvarme Forbrugere henviser videre til beslutninger, der viser, at der ikke 

var tale om udgifter til efterforskning. Kritiske varmeforbrugere henviser til forskellige 

kilder for at vise, at i efteråret 2011 er Kvols 2 ikke længere en prøveboring med det 

formål at verificere, om der er varmt vand i undergrunden eller ej.  Kritiske Fjernvarme-

forbrugere finder, at det nu er en produktionsboring med et berammet budget på 37, 5 

mio. kr., hvor man går væk fra den lodrette boring for at spare penge i det samlede 

budget. Kritiske Fjernvarmeforbrugere har videre en række betragtninger om, at pro-

jektledelsen tænkte i både efterforsknings- og produktionsbaner og derfor valgte løs-

ninger, som måske nok var dyrere end rene efterforsknings- løsninger, men som se-

nere vil billiggøre produktionsanlægget. 
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Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at dette hele tiden har indgået i tilsynets afgø-

relser, se f.eks. side 12 af 88 i tilkendegivelse af 24. juni 2014, Energ Viborg Kraft-

varme – indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne: 

 

”Endvidere er Kvols-2 ændret til at skulle etableres som en permanent boring i stedet 

for en prøveboring, da det blev anset som ret sikkert, at den skulle anvendes som en 

permanent boring. Kvols-1 var derimod planlagt og udført som en decideret prøvebo-

ring.” (fra redegørelse for projektet af 15. november 2011). 

  

Forsyningstilsynet henviser videre til konklusionerne på dette spørgsmål i tilkendegi-

velsen opdelt i formål med udgiften og nødvendigheden af udgiften:  

 

Vedr. formålet med udgiften side 36 af 88: 

”En boring der blev udført som en efterforskningsboring med det formål at afgøre, om 

der er varmt vand i undergrunden, kan efterfølgende – hvis der findes varmt vand – 

anvendes i en efterfølgende produktion, men dette ændrer ikke ved, at boringen skete 

med efterforskningsformål. ” 

 

Vedr. nødvendigheden af udgiften side 39 af 88 i tilkendegivelsen :  

.”.[] At de to boringer ……blev foretaget som skrå boringer og derved måtte være ble-

vet dyrere, end hvis der var blevet lodret, finder sekretariatet ikke i sig selv automatisk 

medfører, at udgifterne er unødvendige i varmelovens forstand….[]” 

 

I deres hjemvisning side 30, udvider Energiklagenævnet endvidere begrebet ”efter-

forskning”.  

 

Forsyningstilsynets så det som afgørende for om en udgift kunne indregnes, ”om for-

målet var at afgøre, om der var brugbart varmt vand i undergrunden”.  

 

Energiklagenævnet ser det som afgørende for om en udgift kan indregnes, ”..hvorvidt 

omkostningen relatere sig til en aktivitet, der har til formål at fastlægge et grundlag for 

en beslutning om, hvorvidt der kan etableres et geotermianlæg.” 

 

Således finder tilsynet ikke grundlag for, at anse Kvols 3 for at falde uden for omkost-

ningsarten ”efterforskning”.  Omkostningerne til Kvols 2 og 3 kan desuden ikke anses 

for unødvendige i varmeforsyningslovens forstand. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere savner en forklaring på forskellen mellem høringsudka-

stets oversigt over ikke-efterforskningsomkostninger og den tilsvarende oversigt på 

side 8 i Energitilsynets afgørelse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 9. ok-

tober 2015, at der ikke er taget stilling til, hvilket beløb efterforskningsudgifterne præcis 

udgør af de samlede omkostninger til geotermiprojektet. Opgørelsen af dette beløb og 

beløbet for omkostninger, der ikke kan indregnes, afventede Energiklagenævnets af-

gørelse af, om det kun er nødvendige efterforskningsomkostninger, der kan indregnes. 
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I afgørelsen nævnes en del af de omkostninger, der efterfølgende skal opgøres nær-

mere. I denne afgørelse opgøres så det endelige beløb. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere finder, at da VF er forpligtiget til at holde EVK skadesløs 

og da VF er forbrugerejet, er det igen fjernvarmeforbrugerne, der skal betale. EVK 

havde derfor ingen motivation til at holde udgifterne nede eller begrænse tabet, og det 

var da også først efter EVK overtagelse, at omkostningerne for alvor løb løbsk. 

 

Forsyningstilsynet er enig i at udgifterne til boringerne ved Kvols, kun kan afholdes af 

forbrugere ved EVK, forbrugerne ved VF, VF’s midler, de øvrige værker, eller skatte-

yderne.  

 

Vedrørende løbske udgifter og manglende tabsbegrænsning, finder Forsyningstilsynet 

ikke, at det er korrekt, ud fra den daværende viden om den type boringer. Forsynings-

tilsynet lægger vægt på, at Voldgiftskendelsen, side 53 ff. i ovennævnte voldgiftsken-

delse af 15. marts 2019, kommer frem til, at det ikke er godtgjort, at der i forholdet mel-

lem EVK og VF har været manglende tabsbegrænsning. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere har endvidere en række betragtninger om, at 8 boringer 

ikke er nødvendige efterforskningsomkostninger.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at EVK klager over Energitilsynets afgørelse af 9. 

oktober 2015, fordi indretning af borepladsen med 8 brønde køb og oplagring af rør til 

Kvols 4 og 5 er fradraget idet boringerne Kvols 4 og Kvols 5 m.fl. ikke er medtaget som 

dækningsberettigede udgifter. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere har en udregning over ”fremrykkede omkostninger”. Kri-

tiske Fjernvarmeforbrugere angiver, at deres indlæg drejer sig om borehuller 4-9, hvor 

der i opgørelsen er medtaget udgifter til Kvols 2 og Kvols 3 plus oprydning, evaluering 

m.v. udgifterne er derfor ikke bør medtages. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at vedrørende indkøb af rør til transmissionslednin-

ger, har EVK’s advokat Bech-Bruun oplyst, at der ikke er indkøbt varmetransmissions-

rør i forbindelse med geotermiprojektet.  

 

Bech Bruun oplyser videre, at de 100.000 kr., der er benyttet til udbud af rørleverencer 

til transmissionsrør er fratrukket opgørelsen, og udgifterne til evaluering kan ikke med-

tages i varmeregningen. 

 

Dette giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

Kritiske Fjernvarmeforbrugere har endvidere en række betragtninger om udgifter til 

planlægning af tracé.  
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Forsyningstilsynet har hørt Bech – Bruun vedrørende ovennævnte punkt, bilag 8 

 

Bech-Bruun oplyser: 

”Der er ikke udbetalt erstatning til lodsejere vedrørende ledningstracéet. Der er alene 

udbetalt erstatning til lodsejere i forbindelse med de seismiske undersøgelser. 

 

Der er ikke udført arbejde vedrørende selve etableringen af overfladeanlægget og 

transmissionsledningen eller tilslutningsanlæg til værkerne. Der blev afholdt udgifter til 

det overordnede planlægningsarbejde for projektet med henblik på varmeforsyning. 

 

Bech – Bruun oplyser videre, at omkostningerne til: ” vurdering af ledningstracée og 

lodsejerforhandlinger” blev afholdt som grundlag for beslutningen om, hvorvidt der 

skulle etableres et geotermianlæg samt en vurdering af tilslutningsanlæg på værkerne 

var til brug for vurderingen af budgettet for geotermianlægget, som skulle indgå i pro-

jektforslaget. 

 

Forsyningstilsynet er enig med Bech-Bruun i, at udgifterne kan ses som en del af de 

nødvendige efterforskningsomkostninger, da de blev afholdt som grundlag for beslut-

ningen om, hvorvidt der skulle etableres et geotermianlæg samt en vurdering af tilslut-

ningsanlæg på værkerne var til brug for vurderingen af budgettet for geotermianlæg-

get, som skulle indgå i projektforslaget. 

 

Dette punkt giver derfor ikke anledning til ændringer i afgørelsen. 

 

RETSGRUNDLAG 

BEKENDTGØRELSE, NR. 64 AF 21. JANUAR 2019 AF LOV OM VARMEFOR-

SYNING (VARMEFORSYNINGSLOVEN) 

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder 

miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand, og inden for disse rammer at formindske energiforsyningernes afhængighed af 

fossile brændsler, jf. lovens § 1, stk. 1.  

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende, hvilke omkostninger 

kollektive varmeforsyninger m.v. kan indregne i varmeprisen. Bestemmelsen har føl-

gende ordlyd:  

 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmean-

læg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i pri-

serne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller 

gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til 

energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration 

og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder 

omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finan-

sieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder op-
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stået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssy-

stemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende an-

vendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-

varmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning.  

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at 

andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i pri-

serne, jf. dog stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere 

fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til 

ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Forsyningstilsynets tiltræden, 

forrentning af indskudskapital. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan 

fastsætte regler om, at anlæg, der er nævnt i § 20, stk. 1, er helt eller delvis 

undtaget fra regler om indregning fastsat efter 2. pkt..” (fremhævet her) 

 

Bestemmelsen fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 451 af 31. maj 2000 om æn-

dring af lov om varmeforsyning (Ophævelse af bestemmelser om naturgas, ændrede 

prisbestemmelser, Energitilsynet og ændrede klagebestemmelser). I det specielle be-

mærkninger til lovforslagets § 1, nr. 6 (lovforslag nr. L 240 af 29. marts 2000), fremgår 

bl.a. følgende:  

 

”Bestemmelsen i § 20, stk. 1 og 2, indebærer, at anlæg som hovedregel fort-

sat er omfattet af varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-selv«-princip. Princippet 

indebærer, at anlægget kan indregne nødvendige omkostninger i prisen for 

anlæggets ydelser. 

 

I konsekvens af at geotermianlæg nu er omfattet af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser, kan en forsyningsvirksomhed indregne udgifterne til de 

nødvendige undersøgelser forud for etablering af geotermianlæg i prisen.” 

(fremhævet her) 

 

Det følger af Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016 (j.nr. 1021-15-121), 

at ”det afgørende for, om en omkostning efter sin art kan indregnes i varmeprisen som 

en efterforskningsomkostning er, om den ligger forud for etablering af et geotermian-

læg. Omkostningen skal relatere sig til en aktivitet, der har til formål at fastlægge et 

grundlag for en beslutning om, hvorvidt der kan etableres et geotermianlæg. Omvendt 

vil omkostninger til etablering af et geotermianlæg ikke kunne kategoriseres som efter-

forskningsomkostninger”.  

 

Energiklagenævnet tilføjer hertil, at ”afgørelsen heraf skal ske konkret og under inddra-

gelse af sagens faktiske omstændigheder samt målet med afholdelsen af omkostnin-

gerne, og at ”det er afgørende for omkostningsarten i henhold til indregningsadgangen 

efter varmeforsyningslovens regler med hvilket formål, udgifterne blev afholdt”.  

ANMELDELSESREGLER 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1-3, omhandler anmeldelser: 

 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser for ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der 
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er nedsat af energi-, forsynings- og klimaministeren (Forsyningstilsynet), med an-

givelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Forsyningstilsynet kan 

fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages 

elektronisk. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsa-

ges af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller 

kommunens revisor. Forsyningstilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at visse sager ikke 
skal anmeldes. 

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 
betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

Bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 om anmeldelse af tariffer, omkostnings-

fordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjern-

varme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft (”anmel-

delsesbekendtgørelsen”), indeholder nærmere regler for anmeldelser. Anmeldelsesbe-

kendtgørelsen indeholder bl.a. følgende regler om indholdet af anmeldelserne mv.:  
 

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler virksomheder, der 
leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, og som er omfattet af 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

§ 3. Anmeldelsespligten omfatter tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med for-
enet produktion og andre betingelser for levering af opvarmet vand, damp eller 
gas nævnt i § 1, samt grundlaget herfor, herunder budgetter, almindelige bestem-
melser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser 
om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om ind-
regning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v. 
Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og hen-
læggelsesplan. Anmeldelsespligten omfatter endvidere oplysninger om forrent-
ning af indskudskapital. 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter regnskabsoplysninger til eftervisning af tarif-
fer (priseftervisning). 

Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2-3, skal ved anmeldelse af budget, jf. § 
5, og priseftervisning fordele varmeomkostninger på det enkelte led i forsynings-
kæden, som disse varmeomkostninger kan tilknyttes. Der skal herved ske en for-
deling til produktion, transmission og distribution. 

§ 4. Anmeldelse efter § 3, skal ske i Forsyningstilsynets online anmeldelsessy-
stem (ENAO). 

Stk. 2. Virksomheden anvender ved anmeldelse af budget og priseftervisning ske-
maet i ENAO. 

Stk. 3. Kan anmeldelse ikke ske i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem, 
jf. stk. 1, skal det ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Forsyningstilsy-
nets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer indsendes herefter per e-mail til Forsy-
ningstilsynet i samme filformat. 

Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 6, stk. 1, kan regnskabsoplysninger, der er 
registreret i struktureret form efter standardkontoplan udarbejdet af energibran-
chens organisationer, danne grundlag for anmeldelse af priseftervisning i Forsy-
ningstilsynets online anmeldelsessystem. 

Stk. 5. Virksomhedens anmeldelser registreres i Forsyningstilsynets offentligt til-
gængelige register, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 1. 

Stk. 6. Forsyningstilsynet udarbejder vejledninger til brug for anmeldelse efter § 3. 
Vejledninger kan tilgås på Forsyningstilsynets hjemmeside. 
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§ 6. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der anvender et regnskabsår, der udløber mel-
lem 1. juni og 30. november, skal anmelde priseftervisning senest den førstkom-
mende 15. marts, jf. dog stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår 
til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde priseftervisning senest 
den førstkommende 15. september jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der i mindst to ud af tre år i den periode, der 
udgøres af de regnskabsår, der starter i 2014, 2015 og 2016, har solgt mindst 50 
TJ opvarmet vand eller damp pr. år, skal fra 1. januar 2019 anvende et regn-
skabsår, der svarer til kalenderår, og anmelde priseftervisning efter udløbet af 
regnskabsperioden senest den førstkommende 15. april. Anmeldelse efter 1. pkt. 
skal ske første gang den 15. april 2020. 

Stk. 3. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der i mindst to ud af tre på hinanden følgende 
regnskabsår, der starter i 2015 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet 
vand eller damp pr. år, skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, se-
nest fra 1. januar i det andet år efter regnskabsperiodens afslutning, og anmelde 
priseftervisning senest den førstkommende 15. april. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS KOMPETENCE 

Det følger af § 3, stk. 1, i lov om Forsyningstilsynet, jf. lov nr. 690 af 8. juni 2018, at 

Forsyningstilsynet varetager opgaver og beføjelser i medfør af denne lov og sektorlov-

givningen, hvorved der menes lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om 

varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om fremme af besparel-

ser i energiforbruget eller i regler fastsat i medfør heraf. Forsyningstilsynet varetager 

endvidere opgaver og beføjelser i medfør af EU-regulering.  

 

Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initi-

ativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage, jf. § 3, stk. 2.  

 

Forsyningstilsynet har ikke kompetence til at behandle klager om civilretlige tvister, jf. § 

3, stk. 3.  

 

Forsyningstilsynslovens § 3, stk. 1 og 2, har karakter af henvisninger, som slår fast, at 

tilsynet skal varetage de opgaver og beføjelser, som er fastsat i sektorlovgivningen.  

 

Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at hvis Forsyningstilsynet finder, at 

tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller andre betingelser 

er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 20 c, § 28 b, stk. 4, el-

ler regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem for-

handling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller 

betingelser, jf. dog stk. 6.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

SAGENS GENSTAND  

Denne sag drejer sig om, hvilke omkostninger til det fejlslagne geotermiprojekt i Kvols 

ved Viborg, der er indregningsberettigede i varmepriserne. Det sker på baggrund af, at 

Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015 om samme spørgsmål blev ophævet og 

hjemvist ved Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016.  
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Sagen er afgjort konkret ud fra, at der er tale om et af de tidlige Geotermiprojekter og 

er vurderet ud fra de erfaringer, der forelå på det pågældende tidspunkt. 

 

Det lægges til grund, at ifølge Energiklagenævnets hjemvisningsafgørelse af 2. no-

vember 2016, vil andre omkostninger i geotermiprojektet, som er afholdt med henblik 

på etableringen af et nyt anlæg, i et nyt selvstændigt selskab, hverken kunne indreg-

nes i varmeprisen som driftsomkostninger, administrationsomkostninger eller drifts-

mæssige afskrivninger i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, jf. afskriv-

ningsbekendtgørelsens § 4.  

 

BEGREBET NØDVENDIGE EFTERFORSKNINGSOMKOSTNINGER 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende, hvilke omkostninger 

kollektive varmeforsyninger kan indregne i varmeprisen. Det følger af bestemmelsens 

stk. 1, at kollektive varmeforsyningsanlæg i priserne kan indregne ”nødvendige” udgif-

ter til bl.a. ”efterforskning”. Det fremgår af forarbejderne til varmeforsyningsloven, at 

denne del af bestemmelsen sigter til, at en forsyningsvirksomhed i prisen kan indregne 

udgifterne til de nødvendige undersøgelser forud for etablering af geotermianlæg.  

 

Det skal således sondres mellem nødvendige efterforskningsudgifter forud for etable-

ring af et geotermianlæg, som kan indregnes i varmeprisen, og udgifter, der har været 

afholdt med henblik på etablering af anlæg og senere produktion, som ikke kan indreg-

nes i varmeprisen, ved det fejlslagne projekt i Kvols. 

 

Spørgsmålet om, hvilke typer af omkostninger, der kan have til formål at fastlægge et 

grundlag for en beslutning om, hvorvidt der kan etableres et geotermianlæg, er ikke 

fastlagt i forarbejderne til varmeforsyningsloven eller i retspraksis. 

 

Forsyningstilsynet finder i den hjemviste afgørelse af 9.oktober 2015, at kernen af be-

grebet efterforskningsomkostninger er omkostninger, der afholdes for at undersøge, 

om der er varmt vand til stede i undergrunden, som kan danne grundlag for en geoter-

misk produktion. 

 

Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016, udvider begrebet til, ”at omkost-

ningen skal relatere sig til en aktivitet, der har til formål at fastlægge et grundlag for en 

beslutning om, hvorvidt der kan etableres et geotermianlæg”.  

 

Energiklagenævnet finder endvidere, at det er afgørende for, om en omkostning efter 

sin art kan indregnes i varmeprisen som en efterforskningsomkostning, at den ligger 

forud for etablering af et geotermianlæg. Omkostninger til etablering af et geotermian-

læg vil ikke kunne kategoriseres som efterforskningsomkostninger. Energiklagenævnet 

anfører endvidere, at ”afgørelsen heraf skal ske konkret og under inddragelse af sa-

gens faktiske omstændigheder samt målet med afholdelsen af omkostningerne”.  

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, stiller ikke krav om, at efterforskning skal have et 

bestemt udfald, hvorfor dette ikke kan tillægges betydning for indregningsadgangen. 

Som følge heraf kan omkostninger til nedlukning af en efterforskning, der ikke førte til 

produktion, indregnes i varmeprisen som en del af efterforskningsomkostningerne.  
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For efterforskningsomkostninger forudsætter indregningsadgangen, at den afholdte 

udgift har været nødvendig, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

I det følgende skal det derfor for hver omkostningstype efter ovenstående kriterier fore-

tages en konkret vurdering af, hvorvidt de afholdte udgifter i geotermiprojektet i Kvols i 

den konkrete sammenhæng har haft karakter af nødvendige efterforskningsudgifter el-

ler er etablerings- og anlægsomkostninger.  

 

I det omfang en afholdt udgift i den konkrete sammenhæng ikke har haft karakter af en 

efterforskningsomkostning, vurderes det, hvorvidt omkostningen på andet grundlag er 

indregningsberettiget, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.  

 

Energiklagenævnet fastslår bl.a., at det er afgørende for om en omkostning kan ind-

regnes i varmeprisen som en efterforskningsomkostning er, om den ligger forud for 

etablering af et geotermianlæg. Omkostningen skal relatere sig til en aktivitet, der har 

til formål at fastlægge et grundlag for en beslutning om, hvorvidt der kan etableres et 

geotermianlæg. Omvendt vil omkostninger til etablering af et geotermianlæg ikke 

kunne karakteriseres som efterforskningsomkostninger. 

 

OMKOSTNINGSOPGØRELSE  

Energiklagenævnets fastholder, at det er afgørende i forhold til indregningsadgangen, 

at der er tale om efterforskningsomkostninger, hvor Energiklagenævnet, side 29 og 30 

i hjemvisningsafgørelse af 2. november 2016, er enig med Energitilsynets vurdering af, 

at det er afgørende for omkostningsarten, i forhold til indregningsadgangen efter var-

meforsyningslovens regler, med hvilket formål udgiften blev afholdt. 

 

EVKA/S v/Bech-Bruun har udarbejdet en omkostningsopgørelse for geotermiprojektet 

og fordelt omkostningerne på seks perioder, jf. bilag 3. Opgørelsen er opdateret pr. 31. 

maj 2018.  

 

Ifølge omkostningsopgørelsen er der afholdt udgifter for i alt kr. 175.759.579 i geoter-

miprojektet, mens der er indtægter for kr. 20.182.324. Af projektets udgifter har 

EVKA/S v/Bech-Bruun tilkendegivet, at kr. 5.288.075 ikke er efterforskningsomkostnin-

ger. Alle de nævnte beløb er ekskl. moms.   

  

Forsyningstilsynet finder, at omkostninger, der i den konkrete sammenhæng var relate-

ret til etablering af det geotermiske anlæg og produktion af geotermisk varme ikke er 

indregningsberettigede, det drejer sig bl.a. om forberedelse og materiale til Kvols 4 - 9. 

Finansieringsomkostningerne til fremmedkapital, for så vidt angår den del af omkost-

ningerne, der er afholdt til finansiering af de omkostninger, som ikke har karakter af ef-

terforskningsomkostninger er heller ikke indregningsberettigede. Det indebærer, at kr. 

5.288.075 ikke kan indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 

og 2.  

 

Energi Viborg Kraftvarme A/S v/Bech-Bruun finder, at der er afholdt udgifter for i alt kr. 

175.759.579 i geotermiprojektet, mens der er indtægter for kr. 20.182.324, hvilket giver 

netto omkostninger på kr. 155.577.255; mens kr. 5.288.075 ikke er efterforskningsom-

kostninger. Ud over de kr. 5.288.075, der er enighed med Energi Viborg Kraftvarme 
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A/S v/Bech-Bruun om ikke udgør efterforskningsomkostninger, finder Forsyningstilsy-

net også, at udgifter for kr. 2.248.100 til evaluering af projektet ikke konkret har haft ka-

rakter af nødvendige efterforskningsomkostninger og derfor ikke kan indregnes i var-

mepriserne. Det indebærer, at i alt kr. 7.536.175 eksklusive moms ud af de totale om-

kostninger på kr. 155.577.255 (175.759.579 – 20.182.324) ikke kan indregnes i varme-

priserne. Forsyningstilsynet finder herefter, at der i varmepriserne samlet set kan ind-

regnes kr.155.577.255 – kr.7.536.175 = kr. 148.041.080 eksklusive moms.  

 

FORMÅLET MED AFHOLDELSE AF UDGIFTER  

Som nævnt følger det af Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016, at det 

afgørende for indregningsadgangen i relation til bestemmelsen om nødvendige efter-

forskningsomkostninger er, med hvilket formål udgifterne blev afholdt. Energiklage-

nævnet anfører, at afgørelsen heraf skal ske konkret og under inddragelse af sagens 

faktiske omstændigheder samt formålet med afholdelsen af omkostningerne.  

 

I relation til geotermiprojektet i Kvols fremgår det af Energiklagenævnets afgørelse, at 

hverken tilladelser i henhold til undergrundsloven eller parters samarbejdsaftaler i sig 

selv kan definere, med hvilket formål der reelt er disponeret, og hvornår et projekt skif-

ter fra efterforsknings- til anlægsfasen, og at samarbejdsaftaler og boretilladelser der-

for som udgangspunkt ikke alene kan danne grundlag for vurderingen af, hvorvidt for-

målet med et projekt har været efterforskning eller etablering af anlæg.  

 

Det fremgår endvidere, at Energiklagenævnet finder, at en styregruppes beslutninger 

er væsentlige i forhold til at fastlægge formålet med de omkostninger, som afholdes, 

og at det kan være relevant at inddrage resultaterne af de seismiske undersøgelser 

mv. og risikoafdækningen samt styregruppens evaluering heraf. Det anføres endvi-

dere, at det også kan være relevant at inddrage den projektansøgning, som beskriver 

projektet og danner grundlag for kommunens godkendelse, og at det kan være rele-

vant at inddrage formålet med konkrete aktiviteter forbundet med projektgennemførel-

sen, herunder bl.a. formålet med opkøb af jord, indretning af boreplads, planer for an-

tal boringer, indkøb af materiel og lignende planlægning af overfladeanlæg og trans-

missionsledninger. Energiklagenævnet finder endvidere, at typen af boringer kan være 

med til at definere, hvorvidt formålet er produktion eller efterforskning, idet en devieret 

boring typisk vil blive valgt i forbindelse med produktion, idet denne type boring øger 

produktionskapaciteten i et anlæg.  

 

Endelig fremgår det, at Energiklagenævnet finder, at det kan være relevant for bedøm-

melsen af omkostningerne som enten efterforsknings- eller anlægsomkostninger at 

inddrage omfanget af investeringer i projektet og finansieringsmåden, herunder opstil-

lede budgetter samt den nye projektledelses beslutninger og gennemførelse af disse.  

 

I den foreliggende sag har VF anført, at omkostningerne, der af VF afholdt i projektet, 

er afholdt med efterforskningsformål. EVK har i omkostningsopgørelsen i bilag 3 angi-

vet, at der i geotermiprojektet er afholdt udgifter for i alt kr. 170.471.504 ekskl. moms 

med et efterforskningsformål.  
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Ved afgørelsen af, om omkostningerne reelt er afholdt med det formål at etablere geo-

termianlægget, har Forsyningstilsynet foretaget en gennemgang af samtlige af sagens 

oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet har således bl.a. foretaget en gennemgang af referaterne af styre-

gruppemøderne for geotermiprojektet i Kvols. Forsyningstilsynet konstaterer imidlertid, 

at referaterne primært fokuserer på projektets forløb, tidsplan og de nødvendige be-

slutninger, der måtte træffes. Styregruppemøderne ses ikke at have fokuseret på, 

hvornår projektet skiftede fra efterforsknings- til anlægsfasen. Under disse særlige om-

stændigheder finder Forsyningstilsynet ikke, at referaterne af styregruppemøderne 

danner et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, hvilke af projektets omkostninger der 

har været afholdt med henholdsvis et efterforsknings- eller etableringsformål.  

 

Det har hele tiden indgået i tilsynets afgørelser, at boringerne blev foretaget som skrå-

boringer også af produktionshensyn, men at det stadig er en nødvendig efterforsk-

ningsomkostning. F.eks. side 12 af 88 i ”Tilkendegivelse af 24. juni 2014, Energi Vi-

borg Kraftvarme A/S – indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne”: 

 

”Endvidere er Kvols-2 ændret til at skulle etableres som en permanent boring i stedet 

for en prøveboring, da det blev anset som ret sikkert, at den skulle anvendes som en 

permanent boring. Kvols-1 var derimod planlagt og udført som en decideret prøvebo-

ring.” (fra redegørelse for projektet af 15. november 2011). 

  

Konklusionerne på dette spørgsmål er i tilkendegivelsen opdelt i formål med udgiften 

og nødvendigheden af udgiften:  

 

Vedr. formålet med udgiften side 36 af 88: 

En boring der blev udført som en efterforskningsboring med det formål at afgøre, om 

der er varmt vand i undergrunden, kan efterfølgende – hvis der findes varmt vand – 

anvendes i en efterfølgende produktion, men dette ændrer ikke ved, at boringen skete 

med efterforskningsformål.  

 

Vedr. nødvendigheden af udgiften side 39 af 88 i tilkendegivelsen :  

..[] At de to boringer ……blev foretaget som skrå boringer og derved måtte være blevet 

dyrere, end hvis der var blevet lodret, finder sekretariatet ikke i sig selv automatisk 

medfører, at udgifterne er unødvendige i varmelovens forstand….[] 

  

Vedrørende gennemgangen af de øvrige dokumenter kan det nævnes, at Forsynings-

tilsynet endvidere har foretaget en gennemgang af projektets seismiske undersøgelser 

for at vurdere, hvornår projektet skiftede fra efterforsknings- til anlægsfasen. I den for-

bindelse kan fremhæves, at det bl.a. fremgår af GEUS’ rapport vedrørende de seismi-

ske undersøgelser fra 2011., at ”[d]et udførte analyse arbejde viser, at hvis nærvæ-

rende analyse af det geotermiske energipotential skal kvalificeres yderligere, vil en ny 

boring, med pumpetest og evt. borekerne være påkrævet”, at ”[o]wing to the geological 

uncertainties – in particular the estimatets of permeabilities – the assessment of the 

possible production rate from the reservoir is uncertain. The uncertainty is illustrated by 

reservoir simulations bases on pessimistic, most likely and optimistic assessments, 

which results in a large span of the possible outcome”, og at “[it may also be stressed 

that future evaluation of the geothermal energy potential for the area should include 
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new drilling activities with well tests to further qualifying the above conclusions”. GEUS’ 

rapport tyder dermed på, at projektet på tidspunktet for rapportens færdiggørelse sta-

digvæk var i efterforskningsfasen.  

 

Forsyningstilsynet har også foretaget en vurdering af projektforslaget til Viborg Kom-

mune fra maj 2011. Projektforslaget giver et vist indblik i, hvordan forløbet var tiltænkt i 

relation til projektets overgang fra efterforsknings- til etableringsfasen, idet det bl.a. 

fremgår, at ”forundersøgelsesprogrammet er igangsat og der forventes gennemført 

prøveboring af prøvepumpning af reservoiret ved Kvols i sensommeren 2011. Skulle 

forundersøgelserne vise at projektet er økonomisk rentabelt, vil parterne danne et fæl-

les driftsselskab – Viborg Geotermi AMBA – der skal eje og drive geotermianlægget i 

Kvols med tilhørende transmissionsledninger og efterfølgende igangsætte de nødven-

dige arbejder således der kan leveres geotermisk varme fra Kvols i 2012/2013”. 

 

Projektforslaget giver imidlertid ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, med hvilket 

formål de enkelte udgifter i projektet blev afholdt. Forsyningstilsynet henviser i den for-

bindelse bl.a. til, at den i projektforslaget forudsatte tidsplan ikke blev realiseret. Tilsva-

rende i forhold til Viborg Kommunes afgørelse af 26. januar 2011 om VVM-pligt for Vi-

borg geotermi-forprojekt, hvor det bl.a. er anført, at ”[d]et aktuelle projekt er en forun-

dersøgelse, som skal vise, om der er grundlag for gennemførelse af et permanent geo-

termiprojekt, som efterfølgende vil blive anmeldt. Varigheden af forprojektet er oplyst til 

30-60 dage”.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at overdragelsesaftalen af maj 2012 mellem 

VF og EVK giver et klart svar på, med hvilket formål udgifterne i projektet har været af-

holdt, og hvilket stadie projektet på dette tidspunkt havde. Der kan i den forbindelse 

henvises til, at det af overdragelsesaftalen bl.a. fremgår, at VF har ”igangsat et projekt 

vedrørende efterforskning og etablering af et geotermisk anlæg”.  

 

For at afgøre, om udgifterne i projektet er afholdt med enten et efterforsknings- eller 

etableringsformål, har Forsyningstilsynet endvidere undersøgt alle sagens oplysninger 

i relation til valget af typen af boringer.  

 

I den forbindelse kan på den ene side f.eks. fremhæves, at det i redegørelse for pro-

jektet af 15. november 2011 fra Viborg Geotermi til styregruppen for geotermiprojektet 

bl.a. fremgår, at ”en devieret profil [vil] give en længere eksponering i reservoiret, der 

vil medvirke til at sikre, at de ønskede vandmængder kan oppumpes”, at ”Kvols-2 [er] 

ændret til at skulle etableres som en permanent boring i stedet for en prøveboring, da 

det blev anset som ret sikkert at den skulle i anvendelse som en permanent boring. 

Kvols-1 var derimod planlagt og udført som en decideret en prøveboring”, og at ”[i] for-

ventning om og tillid til etablering af et geotermisk anlæg – og med henblik på at sikre 

levering af geotermisk varme fra et tidligt som muligt tidspunkt – er arbejdet med etab-

lering af ledningsanlæg opstartet”.  

 

Det kan i denne retning også fremhæves, at det af EVK’s referat af 30. maj 2012 bl.a. 

fremgår, at projektets videre forløb som følge af uheldet i boringen af Kvols 2 skulle 

vurderes grundigt, herunder hvad reservoiret kunne yde, såfremt Kvols 3 blev boret 

lodret.  
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På den anden side kan f.eks. fremhæves, at det af Energistyrelsens afgørelse af 9. ja-

nuar 2012 om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser med henblik på at un-

dersøge mulighederne for udnyttelse af undergrunden til produktion af geotermisk 

energi til fjernvarmeproduktion fremgår, at ”[d]en første boring (Kvols-2) udføres for at 

undersøge, om der forefindes egnet vand til geotermi i Gassum formationen. Den an-

den boring (Kvols-3) udføres for at kontrollere om der er permeabilitet og gennem-

strømning i Gassum formationen”. Der henvises endvidere til, at boreprogrammet for 

Kvols 2 og Kvols 3 er godkendt ved Energistyrelsens afgørelser af 23. januar 2012 og 

24. januar 2012, og at boringerne i disse afgørelser betegnes som efterforskningsbo-

ringer.  

 

På baggrund af ovenstående og en samlet vurdering af sagens øvrige oplysninger, 

herunder budgetterne for projektet, finansieringsmåden, de tegnede forsikringer mv., 

finder Forsyningstilsynet ikke, at der konkret foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at 

tilsidesætte VF og EVK’s oplysninger om, at de afholdte udgifter havde efterforsknings-

formål.  

 

Spørgsmålet om, hvilke konkrete udgifter der herefter er indregningsberettigede, be-

handles i det følgende for hver af de seks perioder, som udgifterne i projektet er inddelt 

efter, jf. omkostningsopgørelsen i bilag 3.  

 

PERIODE 1: PÅBEGYNDELSE AF GEOTERMIPROJEKTET 2008 – 30. NO-

VEMBER 2011 

I periode 1 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

14.615.573. Omkostningerne relaterer sig primært til arbejde forbundet med at ansøge 

om myndighedstilladelser, udarbejdelse af projektforslag, miljøvurderinger, seismiske 

undersøgelser, tracevurdering og overfladeanlæg.  

 

Forsyningstilsynet finder, at disse omkostninger konkret har været afholdt med henblik 

på efterforskning af varmt vand i undergrunden. Ved denne vurdering har Forsynings-

tilsynet bl.a. lagt vægt på, at der er tale om udgifter, der har været afholdt i forbindelse 

med påbegyndelse af geotermiprojektet i Kvols.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at der konkret er grundlag for antage, at udgif-

terne ikke har været nødvendige at afholde.  

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for 

at tilsidesætte VF og EVK’s oplysning om, at de afholdte udgifter havde et efterforsk-

ningsformål, kan de afholdte udgifter med kr. 14.615.573 indregnes i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  
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PERIODE 2: OPTAKT TIL BORINGERNE: 30. NOVEMBER 2011 – JANUAR 

2012 

I periode 2 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

11.362.355. Omkostningerne relaterer sig primært til casing og cementering, borele-

delse, juridisk rådgivning, bygherreleverancer (indretning af boreplads), køb af jord, 

projektledelse, arkæologiske undersøgelser på borepladsen samt Energistyrelsens til-

ladelser.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det disse omkostninger konkret har været afholdt med 

henblik på efterforskning af varmt vand i undergrunden. Udgifter til casing og cemente-

ring, boreledelse og bygherreleverance samt køb af jord har i geotermiprojektet i Kvols 

haft en direkte tilknytning til undersøgelse af undergrunden for forekomsten af varmt 

vand.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at der konkret er grundlag for antage, at udgif-

terne ikke har været nødvendige at afholde.  

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for 

at tilsidesætte VF og EVK’s oplysninger om, at de afholdte udgifter havde et efterforsk-

ningsformål, kan de afholdte udgifter med kr. 11.362.355 indregnes i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

PERIODE 3: BORINGEN AF KVOLS 2 OG KVOLS 3: JANUAR – JUNI 2012 

I periode 3 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

132.105.074. Udgifterne relaterer til primært til boringen af Kvols 2 og Kvols 3 samt for-

sikringsdækning af uheld ved boring.  

 

Forsyningstilsynet finder, at omkostninger til boringen af Kvols 2 og Kvols 3 i den kon-

krete sammenhæng har haft karakter af efterforskningsomkostninger efter varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. Der kan bl.a. henvises til, at boreprogrammet for Kvols 2 og 

Kvols 3 er godkendt ved Energistyrelsens afgørelser af 23. januar 2012 og 24. januar 

2012, og at boringerne i disse afgørelser betegnes som efterforskningsboringer.  

 

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt de afholdte forsikringsomkostninger har karakter 

af enten efterforsknings- eller etableringsomkostninger, har Forsyningstilsynet tillagt 

det afgørende betydning, at forsikringsudgifterne konkret har knyttet sig til boringen af 

Kvols 2, der har karakter af en efterforskningsomkostning. Forsyningstilsynet finder på 

denne baggrund, at de afholdte forsikringsomkostninger konkret har karakter af efter-

forskningsomkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.   

 

Spørgsmålet er herefter, om udgifterne, der har været afholdt i periode 3, har karakter 

af nødvendige efteromkostninger. Spørgsmålet trænger sig særligt på for så vidt angår 

boringsomkostningerne til Kvols 2 og Kvols 3, idet disse blev udført som devierede bo-

ringer.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det i den konkrete sammenhæng må anses for afgørende, 

at det af voldgiftsrettens kendelse af 21. september 2017 fremgår, at boringerne for 
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Kvols 2 og Kvols 3 blev udført i overensstemmelse med de af Energistyrelsen god-

kendte boreprogrammer af 23. og 24. januar 2014. Voldgiftsretten kendelse af 15. 

marts 2019 finder det ikke godtgjort, at det indtil projektets standsning var håbløst eller 

urealistisk at tro på, at boringen kunne nå i mål, eventuelt ved en vertikal boring. det 

findes derfor at være inden for ledelsens beslutningskompetence, at foretage efter-

forskningsboringerne som skrå/devierede boringer. 

 

Herefter finder Forsyningstilsynet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de af-

holdte udgifter for Kvols 2 og Kvols 3 ikke har været nødvendige efterforskningsom-

kostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1’s forstand.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at der konkret er grundlag for antage, at udgif-

terne til forsikring ved uheld af boring ikke har været nødvendige at afholde. Det be-

mærkes i den forbindelse, at der fra forsikringsselskabets side blev udbetalt en sum på 

kr. 9.000.000 som følge af uheldet i forbindelse med Kvols 2. Dette beløb forbeholdes 

fraregnet omkostninger til forprojektet, jf. side 6 i Energitilsynets tilkendegivelse. 

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt sikkert grund-

lag for at tilsidesætte VF og EVK’s oplysninger om, at de afholdte udgifter havde et ef-

terforskningsformål, kan de afholdte udgifter med kr. 132.105.074 indregnes i varme-

priserne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

PERIODE 4: FINANSIERINGEN OG OVERDRAGELSEN AF PROJEKTET: 

MARTS 2012 

I periode 4 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

5.526.093. Der er bl.a. tale om udgifter til advokater, revision samt renteudgifter.  

 

Efter en konkret vurdering finder Forsyningstilsynet, at disse omkostninger i geoter-

miprojektet i Kvols har karakter af efterforskningsomkostninger efter varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 1. Ved denne vurdering er det bl.a. tillagt betydning, at overdragelsen 

af projektet til EVK’s var en nødvendig forudsætning for, at projektet – og dermed også 

efterforskningen af undergrunden for forekomsten af varmt vand – kunne fortsætte. 

Forsyningstilsynet finder derfor heller ikke konkret grundlag for at antage, at udgifterne 

ikke har været nødvendige at afholde.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at renteudgifterne har karakter af finansieringsud-

gifter ved fremmedkapital og derfor også er indregningsberettigede i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for 

at tilsidesætte VF og EVK’s oplysninger om, at de afholdte udgifter havde et efterforsk-

ningsformål, kan de afholdte udgifter med kr. 5.526.093 indregnes i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

PERIODE 5: NEDLUKNING OG EVALUERING FREM TIL 31. DECEMBER 2014 

I periode 5 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

6.808.592 til nedlukning og evaluering af geotermiprojektet.  
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Som nævnt stiller varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, ikke krav om, at efterforskning 

skal have et bestemt udfald, og efter en gennemgang af de faktiske oplysninger finder 

Forsyningstilsynet endvidere ikke som følge af sagens omstændigheder konkret 

grundlag for at fravige dette udgangspunkt.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at der konkret er grundlag for antage, at udgif-

terne til nedlukning af projektet ikke har været nødvendige at afholde.  

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for 

at tilsidesætte VF og EVK’s oplysning om, at de afholdte udgifter havde et efterforsk-

ningsformål, kan de afholdte udgifter til nedlukning af efterforskningen indregnes i var-

meprisen.  

 

I periode 5 er der imidlertid også afholdt udgifter for kr. 2.248.100 til evaluering af pro-

jektet. Forsyningstilsynet finder, at disse udgifter ikke konkret har haft karakter af nød-

vendige efterforskningsomkostninger, der kan indregnes efter varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1. Ved denne vurdering har Forsyningstilsynet navnlig lagt vægt på, at der på 

baggrund af sagens oplysninger ikke forekommer at være en omkostning, som har 

været nødvendig at afholde for at gennemføre eller nedlukke geotermiprojektet i Kvols.  

 

Udgiften til evaluering af projektet kan endvidere ikke indregnes på andet grundlag, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.  

 

For periode 5 kan derfor indregnes kr. 4.560.492,00 i varmepriserne, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1.  

PERIODE 6: OMKOSTNINGER EFTER NEDLUKNING 

I periode 6 er der ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 afholdt udgifter for kr. 

5.341.892. Der er bl.a. tale om finansielle omkostninger til byggekredit og garantiprovi-

sion, omkostninger vedrørende byggepladsen, herunder især retablering, lagerleje 

samt forsikringsomkostninger vedrørende byggepladsen.  

 

Forsyningstilsynet finder konkret, at disse omkostninger – med undtagelse af renteud-

gifterne – har haft karakter efterforskningsomkostninger efter varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere ikke, at der er grundlag for antage, at udgifterne til 

nedlukning af projektet ikke har været nødvendige at afholde.  

 

På denne baggrund og da Forsyningstilsynet som nævnt ovenfor efter en samlet vur-

dering af sagens oplysninger ikke finder, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for 

at tilsidesætte VF og EVK oplysninger om, at de afholdte udgifter havde et efterforsk-

ningsformål, kan de afholdte udgifter med kr. 5.341.892 indregnes i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 25/25 

INDTÆGTER 

Geotermiprojektet har ifølge omkostningsopgørelsen i bilag 3 indtægter for kr. 

20.182.324. Der er tale om indtægter for solgte lagervarer samt forlig med Rambøll 

samt retssag mod ”Omegnsbyerne”.  

 

Forsyningstilsynet finder, at disse indtægter relaterer sig til projektets efterforsknings-

omkostninger, og at indtægterne derfor reducerer de afholdte efterforskningsomkost-

ninger, som kan indregnes efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

KONKLUSION 

Forsyningstilsynet finder, at der i varmepriserne samlet set kan indregnes kr. 

148.041.080 eksklusive moms. Det indebærer, at i alt kr. 7.536.175 eksklusive moms 

ikke kan indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.  

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

bekendtgørelse af lov nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning. Klagen skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid har betydning for, om klagen er indgivet i rette tid, idet 

den skal sendes inden for kontortid. Nærmere information om klagefristen, hvem der 

kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenæv-

nes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  
 
Carsten Smidt  

Direktør 


