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J.nr. 1805092 - Indregning af omkostninger til geotermi-
projektet i Kvols i varmepriserne   

På vegne af Energi Viborg Kraftvarme A/S (”EVK”) har jeg følgende bemærkninger til Forsyningstilsynets

høringsudkast til afgørelse af 14. december 2018 samt til høringssvarene fra Ross DK A/S (”Ross”) og Ko-

miteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere:

1. Forsyningstilsynets høringsudkast til afgørelse 

EVK tager til efterretning, at i alt 7.536.175 kr. ifølge Forsyningstilsynets høringsudkast til afgørelse ikke er 

indregningsberettigede i varmeprisen som efterforskningsomkostninger.

Forsyningstilsynet anfører på side 16 i høringsudkastet, at udgiften til evaluering af projektet ikke kan ind-

regnes i varmeprisen på andet grundlag, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.

EVK gør gældende, at de øvrige omkostninger, som ikke er indregningsberettigede som efterforskningsom-

kostninger, kan indregnes i varmeprisen som driftsomkostninger henholdsvis finansieringsomkostninger, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.

Energitilsynet har tidligere afvist dette med den begrundelse, at geotermianlægget ikke skulle indgå i til-

knytning til driften af EVK’s eksisterende anlæg.1 Da dette ikke er korrekt, fastholder EVK sine synspunkter 

vedrørende spørgsmålet og henviser til det, der blev anført ved Energitilsynets tidligere behandling af sa-

gen. Det bemærkes, at Energiklagenævnet ikke tog stilling til indregning af omkostningerne i varmeprisen

som andet end efterforskningsomkostninger.

2. Ross’ høringssvar

Ross anfører i sit høringssvar af 29. januar 2019, at Ross ud fra et tabsbegrænsningssynspunkt ville have 

anbefalet en vertikal boring.
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Det fremgår udtrykkeligt af voldgiftskendelsen af 21. september 2017, jf. citatet på side 3 i høringsudkastet, 

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

Det af Ross anførte kan derfor ikke tillægges betydning for Forsyningstilsynets afgørelse.

3. Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugeres høringssvar

Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere anfører i sit høringssvar af 31. januar 2019, at en større del af 

omkostningerne til geotermiprojektet ikke er efterforskningsomkostninger. 

Konkret anfører Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere, at omkostningerne til at etablere 8 borestatio-

ner (brønde) frem for 2 og til indkøb af rør mv. til disse boringer ikke er nødvendige efterforskningsomkost-

ninger.

Hertil bemærkes, at EVK allerede har opgjort og fradraget meromkostningerne til indretning af borepladsen 

med 8 brønde og til køb og oplagring af rør til Kvols 4 og 5, jf. afsnit 4.5 og afsnit 5.3 i EVK’s indlæg af 1. 

september 2017. Opgørelsen er desuden forklaret og dokumenteret.

Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere anfører endvidere, at der skal ske fradrag for yderligere fremryk-

kede omkostninger, herunder omkostninger til planlægning af traceen for varmetransmissionsnettet samt 

omkostninger til indkøb af rør til transmissionsnettet.

For så vidt angår de fremrykkede omkostninger henvises der til side 49 i EVK’s indlæg af 1. september 

2017.

Det understreges derudover, at der ikke er indkøbt varmetransmissionsrør i forbindelse med geotermipro-

jektet. Der blev alene afholdt 100.000 kr. vedrørende udbud af rørleverancer til transmissionsrør. Disse 

omkostninger er fradraget i EVK’s opgørelse af de omkostninger, som ikke er efterforskningsomkostninger, 

jf. afsnit 4.4 i EVK’s indlæg af 1. september 2017.

Endelig anfører Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere, at omkostningerne til boringen er blevet unød-

vendigt høje som følge af valget af devieret boring. Forsyningstilsynet har allerede foretaget en konkret 

vurdering af, at boringerne var efterforskningsboringer, selv om de blev foretaget som devierede boringer. 

Følgelig er de med boringerne forbundne omkostninger efterforskningsomkostninger. Det af Komiteen an-

førte kan ikke føre til en anden vurdering af dette spørgsmål.

Sammenfattende kan det af Komiteen anførte derfor ikke give anledning til ændringer i Forsyningstilsynets 

høringsudkast til afgørelse.
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4. Afslutning

Hvis Viborg Fjernvarme indleverer et høringssvar, vil EVK gerne have lejlighed til at vurdere, om dette giver 

anledning til bemærkninger.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis Forsyningstilsynet har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte.

Med venlig hilsen

Per Hemmer

Agnete Nordentoft




