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1. INDLEDNING 

1. I denne sag træffes der afgørelse på grundlag af Energitilsynets tilkendegi-
velse af 24. juni 2014, j.nr. 12/14226, hvor Energitilsynet fandt, at de omkost-
ninger til geotermiprojektet i Kvols, der kan betragtes som efterforskningsom-
kostninger er indregningsberettigede omkostninger, mens de omkostninger der 
var afholdt med henblik på etableringen af et nyt anlæg i et selvstændigt sel-
skab hverken kunne indregnes i varmeprisen som driftsomkostninger, admini-
strationsomkostninger eller driftsmæssige afskrivninger. 

 
2.  Energi Viborg har efterfølgende været i dialog med sekretariatet og har den 
9. oktober 2014 anmeldt en priseftervisning for 2013, hvoraf det fremgår, at 
selskabet vil indregne samtlige geotermiomkostninger i varmeprisen, som 
Energitilsynet i sin tilkendegivelse af 24. juni 2014 fandt ikke kunne anses for 
indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 
stk.1. 

 
3. Energi Viborg finder, at den del af omkostningerne, som Energitilsynet til-
kendegav ikke kunne anses for at være efterforskningsomkostninger, kan ind-
regnes som afskrivninger på anlæg eller som driftsomkostninger, da geoter-
miprojektet er at betragte som en udvidelse/omlægning af den eksisterende drift 
hos Energi Viborg, og dermed er indregningsberettigede i prisen, selvom der 
ikke er tale om efterforskningsomkostninger. Energi Viborg finder derfor, at 
Energitilsynets skelnen imellem efterforskningsomkostninger og anlægsom-
kostninger/ikke-efterforskningsomkostninger er irrelevant i forhold til vurde-
ringen af om omkostningerne geotermiprojektet er indregningsberettigede.   

 
4. Sekretariatet finder, at Energi Viborg med anmeldelsen af en priseftervis-
ning, hvor alle omkostninger til geotermiprojektet i modstrid med Energitilsy-
nets tilkendegivelse er indregnet, har udtrykt, at selskabet ikke ønsker at følge 
Energitilsynets tilkendegivelse, og at forhandlingerne efter § 21, stk. 4, derfor 
betragtes som værende endt uden resultat, hvorfor sekretariatet nu udsteder en 
afgørelse i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse.  

 
5. Efter Energitilsynets behandling af sagen, anmodede Energi Viborg om en 
genoptagelse af sagen, idet forsyningen havde en række indsigelser imod 
grundlaget for Energitilsynets tilkendegivelse.   

 
6. I henhold til Energiklagenævnets praksis kan der alene ske genoptagelse af 
en sag, hvis der foreligger en afgørelse i sagen. I denne sag har Energitilsynet 
afgivet en tilkendegivelse, hvorfor der ikke kan blive tale om en genoptagelse, 
jf. pkt. 140.   

 
7. Som led i sin afgørelse vil sekretariatet imidlertid behandle de indsigelser, 
som Energi Viborg er fremkommet med hensyn til grundlaget for Energitilsy-
nets tilkendegivelse.  
 
8. I denne afgørelse tages således stilling til spørgsmålet om, hvorvidt alle de 
afholdte omkostninger til geotermiprojektet kan indregnes med fokus på de 
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argumenter, som Energi Viborg er fremkommet med efter Energitilsynets til-
kendegivelse den 24. juni 2014, eller om der er nogle nærmere bestemte om-
kostninger, der ikke kan indregnes. Derimod træffes ikke en udtømmende afgø-
relse over, hvilket beløb, der kan indregnes.  

 
9. Denne tilgang er valgt af to årsager: 1) Dels at give selskabet mulighed for 
hurtigere at få Energiklagenævnet til at tage stilling til Energitilsynets afgørelse 
om, at de omkostningsarter, der ikke er efterforskningsomkostninger, ikke er 
indregningsberettigede, og 2) fordi en undersøgelse af de resterende geoter-
miomkostninger med henblik på en helt præcis opgørelse af, hvilket beløb, der 
kan betragtes som efterforskningsomkostninger, og hvillet beløb, der ikke be-
tragtes som værende efterforskningsomkostninger kan indebære afholdelse af 
omkostninger for Energi Viborg (og dermed varmeforbrugerne), som ville 
kunne vise sig at være unødvendige, hvis Energiklagenævnet i sin afgørelse 
måtte finde, at samtlige omkostninger til geotermiprojektet må anses som ind-
regningsberettigede i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, også selv 
om nogle af omkostningerne ikke er efterforskningsomkostninger.  

 
10. Sekretariatet bemærker, at det samlede beløb som efter principperne i til-
kendegivelsen vil kunne indregnes, er så stort, at det vil tage en længere åre-
række, før det er fuldt ud indregnet i priserne. Tilrettelæggelsen med en delaf-
gørelse vil efter sekretariatets vurdering derfor ikke betyde, at forbrugerne 
mens klagesagen behandles, risikerer at betale for flere geotermiomkostninger, 
end hvad en fuldstændig afgørelse fra sekretariatet ville føre til, ligesom Energi 
Viborg ikke risikerer pga. pålægget i nærværende afgørelse at måtte undlade 
foretage faktisk indregning et beløb, som de ellers ville have kunnet indregne i 
de nærmeste år. 
 

2. AFGØRELSE 

11. Sekretariatet vurderer, at de af Energi Viborg fremførte begrundelser for at 
ændre grundlaget for Energitilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2014 ikke kan 
føre til en ændring af hvilke omkostninger i geotermiprojektet, der kan indreg-
nes i varmepriserne. Sekretariatet finder således ikke grundlag for at ændre 
vurderingen af, hvilke omkostningstyper, der kan anses for indregningsberetti-
gede henholdsvis ikke indregningsberettigede i forhold til Energitilsynets til-
kendegivelse af 24. juni 2014.  
 
12. Sekretariatet træffer på baggrund af Energitilsynets tilkendelse af 24. juni 
2014 og sagsfremstillingen, lovgrundlaget og vurderingen i dette notat følgende 
afgørelse: 
 
− Sekretariatet pålægger Energi Viborg, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, at indsende en ny prisanmeldelse og nyt grundlag (dvs. nyt budget) for 
varmeprisen, hvori der er fratrukket 8.563.797 kr., idet dette beløb ikke er 
efterforskningsomkostninger, og derfor ikke er en indregningsberettiget 
omkostning i varmeprisen hos Energi Viborg, jf. varmeforsyningslovens § 
20, stk. 1, og afskrivningsbekendtgørelsens § 4. Ny prisanmeldelse og nyt 
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budget skal være anmeldt i ENAO, og sekretariatet skal pr. e-mail modtage 
dokumentation for, at pålægget er opfyldt, senest 4 uger efter datoen for 
denne afgørelse. 

 
− Sekretariatet finder ikke grundlag for at gribe ind hverken over for Ener-

gi Viborgs indregning af de i geotermiprojektet afholdte omkostninger, der 
efter principperne i tilkendegivelsen kan kvalificeres som efterforsknings-
omkostninger, eller over disse omkostningers forholdsmæssige andel af de 
samlede finansieringsomkostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20 stk. 1, 
og § 21, stk. 4. 

 
13. Sekretariatet bemærker, at der med afgørelsen ikke er taget stilling til, hvil-
ket beløb efterforskningsomkostningerne præcis udgør af de samlede omkost-
ninger til geotermiprojektet. Opgørelse af dette beløb og beløbet for de om-
kostninger i geotermiprojektet, som ikke kan indregnes som nødvendige efter-
forskningsomkostninger eller nødvendige finansieringsomkostninger efter 
principperne i tilkendegivelsen, vil blive udarbejdet af sekretariatet – efter 
yderligere sagsoplysning, herunder af meromkostninger til boreplads som følge 
af andre boringer end Kvols 2 og 3 samt til rådgivere udover Kvols 2 og 3 og 
udover overtagelsen af projektet, evt. med pålæg til Energi Viborg om revisor-
gennemgang af bogføringsmateriale i lyset af principperne for vurdering af 
indregningsadgangen for de afholdte omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 
§ 23 b, stk. 5 – efter, at Energiklagenævnet har truffet afgørelse i den klage 
over nærværende delafgørelse og pålæg, som Energi Viborg allerede oplyst, at 
de vil indbringe for Energiklagenævnet.   
 
14. Klage over sekretariatets afgørelse kan inden fire uger indgives til Energi-
klagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Energiklagenævnets 
forretningsorden kan ses på nævnets hjemmeside www.ekn.dk. Energiklage-
nævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette tid. Læs 
mere på nævnets hjemmeside under menuen "Klagebehandling". 
 

3. SAGSFREMSTILLING 

15. Der henvises først og fremmest til den beskrivelse, der fremgår af Energi-
tilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2014. 
 
16. I det følgende beskrives først sagens behandling i sekretariatet efter Energi-
tilsynets tilkendegivelse, og dernæst de modtagne høringssvar med sekretaria-
tets bemærkninger. 

3.1 SAGSBEHANDLINGEN EFTER ENERGITILSYNETS TILKENDEGIVELSE 24. 
JUNI 2014 
 
17. Efter Energitilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2014 har sekretariatet be-
handlet spørgsmålet om en tidsplan for indregning af de omkostninger, som 
tilsynet anså som indregningsberettigede som en særskilt sag. 
  

http://www.ekn.dk/


ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OM INDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL GEOTERMIPROJEKTET I 
KVOLS I VARMEPRISERNE 

Side 5/44 

18. Den 9. juli 2014 anmodede Energi Viborg om en genoptagelse af Energitil-
synets tilkendegivelse af 24. juni 2014 med henblik på en ny vurdering af, 
hvorvidt de omkostninger i geotermiprojektet som i henhold til tilkendegivel-
sen ikke kan anses for efterforskning eller nødvendige omkostninger til frem-
medkapital kan anses for at være indregningsberettigede som driftsomkostnin-
ger eller afskrivninger. Ansøgningen er af sekretariatet behandlet under sagsnr. 
14/07952. 
 
19. Som argument for en sådan ny ændret vurdering har Energi Viborg i an-
modningen anført, at der ingen tvivl er om, at der med geotermiprojektet var 
tiltænkt en udvidelse/omlægning af den eksisterende drift hos projektdeltager-
ne, fordi (opdeling i punkter med bogstaver og formulering som resumé af bre-
vet er foretaget af sekretariatet): 
 
A) Energi Viborg læser tilkendegivelsens punkt 198, 285-287 og 297-298 så-
dan, at omkostningerne ville kunne indregnes i varmeprisen som afskrivninger 
eller driftsomkostninger, hvis de var relaterede til en eksisterende drift. 

 
B) Energi Viborg finder, at der må lægges vægt på projektets faktiske organise-
ring og sammenhæng med eksisterende anlæg, ikke samarbejdsaftalen og den 
påtænkte organisering. Der var ikke tale om, at geotermiprojektet nødvendigvis 
skulle gennemføres eller faktisk blev gennemført i et selvstændigt selskab, som 
ikke havde nogen eksisterende drift. 

 
C) Det fremgår af ansøgningen til Energistyrelsen om efterforskning- og ind-
vindingstilladelse, at geotermianlægget skulle indgå i den samlede varmeforsy-
ning af Viborg-området. 

 
D) Det fremgår af det godkendte projektforslag for Viborg Geotermi, at man 
som led i geotermiprojektet ville etablere et 32 km transmissionssystem. 

 
E) Det fremgår også af det godkendte projektforslag, at vandet fra det geoter-
miske anlæg via varmevekslere overføres til transmissionssystemet, som fører 
varmen videre til varmeværkerne. På varmeværkerne blandes vandet fra trans-
missionssystemet med vandet i værkernes distributionssystemer til den tempe-
ratur, som de enkelte varmeværk leder ud til forbrugerne. 

 
F) Selvom geotermianlægget skulle placeres i et selvstændigt selskab, skulle 
driften varetages af Energi Viborg og ske i tilknytning til Energi Viborgs og de 
øvrige parters eksisterende anlæg. 

 
G) Baggrunden for at Viborg Kommune som betingelse for at stille kommune-
garanti krævede projektet overdraget til Energi Viborg var netop, at projektet 
dermed var relateret til Energi Viborgs eksisterende drift af Viborg Kraftvar-
meværk, og med tilknytningen til Energi Viborg ville geotermiomkostningerne 
således kunne indregnes i varmepriserne fra Energi Viborg, også hvis projektet 
ikke blev realiseret. 
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H) Alternativet til løsningen med overdragelse til Energi Viborg havde været, 
at Viborg Fjernvarme fik sine udlæg delvist refunderet af de enkelte projektdel-
tagere, som herefter hver især kunne indregne omkostningerne i varmeprisen. 

 
I) Den ovennævnte vurdering blev drøftet telefonisk med sekretariatet 16. 
marts 2012, som efter en foreløbig vurdering var enig. Energi Viborg henviser 
til kommunens afgørelse om garantistillelse af 28. marts 2012 og det bagved-
liggende advokatnotat til kommunen af 16. marts 2012, hvori sekretariatet refe-
reres for en række foreløbige vurderinger. 
 
J) Sagen var ikke var fuldt oplyst for Energitilsynet, jf. officialmaksimen. 
Energi Viborg anfører også, at selskabet ikke har haft lejlighed til at udtale sig 
om, hvorvidt der var forbindelse til den eksisterende drift.  
 
20. Den 22. juli 2014 skrev sekretariatet til Energi Viborg om sagen og oplyste 
desuden at: 

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at det efter vores opfattelse er en forudsætning 
for at kunne træffe en eventuel afgørelse om afslag på indregning, at indregning påbegyndes, jf. 
punkt 142 og 144-145 i tilkendegivelsen. Dette spørgsmål kan efter vores opfattelse behandles 
selvstændigt i forhold til det andet spørgsmål om udstrækning af, hvor længe indregning af den 
konstaterede underdækning kan udskydes/ plan for indregningen i hvert fald for de nærmeste år, 
jf. nærmere bl.a. punkt 234-235 i tilkendegivelsen og sagen oprettet til dette formål med j.nr. 
14/07282 hos os. 

21. Der blev afholdt et møde i sekretariatet den 16. september 2014. På mødet 
drøftedes en række modeller for indregning af underdækningen fra geoter-
miprojektet, spørgsmål om prisanmeldelse og opgørelsesmetode for ikke-
indregningsberettigede omkostninger. Endvidere fremførte Energi Viborg en 
række argumenter til støtte for, at det godkendte projektforslag for geoter-
miprojektet i Kvols var tænkt som en integreret del af varmeforsyningen i om-
rådet, og at formålet med anlægget var at optimere den eksisterende drift, og at 
alle omkostninger vedrørende geotermiprojektet derfor måtte kunne indregnes i 
varmepriserne, idet de kan henføres til et eksisterende anlæg.  
 
22. På denne baggrund ønskede Energi Viborg, at sagen om indregning af om-
kostninger til geotermiprojektet blev genoptaget med henblik på behandling 
spørgsmålet om, hvorvidt de samlede omkostninger kunne indregnes i priserne 
som omkostninger til et eksisterende anlæg. 
 
23. Den 9. oktober 2014 modtog sekretariatet ny priseftervisning for 20131, 
hvor der i dokumentet benævnt ”Energi Viborg Kraftvarme A/S - prisregnskab 
2013” i note 6 til det samlede resultat for 2013 med et beløb på 19,017 mio. kr. 
fremgår følgende: 

 
1  Geotermiomkostningerne har ikke før denne anmeldelse været inddraget i selskabets registeranmeldelser. I 

budgetanmeldelser for 2014 modtaget 12.11.2013 (sag 12/07322, akt 232) og 23.6.2014 (akt 239) indgik 
omkostningerne ikke, og de var heller ikke medtaget i priseftervisningen for 2013 (akt 236, revisoreklæ-
ring akt 237) eller i budgetanmeldelsen for 2015 modtaget 6.11.2014 (akt 245), men i budgetanmeldelsen 
modtaget 25.6.2015 (akt 251) og i priseftervisningen for 2014 modtaget 1.7.2015 (akt 254) er beløbet vi-
dereført som underdækning fra tidligere år.  
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SAMLET RESULTAT 
Overskuddet på 19 mio. kr. er modregnes i underdækningen vedrørende de samlede omkostninger 
til geotermiprojektet 163,3 mio.kr., således at underdækningen ultimo 2013 udgør 144,3 mio.kr. 
Heraf er 10,5 mio.kr. viderefaktureret til Løgstrup, Skals og Stoholm. Beløbet er endnu ikke indgå-
et og medregnes som underdækning. 

24. I samme dokument er posten ”Tidl. års over- og underskud” opgjort til 9,59 
mio. kr.  
 
25. Den 27. oktober 2014 oplyste Energi Viborg, at selskabet var indstillet på, 
at frafalde anmodningen om genoptagelse, under forudsætning af, at Energitil-
synet i sin afgørelse vedrørende en plan for indregning af omkostningerne tager 
stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de afholdte omkostninger kan betragtes 
som driftsomkostninger. Der blev særligt fremhævet følgende: 

Energi Viborg Kraftvarme A/S er indstillet på at frafalde genoptagelsesbegæringen under forud-
sætning af, at Energitilsynet i sin afgørelse tager stilling til de synspunkter, som er indeholdt i 
begæringen.  
 
Det er således væsentligt, at tilsynet tager stilling til det, der er anført i genoptagelsesbegæringen 
herunder om tilknytningen til den eksisterende drift og om omkostningerne har karakter af 
driftsomkostninger, idet geotermiprojektet blev igangsat af Viborg Fjernvarme og overtaget af 
Energi Viborg Kraftvarme som en påtænkt udvidelse af virksomheden. 

26. Sekretariatet bekræftede dette i mail af 25. november 2014. 
 
27. I slutningen af april 2015 henvendte Ross Engineering (herefter Ross), der 
var leder af boreprojektet i Kvols, sig telefonisk til sekretariatet og oplyste, at 
selskabet var i besiddelse af dokumentation for der efter Ross´ opfattelse havde 
væsentlig betydning for Energitilsynets afgørelse af sagen.  

 
28.  Sekretariatet for Energitilsynet afholdt den 26. maj 2015 et møde med 
direktør Lars Andersen og Office Manager Helle Jespersen fra Ross. Ross an-
førte, at en væsentlig større del af de omkostninger, som Energitilsynet i tilken-
degivelsen havde kategoriseret som efterforskningsomkostninger efter Ross’ 
opfattelse ikke er efterforskningsomkostninger, men produktionsomkostninger. 
Ross anførte endvidere, at det var vigtigt for bedømmelsen af sagen, at sekreta-
riatet blev gjort bekendt med, at Energi Viborg Kraftvarme i projektforløbet 
ikke havde fulgt de anbefalinger Ross havde givet.  

 
29. Lars Andersen nævnte som eksempel på, at der var handlet i strid med an-
befalingerne, at Energi Viborg Kraftvarme havde ønsket skrå boringer, som 
anvendes til produktionsboringer, og ikke lige boringer, der anvendes til efter-
forskningsboringer. Han oplyste endvidere, at dette var begrundet i, at den for-
sikring, som Energi Viborg Kraftvarme havde tegnet, dækkede skrå boringer, 
og Energi Viborg Kraftvarme havde ikke ønsket at ændre forsikringen.  

 
30. På mødet med sekretariatet blev det aftalt, at Ross til sekretariatet skulle 
fremsende det materiale, der redegør for, at Energi Viborg Kraftvarme i pro-
jektforløbet har handlet i modstrid med Ross’ rådgivning, samt dokumentation 
for, at en væsentlig større del af de omkostninger, som Energitilsynet i tilken-
degivelsen har kategoriseret som efterforskning efter Ross’ opfattelse ikke er 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OM INDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL GEOTERMIPROJEKTET I 
KVOLS I VARMEPRISERNE 

Side 8/44 

efterforskningsomkostninger, men produktionsomkostninger. Kopi af referat 
fra mødet er fremsendt til Energi Viborg, Viborg Fjernvarme og Ross. Den 12. 
juni 2015 fremsendte Ross en skriftlig redegørelse, men ikke yderligere doku-
mentation.  
 
31. Ifølge Ross’ skriftlige redegørelse er nedenstående omkostninger, som efter 
Ross’ opfattelse kan siges at være meromkostninger set i forhold til en ren ef-
terforskningsboring (og dermed ikke indregningsberettigede): 
 
• Omkostninger til den ekstra brønd, Kvols-3 efter 1100 m.  
• Indkøb af materiel og udstyr til Kvols-3, 4 og 5 (for så vidt at materiel og 

udstyr ikke efterfølgende har kunnet sælges).  
• Omkostninger til at indrette en boreplads, der kunne håndtere boring af 8 

brønde i alt (i stedet for blot én efterforskningsboring).  
• Omkostninger til diverse rådgivere i projektet, for så vidt at omkostninger-

ne vedrørte arbejde på Kvols-3, 4 og 5 eller arbejde med at planlægge 
overfladeanlægget (varmeforsyningsanlægget), der forudsatte at man ville 
gå i produktion.  

 
32. Sekretariatet har modtaget en opgørelse fra Energi Viborg A/S af 1. juli 
2015, udarbejdet på baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse, hvorefter de 
samlede omkostninger i geotermiprojektet udgør 169.299.839 kr., og de ikke-
indregningsberettigede omkostninger udgør: 
 

1. Omkostninger til køb af udstyr Kvols 4 og 5 7.898.277 kr. 
2. Salg af udstyr vedr. Kvols 4 og 5 -2.503.851 kr. 
3. Oplagring af udstyr vedr. Kvols 4 og 5 742.610 kr. 
4. Forholdsmæssig andel af finansieringsomkostninger 172.767 kr. 
5. Fremrykkede omkostninger 2.253.994 kr. 
 I alt 8.563.797 kr. 
 

3.2. HØRING AF UDKASTET TIL AFGØRELSE 
 
33. Udkast til denne tilkendegivelse er sendt i høring hos Energi Viborg, Vi-
borg Fjernvarme og Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere den 15. juli 
2015. De indkomne høringssvar er beskrevet og i kursiv kommenteret af sekre-
tariatet i nedenfor.  

3.2.1 SAMMENHÆNG MELLEM HØRINGSUDKASTET OG ENERGITILSYNETS TIL-
KENDEGIVELSE 24. JUNI 2014 
 
34. Energi Viborg Kraftvarme anfører, at sekretariatet i sit udkast til afgørelse 
har udvidet gruppen af ikke-indregningsberettigede omkostninger i forhold til 
Energitilsynets tilkendegivelse.  
 
35. Energi Viborg mener, at Energitilsynet i sin tilkendegivelse har anført at 
følgende omkostninger ikke kan indregnes i varmeprisen: Omkostninger til 
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indkøb og lagervarer til Kvols 4 og 5; fremrykkede omkostninger vedrørende 
varmeforsyningsprojekt, økonomiberegninger, tilslutningsanlæg, miljøvurde-
ringer, VVM-screeninger, vurderings af ledningstracé, lodsejerforhandlinger og 
udbud af rørleverancer; finansieringsudgifter ved fremmedkapital afledt af 
ovennævnte omkostninger. 
 
36. Energi Viborg finder, at høringsudkastet er i strid med bemyndigelsen til 
sekretariatet i Energitilsynets tilkendegivelse, fordi det i udkastet er anført, at 
meromkostninger til boreplads relateret til Kvols 4 og omkostninger til rådgive-
re vedrørende Kvols 4 og 5 ikke er indregningsberettigede, samt fordi sekreta-
riatet finder, at omkostningerne til udarbejdelse af varmeforsyningsprojekt er 
indregningsberettigede.   

 
37. Energi Viborg finder videre, at Energitilsynets udkast til afgørelse er i strid 
med Energitilsynets tilkendegivelse i forhold til betydningen af regnskabsmæs-
sig adskillelse og ikke løbende indregning, jf. tilkendegivelsens punkt 354. 

 
38. Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere bemærker, at afgørelsens ind-
hold i realiteten er det samme som i Energitilsynets tilkendegivelse, bortset fra 
et lavere beløb. 

 
39. Om beløbet for afgørelsen henviser sekretariatet til, at der ikke er foretaget 
en udtømmende vurdering af alle omkostninger i geotermiprojektet, jf. punkt 8-
9. Om beløbsintervallet i tilkendegivelsens punkt 419 henviser sekretariatet til, 
at dette var anslået med betydelig usikkerhed, hvorfor punktet var formuleret: 

 
Størrelsen på de omkostninger i geotermiprojektet, som ikke er efterforskning, anslår sekretariatet ud-
gør mellem 10 og 25 mio. kr. Det bygger på angivelserne i afsnit 5.3.3. for så vidt angår lagervarer og 
lagerleje, afsnit 5.3.4 for videresolgte lagervarer, 5.3.5 for så vidt angår fremrykkede omkostninger 
og 5.3.7 for så vidt angår finansieringsomkostninger. Det betydelige interval skyldes en række usikker-
heder i opgørelsen af de enkelte poster, at der verserer retssag om krav om refusion af udlæg, at der kan 
opnås indtægter ved salg af udstyr, og at der fortsat påløber omkostninger til lagerleje, renter m.v. 

 
40. Bemærkningen om betydningen af regnskabsmæssig adskillelse og ikke 
løbende indregning, jf. tilkendegivelsens punkt 354, er behandlet for sig selv 
sidst i dette afsnit. 
 
41. For så vidt angår bemærkningen om adgang til at indregne omkostninger-
ne til udarbejdelse af varmeforsyningsprojekt kan sekretariatet tilslutte sig 
Energi Viborgs kommentar og har ændret afsnit 5.2. 

 
42. Om de øvrige kommentarer fra Energi Viborg, jf. punkt 36, skal sekretaria-
tet bemærke, at i henhold til Energitilsynets bemyndigelse i tilkendegivelsen, jf. 
tilkendegivelsens punkt 7-8 og 434-435, er sekretariatet ikke begrænset til den 
beløbsmæssige vurdering i afsnit 5.3.2-5.3.7 men bemyndiget til nærmere at 
fastlægge det indregningsberettigede beløb i overensstemmelse med princip-
perne i tilkendegivelsen. Det hedder således (sekretariatets understregninger):  

7. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgen-
de: 
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- At de afholdte omkostninger til geotermisk efterforskning, forstået som undersøgelser for 
at fastslå forekomsten af varmt vand i undergrunden, kan anses som nødvendige omkost-
ninger og dermed som indregningsberettigede i varmeprisen i henhold til varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 1. 

 
- At de andre omkostninger i geotermiprojektet, som er afholdt med henblik på etableringen 

af et nyt anlæg i et nyt selvstændigt selskab, allerede fordi der ikke findes en eksisterende 
drift, hverken vil kunne indregnes i varmeprisen som driftsomkostninger, administrations-
omkostninger eller driftsmæssige afskrivninger i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 1 og 2, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 4. 

 
- At finansieringsomkostninger til fremmedkapital, som er afholdt i forbindelse med geoter-

miprojektet, alene vil kunne indregnes som nødvendige omkostninger i henhold til varme-
forsyningslovens § 20, stk. 1, for så vidt angår en andel svarende til andelen af de øvrige 
indregningsberettigede omkostninger. 

 
8. Samtidig bemyndiger Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet til at forhandle og tiltræde 
en plan med Energi Viborg om den fremtidige indregning af den underdækning, der er opstået 
som følge af, at omkostningerne til geotermiefterforskning og finansieringsomkostninger i til-
knytning hertil ikke løbende har været indregnet i fjernvarmepriserne, samt til nærmere at fast-
lægge det indregningsberettigede beløb i overensstemmelse med principperne i denne tilkende-
givelse, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og 5. 

43. Efter sekretariatets opfattelse udgør de 3 bullits i punkt 7 selve tilkendegi-
velsen, mens bemyndigelsen er punkt 8 i citatet. 
 
44. Da sekretariatet således er bemyndiget til at fastlægge de indregningsbe-
rettige beløb følger deraf, eo ipso, at sekretariatet derved også kan fastlægge, 
hvilke omkostninger der ikke er indregningsberettigede, jf. også punkt 426 i 
notatet til Energitilsynet.  

 
45. Det er korrekt, at der i tilkendegivelsens vurderingsafsnit findes betragt-
ninger om konkrete omkostningstyper. Afsnit 5.3 ”Kategorisering af de afhold-
te omkostninger” indledes dog med nogle generelle vurderinger om, hvordan 
tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan omkostninger til indkøb, der ville kunne 
anvendes til både efterforskning og etablering af anlæg, skal behandles: 

302. Der kan særligt være tvivl om kategoriseringen af omkostninger til aktiviteter og udstyr, der 
både kan bruges til efterforskning og etablering af anlæg. Efter Energitilsynets vurdering må det 
være afgørende for omkostningsarten i forhold til indregningsadgangen efter varmeforsyningslo-
vens regler, hvilket formål der blev indkøbt til. Indkøb, der var begrundet i produktionshensyn 
eller i mængde overskred, hvad efter et realistisk skøn på indkøbstidspunktet kunne forventes at 
blive anvendt i efterforskningen, kan ikke anses som en omkostning til efterforskning.  
 
303. Det er videre Energitilsynets vurdering, at der for efterforskningsomkostninger skal have 
været en reel forventning om, at en sådan aktivitet eller udstyr kunne blive anvendt i efterforsk-
ningen. 

46. I vurderingsafsnittet finder Energitilsynet, at det ikke kan afvises, at den 
efterforskningsmæssige betydning af Kvols 3 var reel, hvorfor boreomkostnin-
ger vedrørende Kvols 3 ikke kan afvises, jf. afsnit 5.3.3. Derimod afvises det, at 
lagervarer til Kvols 4 og 5 udgør efterforskning, jf. afsnit 5.3.4. I forlængelse 
heraf afvises finansieringsomkostninger til fremmedkapital for en andel, sva-
rende til fordelingen i øvrigt i projektomkostninger mellem efterforskning og 
andet. 
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47. Hverken meromkostninger til boreplads eller omkostninger til rådgivere i 
forbindelse med Kvols 4 og 5 er omtalt i tilkendegivelsen, jf. kapitel 5. Sekreta-
riatet finder dog, at det falder inden for tilkendegivelsens principper om, hvad 
der skal til for at en omkostning kan udgøre efterforskning, og at andre om-
kostningsarter ikke er relevante for de afholdte geotermiomkostninger, at an-
vende principperne til at fastslå, at meromkostninger til boreplads eller om-
kostninger til rådgivere i forbindelse med Kvols 4 og 5 er omtalt i tilkendegi-
velsen. 

 
48. Sekretariatet mener derfor ikke, at bemyndigelsen i tilkendegivelsen afskæ-
rer sekretariatet fra at vurdere omkostninger til boreplads og rådgivere i for-
hold til kategorisering af efterforskning eller andre omkostninger, som ikke kan 
indregnes, forudsat at sekretariatet ved kategoriseringen anvender principper-
ne fra selve tilkendegivelsen og de betragtninger om kategorisering, som frem-
går af vurderingsafsnittet i tilkendegivelsen. 

 
49. Sekretariatet har dog indsat ny tekst i slutningen af afsnit 5.1 og 5.5 for at 
tydeliggøre dette.  

 
50. For så vidt angår kommentaren om tilkendegivelsens punkt 354, bemærker 
sekretariatet bemærker, at tilkendegivelsens punkt 354 lyder: 

På denne baggrund vurderer Energitilsynet, at omkostningerne til geotermiprojektet hverken helt 
eller delvist kan afvises som nødvendige i varmeforsyningslovens forstand på grundlag af, at der 
endnu ikke er sket indregning. 

51. Sekretariatet finder det relevant at se på konteksten for punkt 354 for at 
fastlægge dens betydning. Det er det sidste punkt i afsnit 5.4.1 ”Vurdering af at 
omkostningerne ikke er indregnet løbende”. Dette afsnit indgår i afsnit 5.4 
”Vurdering af omkostningernes nødvendighed”, som følger efter afsnit 5.3 
”Vurdering af om omkostningerne efter deres art kan indregnes”. 
 
52. Det fremgår både af afsnit 5.2 ”Vurdering af adgang til indregning” og af 
indledningen til afsnit 5.4, at der er 2 krav til hvilke omkostninger, der kan 
indregnes i priserne, som begge skal opfyldes:1) Omkostningen skal være af en 
art, som er omfattet af den udtømmende opregning i loven, og 2) omkostningen 
skal have været nødvendig.  
 
53. Umiddelbart inden afsnit 5.4.1, hvor punkt 354 indgår, står der i tilkende-
givelsen følgende i punkt 348-349 (sekretariatets understregning): 

348. I det følgende behandles mulige indvendinger om, at afholdelse af visse efterforskningsom-
kostninger har været unødvendige.  
 
349. For hver indvending er det angivet hvilket beløb, den omtrent vedrører. I forhold til formu-
lering af en afvisning af indregningsadgang finder Energitilsynet dog, at det afgørende må være 
hvilken udgiftsgruppe/ disposition, omkostningerne vedrører, ikke det eksakte beløb. Dette er i 
forlængelse af, at Energitilsynet ikke udfører bilagsrevison, jf. Lovgrundlag punkt 240, og at det 
af varmeforsyningsloven følger, at der efter en tilkendegivelse skal ske en forhandling, inden en 
eventuel afgørelse træffes, jf. nærmere punkt 425 nedenfor. 
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54. Ud fra konteksten i tilkendegivelsen, og derudover indholdet af selve til-
kendegivelsen i afsnit 2, finder sekretariatet, at der åbenlyst ikke er grundlag 
for at antage, at ordlyden af tilkendegivelsens punkt 354 skulle indeholde en 
konklusion på den samlede indregningsadgang. Efter sekretariatets opfattelse 
er der alene tale om en delkonklusion på et muligt argument om manglende 
nødvendighed af de omkostninger, der tidligere i tilkendegivelsen er vurderet 
at udgøre efterforskning.  
 
55. Sekretariatet finder derfor, at Energi Viborgs kommentar om tilkendegivel-
sens punkt 354 er uden betydning for nærværende sag. 

3.2.2 BETYDNINGEN AF AT GEOTERMIOMKOSTNINGERNE BLEV HOLDT REGN-
SKABSMÆSSIGT ADSKILT OG IKKE LØBENDE INDREGNET 
 
56. Energi Viborg finder, at det ikke kan tillægges betydning for indregnings-
adgangen, at parterne har holdt geotermiomkostningerne adskilt, og at omkost-
ningerne ikke løbende er indregnet. Energi Viborg anfører som begrundelse, at: 

 
Den regnskabsmæssige adskillelse skyldes, at omkostningerne skulle indregnes over for en anden 
kreds end parternes øvrige omkostninger. Den manglende indregning skyldes, at omkostninger typisk 
aktiveres og efterfølgende afskrives og derfor i den konkrete sag er søgt udgiftsført, da det kunne kon-
stateres, at geotermiprojektet ikke kunne gennemføres. 

 
57. Sekretariatet antager i lyset af øvrige kommentarer fra Energi Viborg, at 
der med ”parter” menes Energi Viborg og Viborg Fjernvarme, jf. afsnit 3.2.9. 
Dette stemmer også overens med det ubestridte faktiske forhold i sagen, at der 
under projektforløbet alene har været betalt for omkostninger af Viborg Fjern-
varme og Energi Viborg.   

 
58. Sekretariatet bemærker videre, at der hverken i tilkendegivelsen eller i 
høringsudkastet er fundet begrænsninger i adgangen til indregning af de om-
kostninger, der som art kan anses for at være efterforskningsomkostninger. 
Sekretariatet antager derfor, at Energi Viborg med kommentaren mener, at det 
ikke har betydning for kvalifikation som andre omkostningsarter, at der ikke er 
foretaget løbende indregning. 

 
59. Det er sekretariatets vurdering, at Energi Viborgs opfattelse af, at geoter-
miomkostningerne skulle betales af en anden kreds end Energi Viborgs øvrige 
omkostninger som citeret i punkt 56, netop bestyrker, at der ikke var tale om 
driftsomkostninger for Energi Viborg, men derimod en nyetablering af et selv-
stændigt anlæg uden forbindelse med det eksisterende anlæg og den eksiste-
rende drift af varmeforsyningsvirksomhed i Energi Viborg.  

 
60. For så vidt angår den del af kommentaren, som handler om efterfølgende 
afskrivning, finder sekretariatet ikke, at det anførte indeholder oplysninger af 
betydning for gennemgangen af muligheden for at afskrive på et ikke idriftsat 
værk i tilkendegivelsens punkt 289-301.  
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3.2.3 RAMMERNE FOR INDHOLDET AF EN AFGØRELSE I FORLÆNGELSE AF 
ENERGITILSYNETS TILKENDEGIVELSE 
 
61. Energi Viborg finder, at fordi den nærmere fastlæggelse af det indregnings-
berettigede beløb afventer Energiklagenævnets afgørelse om, hvorvidt alle 
omkostningerne til geotermiprojektet er indregningsberettigede i varmeprisen, 
skal sekretariatet i nærværende udkast til afgørelse undlade at udtale sig om, 
hvilke omkostninger, der ikke er indregningsberettigede. Dette spørgsmål bør i 
det hele henskydes til en senere afgørelse efter den nødvendige sagsoplysning. 

 
62. Energi Viborg bemærker, at det opgjorte beløb på 8.563.797 kr. ikke inde-
holder omkostninger til indretning af boreplads og rådgivning.  

 
63. Sekretariatet bemærker, at hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, for 
Energitilsynet til at træffe afgørelser om varmepriser lyder således: 

 
Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid 
med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, så-
fremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkost-
ningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

 
64. En afgørelse om indregningsadgang for omkostningerne i geotermiprojek-
tet forudsætter således en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at finde en 
aktuelt gældende pris urimelig eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a 
eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven. Enten kan en afgørelse gå på, 
at der ikke er grundlag for at gribe ind over for den anmeldte pris, eller om-
vendt, at der er grundlag for at gribe ind over for prisen, hvilket indebærer, at 
forholdet skal bringes til ophør. Kan ophør ikke opnås ved forhandling, skal 
Energitilsynet (eller efter bemyndigelse sekretariatet) give pålæg om ændring 
af tariffer. 
 
65.  Det er derfor sekretariatets opfattelse, at der ikke er hjemmel til at træffe 
en afgørelse i forlængelse af Energitilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2014, 
uden samtidig at give et pålæg om ændring af størrelsen af den anmeldte un-
derdækning, som skyldes manglende indregning af samtlige geotermiomkost-
ninger, for så vidt angår det beløb, som sekretariatet finder, er tilstrækkeligt 
belyst ved den foreliggende sagsbehandling. 

 
66. For så vidt angår en eventuel skadevirkning ved pålægget, henviser sekre-
tariatet til punkt 10 i nærværende afgørelse. Sekretariatet henviser i øvrigt 
også til afsnit 3.5.1 i tilkendegivelsen samt punkt 86 i nærværende afgørelse. 

3.2.4 TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE ANLÆG 
 
67. Energi Viborg henviser til Energitilsynets afgørelse af 15. december 2008 
om, at det er den samlede virksomhed, der skal hvile i sig selv, uanset om den 
består af et eller flere værker. 
 
68. Energi Viborg henviser også til, at hvis Energi Viborg ikke kan indregne 
alle geotermiomkostningerne i sine priser, kan de tidligere projektdeltagere 
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indregne omkostningerne, fordi projektet før overdragelsen var organiseret i et 
samarbejde, hvor deltagerne hver især hæftede for en forholdsvis andel. Energi 
Viborg anfører, at der derved ikke var tale om, at selskabet ved overdragelsen 
har forsøgt at omgå varmeforsyningsloven og gøre ikke-indregningsberettigede 
omkostninger til indregningsberettigede. 

 
69. Sekretariatet bemærker, at tilkendegivelsen af 15. december 2008 ”Pro-
blemstillinger vedrørende prisharmonisering og pris-differentiering i relation 
til fusioner og opkøb”, j.nr. 4/0920-8901-0133, handlede priser fra forskellige 
værker i drift efter en fusion eller et opkøb, jf. indledningen til notatet: 

Når to individuelle forsyningsvirksomheder ønsker at fusionere, eller når en forsyningsvirksom-
hed ønsker at opkøbe en anden, rejses spørgsmålene, om den nye virksomhed, der herefter op-
står, i medfør af varmeforsyningsloven har ret til eller ligefrem er forpligtet til at prisdifferentiere 
mellem de kundegrupper, der indgår i fusionen eller opkøbet, eller om virksomheden kan afregne 
den samlede kundegruppe på lige vilkår. 

70. Sekretariatet mener ikke, at der i tilkendegivelsen er holdepunkter for, at 
hvile-i-sig-selv princippet rækker længere end den virksomhed – i sekretaria-
tets forståelse den juridiske enhed – som driver et eller flere værker, jf. både 
tilkendegivelsens også bullit 5 i konklusionen: 

- at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede kundegrundlag dels 
geografisk dels mellem samme kundekategorier, så længe de samlede indtægter kan beregnes i 
overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen 
sker efter rimelige økonomiske principper. 

71. Det er således sekretariatets opfattelse, at den nævnte tilkendegivelse ikke 
har betydning for den foreliggende sag, herunder vurderingen i punkt 188, 
fordi der i sagen hverken aktuelt eller påtænkt var tale om drift af et geotermi-
anlæg, der indgik som en del af den juridiske enhed Energi Viborg.   
 
72. For så angår vidt Energi Viborgs argument om, at de oprindelige projekt-
deltagere ville kunne indregne omkostningerne, hvis der ikke var sket en over-
dragelse til Energi Viborg, henviser sekretariatet til behandlingen af argument 
H) i vurderingsafsnittet, som sekretariatet har udbygget efter høringen. 

 
73. For så vidt angår selve Energi Viborg vurdering af de øvrige deltageres 
mulighed for indregning, kan sekretariatet for en god ordens skyld oplyse, at de 
øvrige deltagere i projektet er underlagt de samme betingelser i prisbestem-
melserne som Energi Viborg. Med forbehold for de særlige konkrete forhold, 
som måtte foreligge for hver enkelt deltager, gælder retsgrundlaget i nærvæ-
rende afgørelses afsnit 4.3 og 4.6 og alle tidligere nævnte vurderinger af kra-
vene for, at omkostninger falder ind under bestemte omkostningsarter tilsva-
rende for de øvrige deltagere. 
 
74. Yderligere kan sekretariatet oplyse, at der den 24. februar 2015 er truffet 
en afgørelse af Energitilsynet, j.nr 14/04034, om Odense Kraftvarmeværk - 
Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft, som 
kan have betydning for fastlæggelsen af adgangen til efterfølgende at ændre 
anmeldte oplysninger på grund af en efterfølgende beslutning om at ville di-



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OM INDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL GEOTERMIPROJEKTET I 
KVOLS I VARMEPRISERNE 

Side 15/44 

sponere anderledes end anmeldt og på grund af ikke en oprindelig fejl ved an-
meldelsen. Sagen er påklaget til Energiklagenævnet. 

3.2.5 GENTAGNE HØRINGSSVAR FRA TILKENDEGIVELSEN 
 
75. Viborg Fjernvarme fastholder sine generelle bemærkninger. 
 
76. Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere gentager, at en uvildig sagkyn-
dig bør inddrages. 

 
77. Sekretariatet henviser generelt til behandlingen af høringssvar i tilkendegi-
velsens afsnit 3. For så vidt angår uvildig sagkyndig henviser sekretariatet til 
tilkendegivelsens afsnit 3.5.4 samt til officialmaksimen beskrevet i afsnit 4.1 i 
denne afgørelse. 

3.2.6 BETYDNINGEN AF ANDRE RETSSAGER PÅ VEJ 
 

78. Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere bemærker, at der er andre rets-
sager på vej i forlængelse af geotermiprojektet i Kvols, og at der i den forbin-
delse kan kastes nyt lys over sagen. Derfor finder komiteen, at man ikke allere-
de nu bør lægge sig fast på en beløbsstørrelse, men at der enten skal indhentes 
vurdering fra en uvildig sagkyndig eller fastsættes en beløbsramme. 
 
79. Om uvildig sagkyndig, se afsnit 3.2.5 ovenfor. 

 
80. Sekretariatet bemærker, at hvis der måtte komme nye oplysninger frem, vil 
disse kunne behandles af sekretariatet i samlet afgørelse i forlængelse af Ener-
giklagenævnets afgørelse af den klage, Energi Viborg har oplyst at ville indgi-
ve over nærværende afgørelse. 
 
81. Sekretariatet bemærker videre, at Energitilsynets vurdering alene sker ud 
fra reglerne i varmeforsyningsloven. Desuden forudsætter Energitilsynets ind-
grebsbeføjelse, at der er enten en anmeldt pris eller andre konkrete vilkår, som 
der er grundlag for at anse for urimelige, jf. også tilkendegivelsens punkt 142 
og 207-208. Der er således ikke hjemmel til at udstede en afgørelse om, at be-
stemte omkostninger ud fra eventuelle fremtidige oplysninger muligvis ikke kan 
indregnes i varmeprisen. 

 
82. Der gælder en ulovbestemt pligt for myndigheder til at genoptage tidligere 
afgjorte sager. Den indebærer, at hvis der i forbindelse med kommende retssa-
ger eller på anden måde fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig 
betydning for sagen om indregningsadgang efter varmeforsyningsloven, at der 
er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplys-
ningerne havde foreligget ved den tidligere afgørelse. Det gælder også, hvis 
der kommer sådanne væsentlige oplysninger ved senere retssager. Men pligten 
betyder ikke, at myndigheden på forhånd kan agere, som om der allerede var 
nye faktiske oplysninger. 
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83. Omvendt betyder den modtagne priseftervisning om fuld indregning af alle 
omkostninger, at sekretariatet nu må gribe ind over for de omkostninger, der 
aktuelt er grundlag for at finde i strid med varmeforsyningsloven. 

3.2.7 LEDELSENS SKØN 
 
84. Viborg Fjernvarme anfører, at sekretariatet i forbindelse med vurderingen 
af, om de afholdte omkostninger har været unødvendige, henviser til at ledelsen 
har et vidt skøn. Viborg Fjernvarme mener, at dette vide skøn også gælder de 
omkostninger, sekretariatet anser for ikke-indregningsberettigede, sådan at de 
er indregningsberettigede.  
 
85. Viborg Fjernvarme nævner videre, at hvis ikke alle omkostninger kan ind-
regnes, vil det være umuligt i fremtidige sager at fastslå, hvilke omkostninger, 
der hidrører fra henholdsvis efterforskning og etablering. 

 
86. Sekretariatet bemærker, at der efter varmeforsyningsloven § 20 er 2 betin-
gelser, som begge skal være opfyldt, for at en omkostning kan indregnes i var-
meprisen, jf. tilkendegivelsens afsnit 5.2: Omkostningsart og nødvendighed.  

 
87. Det er sekretariatets opfattelse, at det skøn, der er tillagt ledelsen, ligger 
inden for disse rammer. Ledelsens vide skøn relaterer sig til nødvendighed, 
ikke omkostningsart, jf. bl.a. tilkendegivelsens punkt 275, 299 og afsnit 5.4. 
Ledelsen skønsmæssige beføjelser udvider ikke rammerne i varmeforsyningslo-
ven, sådan at betingelsen om omkostningsart kan fraviges.  

 
88. For så vidt angår konsekvensbetragtningen for fremtidige sager, henviser 
sekretariatet til bemærkningerne i afsnit 3.2.7 nedenfor. 

3.2.8 ØVRIGE KONSEKVENSBETRAGTNINGER 
 
89. Viborg Fjernvarme anfører, at afgørelsen i høringsudkastet vil udelukke 
fremtidige geotermiprojekter, have betydning for andet produktionsforbereden-
de arbejde og for varmelagringsteknologi ved boring af huller i jorden. Fordi 
hullerne efter fast procedure planlægges, disponeres og udføres samtidig, viser 
det, at sondringen mellem efterforskning og etablering ikke er meningsfuld, når 
der er tale om planlægning af boringer. 
 
90. Sekretariatet henviser først og fremmest til legalitetsprincippet, hvorefter 
en myndigheds afgørelser skal have hjemmel i lov. Selv hvis Viborg Fjernvar-
me måtte have ret i sine konsekvensbetragtninger, er dette ikke tilstrækkeligt 
grundlag for, at sekretariatet kan undlade at agere i overensstemmelse med det 
gældende lovgrundlag, jf. også afsnit 3.5.2 og punkt 299 i tilkendegivelsen. 

 
91. Såfremt eksisterende regler er til hinder for en udvikling af geotermi mv. er 
det en politisk beslutning at ændre reglerne.  

 
 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OM INDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL GEOTERMIPROJEKTET I 
KVOLS I VARMEPRISERNE 

Side 17/44 

92. Det er desuden sekretariatets opfattelse, at selvom det givetvis er dyrere og 
mere besværligt er det næppe fysisk umuligt først at gennemføre efterforsk-
ningsboringer og vurdere disse og så derefter afholde ikke-
efterforskningsrelaterede omkostninger.  

 
93. Sekretariatet finder, at det også kan være en relevant praktisk betragtning, 
at en opdeling vil betyde færre nytteløse omkostninger for varmeforbrugerne, 
hvis efterforskningen viser, at ressourcen varmt vand ikke findes i et sådant 
omfang/ på en sådan måde, som forventet, og et geotermiprojekt derfor må 
opgives. Opdelingen kan således betragtes på linje med et forsikringskøb; hvis 
alt går efter planen, har man spildt sine penge, men går noget galt, begrænser 
man tabet, jf. tillige sidste del af punkt 165 i tilkendegivelsen.      

 
94. Endeligt bemærker sekretariatet for en god ordens skyld, at varmelag-
ringsprojekter muligvis ikke er efterforskning i varmeforsyningslovens for-
stand, fordi der ikke ledes efter en energiressource til driften af et anlæg, jf. 
også tilkendegivelsens 277-278. Der kan være tale om, at mislykkede varme-
lagringsprojekter snarere er at sammenligne med en opførelse af en brændsels-
lagerhal, som ikke kan færdiggøres på den påbegyndte beliggenhed. Stillingta-
gen til mulige omkostningstyper for et varmelagringsprojekt må dog afvente en 
eventuel sag om spørgsmålet. 

3.2.9 FASTLÆGGELSE AF SAGENS PARTER 
 
95. Energi Viborg har anført, at Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere 
ikke er part i sagen i forvaltningsretlig forstand, men at Overlund Fjernvarme 
A.m.b.a., Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen kan være det. 
 
96. Sekretariatet kan bekræfte, at Komiteen af kritiske Fjernvarmeforbrugere 
ikke er behandlet som part i sagen. Det skyldes samme vurdering, som er om-
talt i Energitilsynets tilkendegivelse punkt 11 og note 1 om den afgørelse med 
afslag på partsstatus, som blev truffet 26. marts 2014. Under hensyn til komite-
ens aktivitet og henvendelser samt af hensyn til sagsoplysningen har sekreta-
riatet dog inddraget komiteen som høringspart.  

 
97. Om de parter, Energi Viborg har foreslået, bemærker sekretariatet, at ud-
kast til afgørelse den 6. juli 2015 er sendt i høring hos de øvrige projektdelta-
gere i geotermiprojektet forud for overdragelsen til Energi Viborg, herunder de 
nævnte enheder.  

 
98. Hverken i forbindelse med høringen eller på andet tidspunkt har disse an-
modet om partsstatus eller har henvendt sig om sagen, selvom må antages, at 
de også før høringen, eksempelvis via lokalpressen, har været bekendt med, at 
Energitilsynet behandlede en sag om geotermiprojektet. Sekretariatet har der-
for ikke udformet formelle afgørelser ud fra den vurdering af kredsen af mulige 
parter, som er foretaget i forbindelse med behandlingen af Energitilsynets til-
kendegivelse om nu nærværende sag. Hvis de nævnte enheder eller andre måtte 
henvende sig med ønske om partstatus, vil sekretariatet udforme afgørelser 
herom.  
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99. Sekretariatet har vurderet, at i egenskab af deltagere i det tidlige projekt, 
er alene Viborg Fjernvarme part, da det var Viborg Fjernvarme, som havde en 
hovedrolle i projektets udførelse (bl.a. den procentvise deltagelse på 73,3 % i 
Energistyrelsens tilladelse, jf. tilkendegivelsens punkt 42 og 43), havde udlæg 
for omkostninger og modtog dækning for sine udlæg af Energi Viborg ved 
overdragelsen. Sekretariatet har vurderet, at de øvrige projektdeltagere ikke 
har en tilstrækkeligt individuel interesse i sagen om Energi Viborgs indreg-
ningsadgang (i tillæg til de øvrige betingelser for partsstatus). 

 
100. Sekretariatet bemærker, at de anførte enheder ikke er samtlige de oprin-
delige projektdeltagere, men alene de af projektdeltagerne, som aftager varme 
fra Energi Viborg. Energi Viborg leverer ikke til slutbrugere, men de nævnte 
enheder samt Viborg Fjernvarme. Viborg Fjernvarme aftager langt hovedpar-
ten af den solgte varme, i både 2013 og i 2014 var andelen 89 %. Blandt de 
øvrige kunder er det sekretariatets vurdering, at ingen af disse har en tilstræk-
kelig individuel interesse til at være part i sagen. 

3.2.10 FORMULERINGSFORSLAG 
 
101. Energi Viborg har 3 forslag til formuleringen af selve afgørelsen (afsnit 
2). 
 
102. Sekretariatet har ikke indvendinger imod Energi Viborgs forslag til æn-
dring af formuleringen af forslag til afgørelse og har rettet pålægget i afsnit 2 i 
overensstemmelse hermed.    

 
103. Sekretariatet har i øvrigt ændret andre formuleringer i afgørelsen end de 
påpegede, hvilket ikke anses for at udgøre nyt faktum i sagen, og dermed udlø-
se pligt til fornyet høring, jf. afsnit 4.2. 
 

4. LOVGRUNDLAG 

104. Der henvises først og fremmest til kapitel 4 i Energitilsynets tilkendegi-
velse og til tilkendegivelsen i sin helhed vedrørende praksis fra Energitilsynet, 
hvorfor bl.a. spørgsmålet om Energitilsynets kompetence ikke behandles yder-
ligere i denne sag. 
 
105. I det følgende behandles først officialmaksimen og det forvaltningsretlige 
krav om partshøring, derefter en supplerende beskrivelse af prisbestemmelser-
nes opbygning, herunder hvordan forhold i lokalområdet kan have betydning, 
betydningen af overdragelser på indregningsadgang, anmeldelsesreglerne i 
varmeforsyningsloven og til sidst Energitilsynets praksis vedrørende ejerskab 
og afskrivningsadgang. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af 
sekretariatet for at fremhæve den pågældende tekst. 
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4.1 OFFICIALMAKSIMEN 
 
106. Officialmaksimen eller undersøgelsesprincippet er ikke udtrykkeligt lov-
reguleret i dansk ret, men omtalt bl.a. i Forvaltningsret Sagsbehandling ved 
Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, 4. udgave, 1995, hvor det hhv. på side 120, 
121 og 123 fremgår: 
 

I retsplejen er udgangspunktet med hensyn til sagens forberedelse et forhandlingsprincip, hvor-
efter sagens parter selv er ansvarlige for tilvejebringelsen af processtoffet, herunder for sagens 
oplysning. For forvaltningen gælder derimod et undersøgelsesprincip (hyppigt betegnet offici-
alprincippet), hvorefter ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger, og de nødvendi-
ge undersøgelser foretages, som hovedregel påhviler forvaltningen. 

 
107. Om betydningen/ udstrækningen af officialmaksimen nævnes i samme 
bog side 121 og 123:  
 

Der er ikke i forvaltningsloven optaget nogen udtrykkelig lovregel svarende til det nævnte prin-
cip, hvorefter den myndighed, der afgør sagen, har ansvaret for, at den nødvendige sagsforbere-
delse finder sted. Derimod indeholder den norske forvaltningslov i § 17 en regel om, at forvalt-
ningsorganer skal påse, at sagen er så godt oplyst som muligt, før der træffes afgørelse… 
 
Omvendt kan der naturligvis ikke indhentes oplysninger, som ikke er sagligt relevante for afgø-
relsen. 
 
Officialmaksimen (også kendt som officialprincippet eller undersøgelsesprincippet) er et juridisk 
begreb, der bl.a. har betydning i forvaltningsretten. Det betyder, at en myndighed selv har ansva-
ret for, at den af egen drift oplyser1 en sag tilstrækkeligt, før der træffes en afgørelse. 
Modsat i norsk ret, hvor alle relevante oplysninger skal være til stede, inden der træffes afgørel-
se. I dansk ret skal en sag kun være tilstrækkeligt oplyst. 

4.2 DET FORVALTNINGSRETLIGE KRAV OM PARTSHØRING 
 
108. Parthøring er reguleret i forvaltningslovens § 19, som lyder: 

 
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte 
oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes 
afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og 
givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysninger-
ne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sa-
gens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 
 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for 
ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, 
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til 
offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, 
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplys-
ninger, 
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., 
eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbun-
det med væsentlige vanskeligheder, eller  
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt 
med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen 
træffes. 
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Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, 
at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil 
finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1. 

 
109. Kravet om partshøring vedrører således alene fakta i sagen, herunder eks-
terne vurderinger. 

4.3 SUPPLERENDE BESKRIVELSE AF PRISBESTEMMELSERNES OPBYGNING 
 
110. Den udtømmende opregning af, hvilke omkostninger der efter varmefor-
syningsloven kan indregnes i priserne, er gengivet i tilkendegivelsens punkt 
211. Dette kaldes den omkostningsbestemte varmepris. Bestemmelsen indledes 
på følgende måde: 
 

Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en el effekt over 25 
MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering ... 

 
111. Udgangspunktet for prisbestemmelserne er således det enkelte anlæg, som 
leverer varmen. Prisbestemmelserne regulerer prisen for varmeleverance fra 
den enkelte varmeleverandør. 
 
112. Som supplement til den omkostningsbestemte varmepris er det i praksis 
lagt til grund, at en varmeleverandør ikke kan opkræve en højere pris for sin 
varmeleverance end den laveste af enten varmeleverandørens omkostningsbe-
stemte pris, varmeaftagerens egenproduktionspris, eller den pris varmeaftage-
ren kunne erhverve varmen til fra anden side, det såkaldte substitutionspris-
princip. 
 
113. De omkostninger, som kan indregnes i varmeprisen, skal vedrøre den på-
gældende varmeproduktion eller omkostninger til sideordnede aktiviteter, der 
har en nær tilknytning til hovedaktiviteten varmelevering. Der kan således ikke 
indregnes omkostninger i varmeprisen, der vedrører en anden varmeproducent.  
 
114. Ud over at vedrøre varmeforsyningen selv skal omkostningen være nød-
vendig i forhold til den aktivitet at drive en varmeforsyning. Der henvises til 
Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2009 vedrørende Øster Toreby Varme-
værks indregning af kursgevinst/tab i varmepriserne. I sin begrundelse udtalte 
Energitilsynet:  
 

”De omkostninger, der kan indregnes, skal samtidig være direkte omkostninger vedrørende værket og 
dets produktion”. 

 
115. I forhold til hvilke omkostninger en varmedistributør kan indregne i prisen 
for leveret varme, gør det en forskel, om varmen er produceret på leverandø-
rens eget anlæg eller er indkøbt hos en anden leverandør og videredistribueres 
til varmedistributørs forbrugere. At dette er tilfældet fremgår for så vidt angår 
adgangen til at indregne omkostninger som driftsomkostninger og adgangen til 
at foretage afskrivninger af den praksis, som er beskrevet i afsnit 4.6. 
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116. Hvis en varmeproducent leverer serviceydelser for andre varmeproducen-
ter, er dette ikke en del af produktionen af den varme, som leveres. Det er der-
imod en tilknyttet eller sideordnet aktivitet. 
 
117. I modsætning til elforsyningsloven nævner varmeforsyningsloven ikke 
direkte muligheden for, at kollektive varmeforsyninger kan drive sideordnede 
aktiviteter. I henhold til Gas- og Varmeprisudvalgets (og nu Energitilsynets) 
praksis kan det ikke anses for værende i strid med varmeforsyningsloven, at et 
varmeværk driver en sideordnet aktivitet, der har en naturlig tilknytning til 
hovedaktiviteten, men aktiviteten skal drives således, at den ikke er til økono-
misk risiko for fjernvarmeforbrugerne. For at opnå dette kræves det i henhold 
til praksis, at der er regnskabsmæssig adskillelse imellem den sideordnede ak-
tivitet og hovedaktiviteten. 
 
118. At aktiviteten er sideordnet betyder således ikke automatisk, at aktiviteten 
ikke må udføres eller, at omkostningerne til aktiviteten ikke kan indregnes i 
varmeprisen, men spørgsmålet om indregning vil bero på en fortolkning af 
principperne i prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven og ikke en direkte 
anvendelse. 
 
119. For så vidt angår decentrale kraftvarmeværker med en kapacitet på under 
25 MW, som er omfattet af reglerne i varmeforsyningsloven, følger det af 
Energitilsynets praksis, at der ikke kræves regnskabsmæssig adskillelse imel-
lem varmeproduktionen og elproduktionen, hvis overskud ved elproduktionen 
anvendes til nedsættelse af varmeprisen.      

4.4 OVERDRAGELSER 
 
120. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, indeholder et forbud mod prisstignin-
ger som følge af vederlag ved salg. Omkostninger som skyldes, at anlæg skifter 
ejer, kan således ikke hverken direkte eller indirekte overvæltes på forbrugerne: 

 
Stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg om-fattet af stk. 1, må 
hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver hø-
jere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge 
af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger 
eller forrentning af indskudskapital. 

 
121. § 20, stk. 1, indeholder følgende tekst om omfattede anlæg: 

 
§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varmeanlæg med en el effekt 
over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. ... 

 
122. Det bemærkes, at kollektive varmeforsyningsanlæg og geotermiske anlæg 
nævnes separat. 
 
123. Samtidig definerer varmeforsyningslovens § 2 kollektive varmeforsy-
nings-anlæg således: 
 

§ 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det 
formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2: 
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1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas. 
2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-varme-værker, affaldsforbrændings-
anlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v. 
3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.v., herunder varme-
pumper til kombineret produktion af varme og køling og kraft-varme-anlæg med en el effekt på 25 
MW eller derunder. 
4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en el effekt på 25 MW eller derunder. 
 
Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til produktion af 
opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til frem-
føring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de produktionsanlæg, der leverer til anlægget, sam-
menlagt har en varmekapacitet på under 0,25 MW. 
 
Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distributionsnet til 
fremføring af naturgas. 
 
Stk. 4. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke virksomhed, der er regu-
leret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om elforsyning bortset fra kraft-varme-
anlæg med en el effekt på 25 MW eller derunder. 
 
Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at visse former for kollekti-
ve varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være omfattet af loven. 

 
124. Bestemmelsen om overdragelser i varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, 
blev indsat ved ændringslov nr. 452 af 10/06/2003, jf. lovforslag 162 2002/1, 
som fremsat den 20. februar 2003 af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 
generelle bemærkninger til lovforslaget (hvor bestemmelsen, der senere blev 
udbygget som § 20, stk. 7, var indsat som § 20, stk. 2, 2 pkt.) fremgår, at: 

 
fuld modregning af nettoprovenuet i kommunernes statstilskud fungeret som en hæmsko for nød-
vendige strukturtilpasninger i energisektoren. Lovforslaget indeholder Som nævnt har de gældende 
bestemmelser i el- og varmeforsyningslovene om regler, der har til hensigt at fremme den naturlige 
strukturtilpasning. Det er imidlertid væsentligt at sikre, at køb og salg af el- og varmeforsynings-
virksomheder ikke indebærer, at priserne fra disse virksomheders ydelser stiger. Der skal således 
ikke være mulighed for, at omkostninger, som skyldes, at virksomhederne skifter ejer, bliver over-
væltet på el- eller varmeforbrugerne. 

 
125. Af de specielle lovbemærkninger fremgår: 
 

Med ændringsforslaget præciseres, at forbrugernes varmepriser ikke må stige, alene som følge af 
overdragelse af virksomheder, der driver kollektiv varmeforsyning, eller af virksomheder der leve-
rer varme til den kollektive varmeforsyning. 
 
Varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-selv-princip« fører som udgangspunkt til, at virksomhedsover-
dragelser ikke i sig selv fører til, at varmeforbrugerne bliver udsat for prisstigninger. I forbindelse 
med den øgede handel med energiselskaber, som også omfatter fjernvarmeselskaber, er der behov 
for at præcisere, at »hvile-i-sig-selv-princippet« skal sikre varmeforbrugerne mod prisstigninger 
som følge af overdragelse af virksomheder. Det betyder f.eks., at der ikke kan indregnes finansie-
ringsudgifter, der er knyttet til optagelse af lån til finansiering af overdragelsen. På denne baggrund 
er det fundet hensigtsmæssigt at fastsætte et forbud mod overvæltning af sådanne omkostninger på 
varmeforbrugerne i selve lovteksten. 
 
Det er Energitilsynet, som i forbindelse med behandling af anmeldelse af varmepriserne påser, at 
den foreslåede regel overholdes. 

 
126. Af bemærkninger til ændringsforslag 11 til lovforslaget, hvorved lov-
forslagets § 20, stk. 2, 2. punktum, blev § 20, stk. 7, under lovbehandlingen, jf. 
betænkning fra Det Energipolitiske Udvalg af 14/05/2003, fremgår: 
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[…] 
Med ændringsforslag nr. 11 præciseres, at en overdragelse af et kollektivt varmeforsynings-
anlæg ikke i sig selv må føre til stigende varmepriser. Det vederlag, som betales ved hel eller 
delvis overdragelse af et anlæg, må således ikke føre til, at varmepriserne bliver højere, end 
de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted. 
 
Den del af en købesum, som måtte overstige indskudskapitalen i den overdragne virksom-
hed, kan derfor ikke finansieres over varmepriserne. Ved overdragelse af dele af et anlæg vil 
den del af en købesum, som overstiger den nedskrevne værdi af de overdragne aktiver, lige-
ledes ikke kunne finansieres over varmepriserne. 

 
Såfremt køberen er et kollektivt varmeforsyningsanlæg, er det både priserne for ydelser fra 
det overdragne anlæg og for ydelser fra det købende anlæg, som ikke må stige som følge af 
det vederlag, der betales ved overdragelsen. 
 
Det vil ikke være foreneligt med bestemmelsen, at en overdragelse af et kollektivt varmefor-
syningsanlæg fører til, at afskrivningsgrundlaget som følge af overdragelsen forøges, selv 
om anlægget måtte være overdraget til en højere pris end den varmeprismæssigt nedskrevne 
værdi. Dette følger af den gældende afskrivningsbekendtgørelse, hvorefter der alene kan af-
skrives på et anlægs værdi på det oprindelige idriftsættelsestidspunkt efter bestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 
nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning. 
 
Med ændringsforslaget præciseres således, at en køber ikke vil kunne afskrive på grundlag af 
vederlaget for anlægget, men må fortsætte afskrivningerne på den nedskrevne værdi af an-
lægget på købstidspunktet. Dermed slås også fast, at overdragelse af et kollektivt varmefor-
syningsanlæg ikke kan føre til, at forbrugerne kommer til at betale anlægget flere gange over 
varmepriserne. Begrebet »vederlag« inkluderer også eventuelle handelsomkostninger, finan-
sieringsomkostninger, gebyrer etc., der uanset betalingstidspunktet skal erlægges i forbindel-
se med en overdragelse af en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed. 
 
Ved »hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af stk. 1« forstås overdra-
gelse af hele eller dele af anlægget og ikke overdragelse af selskabsandele (an-
dele, aktier eller anparter). 
 
Bestemmelsen er ikke til hinder for prisudligningsordninger som led i en struk-
turrationalisering, hvor f.eks. en stor veldrevet kraftvarmeforsyning overtager 
mindre, lokale kollektive varmeforsyningsvirksomheder med forholdsvis høje 
varmepriser. 
 
Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at en køber indregner øgede udgifter 
ved erhvervelse af et anlæg, såfremt den købende virksomhed ved udnyttelse af 
synergieffekter vil kunne opnå lavere samlede priser til varmeforbrugerne i så-
vel den overdragne som den købende virksomhed. 
 
Endvidere forhindrer bestemmelsen ikke, at en ny ejer træffer sædvanlige 
driftsmæssige dispositioner med virkning for varmepriserne. Ændringsforslaget 
forringer således ikke en købers mulighed for i varmepriserne – med den virk-
ning, at priserne vil kunne stige – at indregne omkostninger, som sælgeren 
kunne have indregnet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. 

4.5 ANMELDELSESREGLER 
 
127. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1-3, og § 22, stk. 1, omhandler anmel-
delser: 
 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af § 20 og § 20 b 
skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), 
med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte reg-
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ler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan 
fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, 
statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 
 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. 
 
Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet 
efter stk. 1, er ugyldige. 
 
§ 22. Regnskaber, budgetter og andre oplysninger til brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de 
i § 20 a nævnte indtægtsrammer skal anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet. 

 
128. Bekendtgørelse nr. 394 af 25/05/2009 om anmeldelse af priser, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme 
samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (”anmeldel-
sesbekendtgørelsen”), indeholder nærmere regler for anmeldelser. 
 
129. Denne bekendtgørelse er d. 15. december 2014 erstattet af en ny anmel-
delsesbekendtgørelse, men på tidspunktet for nærværende sag, var det 2009-
anmeldelsesbekendtgørelsen, som var gældende. 
 
130. Bekendtgørelsen omhandlede i § 2, stk. 1 og 2, samt § 3 indholdet af an-
meldelserne: 

 
§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og værkers tariffer, om-
kostningsfordeling og andre betingelser for levering til det indenlandske marked af opvarmet 
vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 
 
Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige regnskaber, budgetter og andre op-lysninger til brug 
ved fastsættelsen af og tilsynet med de i lovens § 20 a nævnte indtægtsrammer, jf. lovens § 22. 
 
§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter § 2, stk. 2, skal in-
deholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1-2, jf. dog § 7. 
 
Stk. 2. Anmeldelse og revisorerklæring på anmeldelse af priseftervisning efter stk. 4, kan ske 
elektronisk til Energitilsynets online register. 
 
Stk. 3. Standardkontoplan udarbejdet af energibranchens organisationer m.fl. kan, for så vidt den 
indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 2, danne grundlag for anmeldelse til Energitilsy-
nets online register. 
 
Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning skal være forsynet med en erklæring om regnskabets over-
ensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en registreret revisor, statsautori-
seret revisor, kommunens revisor eller en revisor, der er omfattet af revisorlovens § 11. Erklærin-
gen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 5, samt opfylde kravene i revisionsin-
struksen, bilag 4. 

 
131. Bekendtgørelsen omhandlede i § 4 bl.a. fristerne for anmeldelse: 

 
§ 4. Anmeldelse i medfør af § 2, stk. 1 og 2, af tariffer samt grundlaget herfor, omkostningsfordeling 
og andre betingelser, skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente 
organ, dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser mv. træder i kraft. 
 
Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. no-
vember, skal anmelde priseftervisning forsynet med revisorerklæring inden den førstkommende 15. 
marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, 
skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september. 
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Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængeli-
ge register. 
 
Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet ef-
ter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. lovens § 21, stk. 3. 

 
132. Formålet med anmeldelsen er dels at skabe gennemsigtighed dels at danne 
grundlag for Energitilsynets tilsyn med, at priserne er omkostningsbestemte.  
 
133. Alle omkostninger der ønskes indregnet i varmeprisen skal derfor fremgå 
af det anmeldte budget, som er grundlaget for prisfastsættelsen. 

4.6 PRAKSIS OM FORDELING AF ADGANG TIL INDREGNING 
 
134.  Energitilsynet har ved formandsafgørelse af 25. juni 2014 om Vester 
Hjermitslev Varmeværk afvist, at tab på udlån til en leverandør er en indreg-
ningsberettiget omkostning.  
 
135. Værket havde over en periode bl.a. ydet lån til indkøb af ny motor og til 
driften af Den selvejende Institution Vester Hjermitslev Energiselskab, som var 
Vester Hjermitslev Varmeværks varmeleverandør, men energiselskabet gik 
konkurs den 1. april 2014. Fra afgørelsen citeres: 
 

61. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan driftsomkostninger og finansieringsom-
kostninger ved fremmedkapital indregnes i varmeprisen. Det er dog en betingelse for indregning, at 
omkostningerne vedrører varmeværkets egen drift og finansieringen heraf, jf. punkt 42 og 43 i af-
snittet om lovgrundlaget. 
 
62. Omkostningen ved tab på långivning til en leverandørs driftsudgifter eller finansiering af en le-
verandørs anlægsinvesteringer er efter deres art ikke en indregningsberettiget omkostning i henhold 
til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, da en leverandørs driftsudgifter og anlægsinvesteringer ikke 
vedrører varmeværket selv, og ikke har en nødvendig sammenhæng med det at drive varmeforsy-
ning. Dette gælder, uanset om varmeforsyningen låner direkte til leverandøren eller videreformidler 
et lån, som værket selv hæfter for, til leverandøren. 
 
63. Det samme gælder for udgifter til en varmeleverandørs brændselsindkøb, da dette ikke er en 
driftsudgift, der vedrører varmeværkets egen drift.  
 
...  
 
70. Tab ved långivning til Energiselskabets løbende drift er ikke en omkostning, der vedrører Ve-
ster Hjermitslev Varmeværks egen løbende drift, men omkostninger til drift i et andet selskab. Ud-
giften kan derfor ikke anses som indregningsberettiget i henhold til varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 1. m.  

 
136. Energitilsynet har i enkelte tilfælde godkendt, at en varmeleverandør som 
ikke ejer et anlæg kan afskrive på det. Et eksempel er tilsynets tilkendegivelse 
om afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapa-
citeten på Studstrupværket behandlet på møde 27. november 2012, j.nr. 
12/09759. Energitilsynet fandt, at dette kræver, at overdragelsen af rådigheds-
retten svarer til, at modtageren af rådighedsretten selv bygger ejer og driver det 
pågældende anlæg, altså at rådighedsretten svarer til en ejers rettigheder. Fra 
tilkendegivelsen citeres: 
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63. I henhold til Energitilsynets praksis kan en immateriel rettighed (rådighedsret over et anlæg) 
danne grundlag for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. 
 
64. Det der skal vurderes i denne sag er, efter sekretariatets vurdering, om der i det forelagte forslag 
til aftale mellem AVA og DONG Energy kan siges at ske en rådighedsoverdragelse (etablering af 
immateriel rettighed) for AVA over varmeproduktion på Blok 3, der svarer til, at AVA selv bygger, 
ejer og driver varmeproduktionskapaciteten på Blok 3 og dermed er berettiget til at anvende regler-
ne i afskrivningsbekendtgørelsen. 
 
65. Energitilsynet bemærker, at DONG Energys modtagelse af straksbetalingen medfører, at 
DONG Energy ikke fremover kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse omkostninger i 
varmepriserne til AVA. 
 
66. Ved aftalen overdrages rådighedsretten over varmeproduktionen på Blok 3 til AVA, som heref-
ter kan afgøre, hvorvidt AVA ønsker at udnytte produktionen på Blok 3, eller AVA i stedet ønsker 
at producere på andre anlæg f.eks. affalds-forbrændingsanlæg, fordi der kan produceres billigere på 
disse anlæg. 

4.7 GODKENDELSE AF PROJEKTER 
 
137. Varmeforsyningslovens kapitel 2, §§ 3-15a, omhandler varmeforsynings-
planlægning. Det fremgår af § 4, stk. 1, at er projekter for etablering af nye 
kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksiste-
rende anlæg, kræver godkendelse: 

 
§ 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg 
eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. 

 
138. Efter lovens § 8 kan kommunalbestyrelsen pålægge et kollektivt varme-
forsyningsanlæg at udarbejde et projekt: 
 

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at udarbejde de i §§ 6 og 7 
nævnte projekter. 

 
139. Med hjemmel i bl.a. varmeforsyningslovens § § 2 a, § 3, stk. 2, § 4, stk. 2, 
§ 5 og § 9, stk. 1, er der udstedt bekendtgørelse om godkendelse af projekter 
for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen), nr. 1124 af 
23/09/2015. Denne bekendtgørelse ophæver bekendtgørelse nr. 566 af 
02/06/2014 med samme navn, som igen ophævede bekendtgørelse nr. 374 af 
15/04/2013 med samme navn, som igen ophævede bekendtgørelse nr. 795 af 
12/07/2012 med samme navn, som igen ophævede bekendtgørelse nr. 1295 af 
13/12/2005. Fælles for bekendtgørelserne har været, at de ikke har indeholdt 
regler om godkendelse af efterforskning men alene ændringer af anlæg. 

4.8 OMKOSTNINGER SOM FØLGE AF PÅLAGTE OFFENTLIGE FORPLIGTELSER 
 
140. Ved lov om ændring af lov om varmeforsyning, nr. 451 af 31/05/2000, 
blev bl.a. affattelsen af § 20, stk. 1, ændret sådan at den omfattede omkostnin-
ger som følge af pålagte offentlige forpligtelser. I de specielle bemærkninger til 
bestemmelsen hedder det:  

 
Med »omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser« sigtes til finansieringen af aktiviteter 
i henhold til forslaget i § 1, nr. 18, samt til udgifter som følge af krav til anlæggene efter anden lovgiv-
ning, for eksempel biomassepåbuddet efter elforsyningsloven. 
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141. Varmeforsyningslovens § 29 blev nyaffattet med samme ændringslov, så 
bestemmelsen lød således: 
 

§ 29. Miljø- og energiministeren kan pålægge virksomheder, der driver et af loven omfattet anlæg, at 
1) udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjernvarme, 
2) kortlægge varmeforbruget i forsyningsområderne og energiforbruget i de af loven omfattede anlæg 
samt planlægge og medvirke til gennemførelsen af energibesparelser og energieffektiviseringer i de 
pågældende områder og anlæg, 
3) yde energirådgivning over for forbrugerne i forsyningsområderne, 
4) udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for anvendelsen af miljøvenlige pro-
duktionsteknologier inden for varmeforsyningen, og 
5) udføre udredningsopgaver om den fremtidige energianvendelse i forsyningsområderne. 
Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af aktiviteterne i stk. 1, her-
under regler om fakturering og opkrævning af beløb, samt om tilrettelæggelsen af arbejdet med aktivi-
teterne og afgrænsningen af disse. 
Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til 
grund for planlægningen efter stk. 1, nr. 2, for rådgivningen efter stk. 1, nr. 3, og for udførelsen efter 
stk. 1, nr. 4 og 5. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om udarbejdelsen af planer for aktivi-
teterne i stk. 1 og om godkendelse af disse. 

 
142. Der er ingen noter til omkostningsarten omkostninger som følge af pålagte 
offentlige forpligtelser i Karnov. 
 
143. I Varmeforsyningsloven med kommentarer, 2004 af Klavs v. Gravesen, 
Christine Ravnholt Hartmann og Kamma Eilschou Holm Jonassen, hedder det 
kort på side 127: 
 

Med ”omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser” sigtes efter lovbemærkningerne til fi-
nansieringen af aktiviteter efter § 29, samt udgifter til anlæggene efter anden lovgivning, for eksempel 
biomassepåbuddet efter elforsyningsloven. 

 
144. I Varmeforsyningsloven med kommentarer, 2003, af Pernille Aagaard og 
Bent Ole Gram Mortensen, hedder det om omkostningstypen på side 123: 
 

Ifølge forarbejderne til vmfl. omfatter omkostninger som følge af offentlige pålagte forpligtelser dels 
finansiering af aktiviteter efter lovens § 29 (tilslutning, kortlægning, energirådgivning m.v.), dels ud-
gifter som følge af krav til anlæggene efter anden lovgivning, f.eks. biomassepåbuddet efter elfl. 
I Energitilsynets afgørelse af 25.08.2003, Skagen Forbrænding, j.nr. 3/1322-0102-3 fandt tilsynet, at 
udgifterne til måle- og edb-udstyr var indregningsberettiget, da det var en direkte følge af krav i EU-
direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald. 
Det må endvidere antages, at de affaldsfyrede kraftvarmeværkers kommende udgifter til etablering af 
dioxinrøggasrensningsanlæg tillige vil kunne indregnes, da de er en følge af EU-direktiv 2000/76/EF, 
som bl.a. implementeret ved bek. af 11.03.2003 om anlæg, der forbrænder affald 
  

145. Afgørelsen om Skagen Forbrænding handlede primært om en prisklage fra 
Skagen Varmeværk over bestemte omkostningsposter i Skagen Forbrændings 
budget for år 2000. Desuden betydningen af, at affaldsvarmeprisen svare til den 
laveste af enten substitutionsprisen eller den omkostningsbestemte pris, hvilket 
fik Energitilsynet til at henlede Energistyrelsens opmærksomhed på, at substi-
tutionsprisen ikke med nuværende affaldsafgifter vil give dækning for de sam-
lede omkostninger.  

 
146. I afgørelsen omtales ikke direkte, hvordan udgifterne til måle- og edb-
udstyr er kvalificeret som omkostningsart, bare at de var indregningsberettige-
de:  
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109. Skagen Forbrænding gør gældende, at omkostningsstigningerne på i alt ca. 1, 5 mio. kr. i forbin-
delse med budget 2000 er bestemt af eksterne faktorer, som Skagen Forbrænding ingen indflydelse har 
på.  
… 
111. Energitilsynet må efter en vurdering af det i sagen foreliggende materiale finde, at posterne… 
Endvidere kan Energitilsynet konstatere, at den budgetterede post "Måle- og EDB-udstyr" er en direkte 
følge af EU-direktiv 2000/76/EF, som foreskriver ekstra måleudstyr. Tilsvarende gælder for posten… 
 
112. Den absolutte størrelse af ovennævnte budgetterede omkostningsposter har Energitilsynet for ti-
den intet realistisk grundlag for at bedømme, idet der endvidere typisk er tale om nye omkostningspo-
ster eller omkostninger, der afholdes med flere års mellemrum.  
 
113. Med henvisning hertil har Energitilsynet intet grundlag for at finde det urimeligt, at Skagen For-
brænding i budget 2000 har medtaget ovennævnte poster og ladet dem indgå i grundlaget for beregnin-
gen af den omkostningsbaserede varmepris. 

4.9 ULOVBESTEMT GENOPTAGELSE 
 
147. Folketingets ombudsmand har i 20062 udtalt følgende om genoptagelse af 
afgørelser (sekretariatets understregninger): 
 

Der må dog antages at gælde en ulovbestemt adgang til genoptagelse hvis der i forbindelse 
med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig 
betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for at sagen ville have fået et andet udfald 
hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige 
stillingtagen til sagen. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag kan dernæst komme på tale 
hvis der fremkommer væsentlige nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring med 
tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag der forelå på tidspunktet for den oprindelige 
afgørelse. Endelig kan myndigheden have pligt til at genoptage sagen hvis der foreligger 
ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Jeg henviser i det hele til Karsten Loiborg m.fl., 
Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 916 ff. 

 
148. Energiklagenævnet ved afgørelse af 31. januar 2013 (j.nr. 1021-12-116 
om Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag om Smørum Kraftvarme 
a.m.b.a.'s beregning af faste afgifter) udtalte, at genoptagelse af en sag kræver, 
at der foreligger en sag, hvori der er truffet en afgørelse, der kan genoptages. 
 

5. VURDERING 

149. Der henvises først og fremmest til kapitel 4 om lovgrundlaget i Energitil-
synets tilkendegivelse af 24. juni 2014, og til kapitel 5 i tilkendegivelsen, hvor 
afsnit 5.2 overordnet behandler omkostningsart og nødvendighed. Behandlin-
gen af mulige omkostningstyper i nærværende sag findes følgende steder i ka-
pitel 5: 
 
− Efterforskning i punkt 272-278, 290, 296 og 310-312. 
− Afskrivninger i punkt 290-295. 
− Underskud for tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og 

væsentlig udbygning af forsyningssystemerne i punkt 280 
− Henlæggelser i punkt 263, 284 og 288. 

 
2 http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2006-1-1/2006_14-6.pdf 
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− Driftsomkostninger i punkt 280, 285 og 297. 
− Finansieringsomkostninger ved fremmedkapital i punkt 270 til 301. 
 
150. I dette kapitel vurderes først, hvilke omkostningsarter, der kan henholds-
vis ikke kan indregnes, på baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse af 24. 
juni 2014. Derefter vurderes, om der i det senere modtagne materiale er argu-
menter og forhold, der betyder, at afgørelsen af hvilke omkostningsarter, der er 
indregningsberettigede, bør adskille sig fra tilkendegivelsen. Understregninger 
i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet for at fremhæve den pågældende 
tekst. 

5.1 VURDERING AF, HVILKE OMKOSTNINGER SOM ER INDREGNINGSBERETTI-
GEDE EFTER ENERGITILSYNETS TILKENDEGIVELSE 
 
151. Ud fra Energitilsynets tilkendegivelse kan følgende omkostninger katego-
riseres som efterforskningsomkostninger (der er delvist overlap mellem disse 
kategorier): 
 
− Omkostninger, der er afholdt med det formål at undersøge forekomsten af 

varmt vand i undergrunden. 
− Omkostninger, der relaterer sig til Kvols 2 og 3, inklusiv omkostninger til 

nedlukning, fratrukket forsikringsdækning af uheld ved boring. 3 
− Finansieringsomkostninger til fremmedkapital, som er afholdt i forbindelse 

med geotermiprojektet, for så vidt angår en andel svarende til den andel, 
som de indregningsberettigede omkostninger udgør af de samlede omkost-
ninger i geotermiprojektet. 

 
152. Derimod kan følgende omkostninger ikke kategoriseres som efterforsk-
ningsomkostninger (der er delvist overlap mellem disse kategorier): 
 
− Omkostninger, der ikke relaterer sig til selve eftersøgningen af varmt vand, 

herunder omkostninger, der relaterer sig til Kvols 4 og 5. 
− Fremrykkede omkostninger (som er omkostninger, der ikke var nødvendi-

ge for at kunne gennemføre i efterforskning, men som blev fremrykket og 
afholdt i forventning om og var relateret til etablering af det geotermiske 
anlæg og produktion af geotermisk varme). 

− Finansieringsomkostninger til fremmedkapital, som er afholdt i forbindelse 
med geotermiprojektet, for så vidt angår en andel svarende til den andel, 
som de ikke-indregningsberettigede omkostninger udgør af de samlede 
omkostninger i geotermiprojektet. 

 
153.  Ifølge opgørelse fra Energi Viborg A/S af 1. juli 2015, udarbejdet på bag-
grund af Energitilsynets tilkendegivelse, udgør de ikke-indregningsberettigede 
omkostninger i alt kr. 8.563.797, jf. punkt 32 i denne afgørelse.  
 

 
3 Jf. Energitilsynets tilkendegivelse afsnit 5.3.3, særligt punkt 308, og afsnit 5.4.3 og 4. 
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154. Størrelsen af de samlede omkostninger i geotermiprojektet og følgelig 
også de ikke-indregningsberettigede omkostninger ændrer sig over tid, så læn-
ge projektet ikke er endeligt afsluttet, og Energi Viborg har fået solgt eller skaf-
fet sig af med det endnu ikke solgte udstyr, hvilket Energi Viborgs justerede 
omkostningsopgørelse pr. 1. juli 2015 set i forhold de omkostningsopgørelser, 
der forelå til grund for Energitilsynets tilkendegivelse i juni 2014 også viser. 
 
155.  Den præcise størrelse af omkostningerne til lagervarer / Kvols 4 og 5 er 
endvidere usikre, idet det efter det oplyste er vanskeligt at opgøre præcist, hvil-
ke lagervarer, der efterfølgende er solgt, og hvor der derfor skal fratrækkes 
indtægt fra salg. Disse omkostninger og en række øvrige omkostninger, herun-
der til lagerleje4 og overtagelsesomkostninger5, vil kræve nærmere undersøgel-
se for såvel sekretariatet for Energitilsynet som Energi Viborg, for at kunne 
fastlægge et helt præcist beløb.  

 
156. Sekretariatet vil anvende de samme principper, som er anvendt i Energitil-
synets tilkendegivelse, ved fordelingen af disse omkostninger imellem omkost-
ninger, der kan henføres til efterforskning, og omkostninger, som ikke kan 
anses for at vedrøre efterforskning.6 Det samme gælder spørgsmålet om den 
endelige fordeling af det beløb for finansieringsudgifter ved fremmedkapital, 
der ikke kan indregnes.  

 
157. Da det lægges til grund, at der ikke ved indhentelsen af fremmedkapitalen 
er sket nogen øremærkning af beløbene til anvendelse til bestemte indkøb eller 
dækning af bestemte omkostninger, må fordelingen af hvilke omkostninger til 
fremmedkapital, der kan indregnes i prisen, skulle ske i henhold til samme 
fordelingsnøgle, som de samlede projektomkostninger anses for at være ind-
regningsberettigede i henhold til.  

 
158. Ud fra Ross’ oplysninger, jf. punkt 31, er sekretariatet blevet opmærksomt 
på, at der i posterne i de hidtidige opgørelser, som sekretariatet har modtaget, 
indgår meromkostninger til boreplads og rådgivere, som ikke har været specifi-
ceret (givetvis fordi man har anset geotermiprojektet som et samlet forløb, jf. 
beskrivelsen i Energitilsynets tilkendegivelse, og ikke indrettet bogføringen 
med tanke på omkostningsarterne i varmeforsyningsloven).  

 
159. Sekretariatet finder, at disse omkostninger også må opdeles på efterforsk-
ningsformål og anlægsformål ligesom øvrige omkostninger i projektet. 

 
160. Sekretariatet finder ikke, at sekretariatet er afskåret fra at foretage en så-
dan vurdering, fordi meromkostninger til boreplads og rådgivere i forhold til 
sondringen efterforskning og anlægsarbejde ikke er særskilt behandlet i vurde-
ringsafsnittet i tilkendegivelsen, da det er tilkendegivelsens principper om til-

 
4 Jf. afsnit 5.3.4 og 5.4.5 i Energitilsynets tilkendegivelse, særligt punkt 378 og 379. 
5 Jf. sidste sætning i punkt 331 i Energitilsynets tilkendegivelse. 
6 Jf. Energitilsynets tilkendegivelse afsnit 5.3. 
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knytning til efterforskning eller ej, som anvendes, jf. formuleringen af bemyn-
digelsen til sekretariatet i tilkendegivelsen.  

5.2 VURDERING AF OM OMKOSTNINGER KAN VÆRE INDREGNINGSBERETTI-
GEDE SOM OMKOSTNINGER SOM FØLGE AF OFFENTLIGE FORPLIGTELSER 
 
161. Energi Viborg har anført, at det kan have betydning for indregningsad-
gangen, at der blev udarbejdet og godkendt et projektforslag for Viborg Geo-
termi. Dette er anført i forbindelse med kvalificering som driftsomkostninger.  
 
162. Projektforslaget er dateret 25. marts 2011 og er stillet til Viborg kommu-
ne. Det har titlen ”Projektforslag til opførelse af geotermianlæg ved Kvols til 
varmeforsyning af Viborg, Skals, Stoholm og Løgstrup. I projektforslagets 
resume hedder det bl.a.: 
 

Forundersøgelsesprogrammet er igangsat og der forventes gennemført en prøveboring og prøvepump-
ning af reservoiret ved Kvols i sensommeren 2011. 

 
163. Efter varmeforsyningslovens kapitel 2 er der ikke krav om godkendelse af 
et projekt forud for efterforskning, men alene forud for etableringen af nye 
kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksiste-
rende anlæg, jf. varmeforsyningslovens § 4 og punkt … i Lovgrundlag. På 
tidspunktet for projektforslaget for geotermianlægget var der allerede opnået en 
tilladelse til efterforskning og udnyttelse, jf. punkt 22 i tilkendegivelsen. Pro-
jektforslaget om geotermianlæg giver da heller ikke i sit indhold udtryk for at 
være en årsagssammenhængende forudsætning for forundersøgelsen, inkl. prø-
veboring.  
 
164. Sekretariatet vurderer derfor, at projektforslaget formål hverken helt eller 
delvist har været at undersøge forekomsten af varmt vand i undergrunden, men 
alene er en forudsætning for opførelsen af et geotermianlæg og transmissions-
anlæg, hvorved det ikke adskiller sig fra anlæg drevet ved andre energikilder. 
Omkostningerne ved projektforslaget kan derfor ikke anses for at være en del 
af efterforskningsomkostningerne 

 
165. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, findes ikke en særlig omkostnings-
type, der er rettet mod udgifter til godkendte projektforslag. Derimod er nævnt 
omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser. Denne omkostning-
sart er ikke udtrykkeligt behandlet i tilkendegivelsen, andet end ved at være 
oplistet i bestemmelsen og ikke nævnt som en mulig omkostningstype for geo-
termiprojektet. 
 
166. Sekretariatet bemærker, at omkostningerne ved projektforslaget udsprin-
ger af et frivilligt ønske om at kunne opføre et geotermianlæg. Sekretariatet 
mener ikke, at et sådant valg kan sammenlignes med de situationer, som er 
nævnt i lovgrundlaget, hvor der ikke har været mulighed for varmeværkerne til 
at foretage et fravalg af omkostningen.  
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167. Sekretariatet finder derfor, at omkostningerne i forbindelse med frivillig 
udarbejdelse af projektforslag, inden det var fastslået, om der ville være grund-
lag for en produktion, ikke kan anses for at være en følge af pålagte offentlige 
forpligtelser som omhandlet i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Dette svarer 
til konklusionen i tilkendegivelsens punkt 288, jf. punkt 268-274. 

5.3 VURDERING AF OM OMKOSTNINGER KAN VÆRE INDREGNINGSBERETTI-
GEDE SOM DRIFTSOMKOSTNINGER ELLER AFSKRIVNINGER 
 
168. Som nævnt i afsnittene ovenfor kan et beløb på i hvert fald 8.563.797 kr. 
ikke kvalificeres som indregningsberettiget ud fra Energitilsynets tilkendegi-
velse.  
 
169. I dette afsnit gennemgås Energi Viborgs argumenter A) til J), oplistet i 
punkt 19 for, at de omkostninger, som ikke kan kvalificeres som efterforsk-
ningsomkostninger, skulle udgøre driftsomkostninger eller afskrivninger for 
Energi Viborg.  

5.3.1 RAMMERNE FOR VURDERING AF DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIV-
NINGER 
 
170. Herunder vurderes argumenterne A), C), D), E) og F). 
  
− ARGUMENT D) 
 
171. Energi Viborg fremfører, at det fremgår af det godkendte projektforslag 
for Viborg Geotermi, at man som led i geotermiprojektet ville etablere et 32 
km. transmissionssystem. 
 
172. Sekretariatet vurderer, at fordi et anlæg er godkendt i et projektforslag, er 
dette ikke ensbetydende med, at omkostningerne til anlægget kan indregnes 
efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Omkostningen skal stadig 
overholde betingelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 2, jf. af-
skrivningbekendtgørelsen, for at være indregningsberettigede, herunder at der 
skal være tale om en igangværende drift af det geotermiske anlæg for, at an-
lægsomkostningen i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven og afskriv-
ningsbekendtgørelsen kan indregnes som en driftsomkostning. På denne bag-
grund, mener sekretariatet som en delkonklusion, at Energi Viborgs argument 
D) kan afvises som relevant for sagens afgørelse. 
 
− ARGUMENT A) 
 
173. Energi Viborg læser punkterne 198, 285-287 og 297-298 i Energitilsynets 
tilkendegivelse således, at omkostningerne ville kunne indregnes i varmepri-
serne som afskrivninger eller driftsomkostninger, hvis de var relateret til en 
igangværende drift.  
  
174. Sekretariatet finder, at tilkendegivelsens punkter 198, 285-287 og 297-298 
ikke udtrykker, at bare der er en relation til en eksisterende drift, kan enhver 
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omkostning til et geotermiprojekt automatisk anses for at være indregningsbe-
rettiget som en afskrivningsberettiget anlægsomkostning eller driftsomkost-
ning. Derimod kan en forbindelse til eksisterende drift give grundlag for at gå 
videre med spørgsmålet og foretage en konkret bedømmelse af, om omkostnin-
gen ligger inden for en af de 2 omkostningsarter. Denne opfattelse bygger på de 
understregede passager i citaterne: 

198. Hvorvidt en indledning af etablerings-/anlægsarbejde er en udvidelse/optimering af et eksiste-
rende anlæg i drift, og derfor måtte kunne indgå i anlægssummen og være indregningsberettiget, 
selvom byggearbejdet ikke leder til en ny idriftsættelse som påtænkt med arbejdet, finder sekretari-
atet, er et spørgsmål, der må afgøres konkret. I den foreliggende sag er der dog tale om, at det 
kommende værk skulle drives af et nyt selskab, der endnu ikke var stiftet. Sekretariatet finder der-
for ikke, der kan siges at være en forbindelse til en eksisterende drift, der kan muliggøre, at de af-
holdte omkostninger kan indgå i en eksisterende anlægssum som udvidelse/ optimering.  
 
285. Teoretisk kunne der også være tale om driftsomkostninger i form af udvidelse/ omlægning el-
ler optimering af en eksisterende drift. Men da samarbejdet om geotermi var et forprojekt med 
henblik på stiftelse af et nyt selskab, som skulle etablere og drive det kommende værk, jf. samar-
bejdsaftalen citeret i punkt 38, var der ikke i projektet grundlag for, at omkostningerne skulle ind-
regnes i Viborg Fjernvarmes priser, og dermed indregnes i den løbende drift. Omkostningerne der 
af Viborg Fjernvarme blev holdt regnskabsmæssigt adskilt skulle løbende refunderes af de øvrige 
deltagere i projektet og efterfølgende indregnes i priserne for levering af varme fra det geotermiske 
anlæg. Omkostningerne var dermed ikke knyttet til nogen eksisterende drift, og allerede af den 
grund kan de ikke indregnes som driftsomkostninger i driften af de varmevirksomheder, som stod 
bag forprojektet. 
 
286. Der var således ikke tale om en udvidelse eller optimering af et eksisterende anlæg, men der-
imod tale om etablering af et helt nyt anlæg, der skulle etableres som et anpartsselskab med delta-
gerne i projektet som andelshavere. Selskabet ville efter etableringen og igangsat produktion være 
et selvstændigt varmeproducerende selskab med levering af varme til Viborg Fjernvarme og de øv-
rige andelshavere, ikke en udvidelse af Viborg Fjernvarme. 

175. Sekretariatets opfattelse bygger endvidere på note 86 til sidste sætning i 
punkt 286 i tilkendegivelsen. 
 

Der tages ikke i denne sag stilling til, om de kunne være tale om driftsomkostninger, hvis geotermipro-
jektet havde været igangsat af Viborg Fjernvarme eller Energi Viborg som en påtænkt udvidelse af 
virksomheden. Der vil både være spørgsmål om rækkevidden af omkostningsarten driftsomkostninger, 
og derefter en vurdering af omkostningernes nødvendighed. 

 
176. Som om delkonklusion kan argument A) fra Energi Viborg på denne bag-
grund afvises som ikke værende relevant for vurderingen af indregningsad-
gang. Det bemærkes, at der herved ikke er taget stilling til argument B). 
 
− ARGUMENT E) OG F) 

 
177. Energi Viborg fremfører i punkt E, at det også fremgår af det godkendte 
projektforslag, at vandet fra det geotermiske anlægs varmevekslere skulle over-
føres fra transmissionssystemet, som fører varmen videre til varmeværkerne. 
På varmeværkerne blandes vandet fra transmissionssystemet med vandet i vær-
kernes egne transmissionssystemer til den temperatur, som de enkelte varme-
værker leder vandet ud til forbrugerne.  
  
178. Sekretariatet vurderer, at selvom et varmedistributionsanlæg aftager var-
me fra en varmeproducent, indebærer dette ikke, at varmedistributørens anlæg 
bliver en del af producentens anlæg. Det forhold, at et varmedistributionsanlæg 
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aftager varmt vand fra et varmeproduktionsanlæg og blander dette med varmt 
vand fra en eventuel egen produktion eller varmt vand leveret fra en anden 
producent, bevirker det forhold heller ikke, at varmedistributørens anlæg der-
ved bliver en del af varmeproducentens anlæg, hvis disse er 2 forskellige virk-
somheder. Der vil i de omtalte situationer med overførsel af vand fortsat være 
tale om to forskellige anlæg og virksomheder, derfor er betingelserne for at 
indregne anlægsomkostningerne til etablering af geotermianlægget i Energi 
Viborgs priser ikke opfyldt.   
 
179. Til Energi Viborgs argument under punkt F skal sekretariatet bemærke, at 
uanset at driften skulle forestås af Energi Viborg bevirker dette ikke, at an-
lægsomkostningerne kan indregnes i Energi Viborgs priser. Som anført under 
punkt 113, kræves det for, at en omkostning kan anses for indregningsberetti-
get, at omkostningen er en direkte omkostning vedrørende værket og dets pro-
duktion.   
 
180. Varmeforsyningslovens § 20 har som en undtagelse fra princippet om, at 
et anlæg skal være idriftsat for at kunne indregne omkostninger, fastsat, at om-
kostninger til geotermisk efterforskning kan indregnes i priserne, hvilket må 
forstås sådan, at det ikke er et krav, at det geotermiske anlæg er sat i drift, jf. 
tilkendegivelsens punkt 273. Uden denne særbestemmelse ville omkostninger-
ne til geotermisk efterforskning ikke kunne indregnes i varmepriserne i de til-
fælde, hvor efterforskningen ikke har ført til, at det geotermiske anlæg er blevet 
sat i drift. 
   
181. Vedrørende Energi Viborgs argument under punkt F om, at anlægsom-
kostningerne kan indregnes som driftsomkostninger til etablering af det geo-
termiske varmeproduktionsanlæg, er det en betingelse for, at en anlægsomkost-
ning skal kunne indregnes som en driftsomkostning i henhold til lovens § 20, 
stk. 1 og 2, at anlægsomkostningen skal overholde reglerne i afskrivningsbe-
kendtgørelsen, § 4, stk. 3, jf. § 20, stk. 2.  

 
182. I henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kræves det, at et an-
læg skal være idriftsat for, at der kan afskrives på anlægsomkostninger.  

 
183. Sekretariatet skal henvise til punkt 7, 2. bullit, i Energitilsynets tilkende-
givelse, hvorfra citeres (med sekretariatets fremhævelser):  

 
At de andre omkostninger i geotermianlægget, som er afholdt med henblik på etableringen i et nyt 
selvstændigt selskab, allerede fordi der ikke findes en eksisterende drift, hverken vil kunne indregnes i 
varmeprisen som driftsomkostninger, administrationsomkostninger eller driftsmæssige afskrivninger… 

 
184. Som delkonklusion kan argument E) og F) fra Energi Viborg på denne 
baggrund afvises som irrelevante for vurderingen af indregningsadgang for 
selskabet af de omkostninger, som Energitilsynet har vurderet ikke kan anses 
som indregningsberettigede. 
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− ARGUMENT C) 
 

185. Energi Viborg fremfører, at det fremgår af ansøgningen til Energistyrelsen 
om efterforskning og indvindingstilladelse, at geotermianlægget skulle indgå i 
den samlede varmeforsyning af Viborg-området. 
 
186. Sekretariatet skal bemærke, at prisbestemmelserne i varmeforsyningslo-
ven vedrører omkostningerne for den leverede varme fra den enkelte varmele-
verandør, jf. afsnit 4.3 og 4.6 i nærværende afgørelse og punkt 220 i Energitil-
synets tilkendegivelse. 
 
187. Omkostningsarterne driftsomkostninger og driftsmæssige afskrivninger 
kræver en sammenhæng med den eksisterende drift, som fører til varmeleve-
ring fra den leverandør, som ønsker at indregne omkostningerne i sin varme-
pris, jf. punkt 113 og 114. 
 
188. At et varmeanlægs varmeleverance f.eks. i et projektforslag eller i en an-
søgning om efterforskning og indvinding planlægges som at skulle indgå i den 
samlede forsyning af varme i et vist geografisk område medfører ikke, at dette 
varmeanlæg dermed slås sammen med og bliver en del af de andre virksomhe-
der og anlæg, der også leverer varme i området. Varmeanlægget vil stadig være 
en selvstændig enhed, og omkostninger der vedrører dette anlæg vil ikke kunne 
indregnes som omkostninger hos de virksomheder, der har andre anlæg, der 
forsyner det pågældende geografiske område. 
 
189. Som delkonklusion kan argument C) fra Energi Viborg på denne bag-
grund afvises som værende ikke relevant for vurderingen af indregningsad-
gang. 

5.3.2 FAKTISKE FORHOLD MED BETYDNING FOR VURDERINGEN AF OM OM-
KOSTNINGERNE ER DRIFTSOMKOSTNINGER  
 
190. I dette afsnit behandles de resterende argumenter fra Energi Viborg B), G) 
og H), men ikke argument I) og J), som omhandler forvaltningsret og betyd-
ningen af Energi Viborgs opfattelse af foreløbige telefoniske udtalelser fra 
sekretariatet. Disse punkter behandles i afsnit 5.3.3. 
 
− ARGUMENT B) 

 
191. Som argument B) har Energi Viborg anført, at der må lægges vægt på 
projektets faktiske organisering og sammenhæng med eksisterende anlæg, ikke 
samarbejdsaftalen og den påtænkte organisering. Der var ikke tale om, at geo-
termiprojektet nødvendigvis skulle gennemføres eller faktisk blev gennemført i 
et selvstændigt selskab, som ikke havde nogen eksisterende drift. 
 
192. Sekretariatet bemærker, at for så vidt angår sammenhæng med eksisteren-
de anlæg i et større område ikke bare hos den pågældende varmeleverandør, 
som ønsker at indregne omkostninger, er argumentet dækket af det anførte 
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under argument C) og sekretariatets delkonklusion vedrørende dette argument i 
afsnit 5.3.1.    

 
193. Såfremt de afholdte anlægsomkostninger til geotermianlægget i Kvols 
skulle kunne betragtes som indregningsberettigede driftsomkostninger i hen-
hold til § 20, stk. 1 og stk. 2, skulle det således være som anlægsomkostninger i 
form af driftsmæssige afskrivninger. Driftsmæssige afskrivninger skal overhol-
de reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, der, som anført, alene tillader af-
skrivninger på idriftsatte anlæg, og geotermianlægget blev ikke idriftsat. 
  
194. Beskrivelsen af den påtænkte gennemførelse af geotermiprojektet i sam-
arbejdsaftalen er omhandlet i Energitilsynets tilkendegivelse afsnit 3.2. Som 
nævnt blev aftalen underskrevet ultimo november og i december 2011.  

 
195. Desuden fremgår følgende på side 4-5 i den ”Bekræftelse af ansøgning om 
tilladelse til efterforskning og indvending af geotermisk energi i Viborg-
området” af 30. november 2010 til Energistyrelsen (efter sit indhold til som 
supplement/erstatning af ansøgningen fra 2009, og uden betaling af nyt gebyr, 
da der blev betalt 2009), som Energi Viborg har anvendt i sin argumentation og 
vedlagt sin genoptagelsesanmodning som bilag 1. 
 

Til orientering kan det oplyses, at det nuværende budget for de planlagte aktiviteter er på ca. 20 mio. 
kr., som de deltagende selskaber aftalte fordelt i henhold til de aftalte andele. 
 
Omkostningerne vil, såfremt der etableres et geotermianlæg overføres til ”Viborg Geotermi A.m.b.a.”, 
som de deltagende selskaber ønsker at etablere. Det er planlagt, at dette selskab, efter nærmere aftale 
med Energistyrelsen, skal overtage givne tilladelser. 

 
196. Viborg Kommune, som ikke var deltager i projektforslaget eller samar-
bejdsaftalen, traf 28. marts 2012 en afgørelse om kommunegaranti, som bl.a. 
indebar et krav om overdragelse af projektet til Energi Viborg.  
 
197. Selve aftalen om overdragelse blev indgået mellem Energi Viborg og Vi-
borg Fjernvarme den 4. juni 2012, med virkning tilbage fra 28. marts 2012, jf. 
Energitilsynets tilkendegivelse punkt 50-51. Energi Viborg overtog dog drifts-
ansvaret for projektet 28. marts 2012 og betalte alle udgifter relateret til projek-
tet, men således at hvis overdragelsesaftalen ikke blev gennemført, skulle Vi-
borg Fjernvarme betale beløbet tilbage. 
 
198. Som det fremgår af afsnit 4.5 i nærværende sag, er det et krav, at omkost-
ninger skal indgå i budgetter og priseftervisninger for det driftsår, de vedrører 
og ikke efterfølgende kan indregnes i priserne for driftsår, som de ikke vedrø-
rer. 

 
199. Sekretariatet bemærker, at det er varmeforsyningerne selv, der skal påse, 
at der i de enkelte regnskabsår indregnes de driftsomkostninger, der vedrører 
året. Såfremt driftsomkostningerne i året bliver større end budgetteret, bør for-
syningen revidere sit budget og anmelde det ændrede budget og ændrede priser 
til Energitilsynet for at undgå, at der opstår en over- eller underdækning, der 
skal indregnes i det følgende regnskabsår. Den eneste omkostningsart i varme-
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forsyningslovens 20, stk. 1 og 2, som kræver forudgående godkendelse fra 
Energitilsynet før indregning, er forrentning af indskudskapital.  

 
200. Det er et ubestridt faktum i sagen, at både Viborg Fjernvarme og Energi 
Viborg holdt de afholdte omkostninger til geotermiprojektet adskilt fra de om-
kostninger, som er budgetteret og priseftervist som indregningsberettigede for 
den leverede varme i de forløbne år, jf. Energitilsynets tilkendegivelse afsnit 
5.4.1, frem til Energi Viborg reviderede priseftervisning for 2013 fra 9. oktober 
2014.  

 
201. Såfremt deltagerne i projektet havde betragtes geotermiprojektet som en 
del af deres drift og fundet, at efterforskningsomkostningerne og anlægsom-
kostningerne til etableringen af anlægget derfor skulle indgå som omkostnin-
gerne hos den enkelte deltager, ville det logiske og korrekte have været, at om-
kostningerne var indgået i deltagernes anmeldelser af budgetter og priseftervis-
ninger, hvilket ikke skete.  
 
202. Uanset at det var aftalt og gentaget i eksempelvis ansøgningen til Energi-
styrelsen, at omkostningerne skulle afholdes af projektdeltagerne, hvis der ikke 
blev etableret en geotermisk produktion, finder sekretariatet, at det er et stærke-
re holdepunkt for den modsatte faktiske opfattelse under projektforløbet – at 
ingen af deltagerne under projektforløbet anså projektet som en del af deres 
indregningsberettigede omkostninger i de enkelte år – at hverken Viborg Fjern-
varme eller Energi Viborg anmeldte de afholdte projektomkostninger i budget-
ter eller priseftervisninger. 

 
203. Denne udlægning af den faktiske opfattelse hos Viborg Fjernvarme og 
Energi Viborg er yderligere bestyrket af Energi Viborgs høringssvar, hvor det 
fremgår, at omkostningerne skulle indregnes over for en anden kreds end par-
ternes øvrige omkostninger, jf. citatet i punkt 56 i denne afgørelse. 

 
204. Udlægningen understøttes endvidere af, at det først er efter, at sekretaria-
tet og efterfølgende Energitilsynet udtalte, at anlægsomkostninger først kan 
indregnes som driftsmæssige afskrivninger, når anlægget er etableret og idrift-
sat, at Energi Viborg har fremført argumenterer for, at der var tale om drifts-
omkostninger i forbindelse med et eksisterende idriftsat anlæg og/eller som en 
udvidelse/omlægning af et eksisterende idriftsat anlæg. 
 
205. Som delkonklusion mener sekretariatet derfor ikke, at der i forbindelse 
med argument B) foreligger oplysninger om den faktiske organisering og udfø-
relse af projektet på tidspunktet for afholdelsen af omkostningerne, som giver 
grundlag for at antage, at omkostningerne kan anses som driftsomkostninger. 
 
− ARGUMENT H) 

 
206. Energi Viborg har anført, at alternativet til løsningen med overdragelse til 
Energi Viborg ville have været, at Viborg Fjernvarme fik sine udlæg delvis 
refunderet af de enkelte projektdeltagere, som herefter hver især kunne indreg-
ne omkostningerne i varmeprisen. 
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207. Nærværende sag vedrører dog indregningsadgangen for Energi Viborg og 
ikke for de øvrige deltagere. Hvorvidt de oprindelige projektdeltagere ville 
kunne indregne omkostningerne, hvis der ikke var sket en overdragelse til 
Energi Viborg, er derfor et hypotetisk spørgsmål. Spørgsmålet er ikke prøvet i 
tilkendegivelsen, jf. note 86 til punkt 286 i tilkendegivelsen. For så vidt angår 
overdragelsen af geotermiprojektet og betydningen af varmeforsyningslovens § 
20, stk. 7, henvises til punkt 300 i tilkendegivelsen. 
 
208. Det er Energitilsynets opfattelse, at de oplistede omkostningsarter i var-
meforsyningsloven er udtømmende og ikke kan fortolkes udvidende, jf. punkt 
275 i tilkendegivelsen. Når de overtagene omkostninger ikke kan kategoriseres 
som efterforskningsomkostninger, findes der ikke i varmeforsyningsloven en 
omkostningsart, som kunne gøre omkostningerne indregningsberettigede for 
Energi Viborg uden anden begrundelse, end at de var indregningsberettigede 
for de tidlige er projektdeltagere, jf. gennemgangen i tilkendegivelsens afsnit 
5.3. 

 
209. Sekretariatet kan derfor som delkonklusion for argument H) afvise, at det 
har relevans for nærværende afgørelse, hvorvidt der ville have været opnået en 
indregningsadgang for omkostningerne hos projektdeltagerne, hvis Viborg 
Fjernvarme havde søgt refusion hos de øvrige deltagere i stedet for, at projektet 
blev overdraget til Energi Viborg. 
 
− ARGUMENT G) 

 
210. Som argument G) har Energi Viborg anført, at baggrunden for, at Viborg 
Kommune som betingelse for at stille kommunegaranti krævede projektet 
overdraget til Energi Viborg var, at projektet dermed blev relateret til Energi 
Viborgs eksisterende drift af Viborg Kraftvarmeværk, og med overdragelsen til 
Energi Viborg ville geotermiomkostningerne således kunne indregnes i varme-
priserne fra Energi Viborg, også hvis projektet ikke blev realiseret.  
 
211. Energi Viborg fremhævede særligt argument G) ved beslutningen om at 
frafalde genoptagelsesanmodningen med formuleringen: 

Det er således væsentligt, at tilsynet tager stilling til det, der er anført i genoptagelsesbegæringen 
herunder om tilknytningen til den eksisterende drift og om omkostningerne har karakter af drifts-
omkostninger, idet geotermiprojektet blev igangsat af Viborg Fjernvarme og overtaget af Energi 
Viborg Kraftvarme som en påtænkt udvidelse af virksomheden. 

212. På baggrund af delkonklusionerne ovenfor, forstår sekretariatet argumen-
tet sådan, at der ved overdragelsen til Energi Viborg blev skabt en forbindelse 
mellem omkostninger og en virksomhed med drift af et eksisterende anlæg – 
her Viborg Kraftvarmeværk – som skulle muliggøre, at der derved konkret 
kunne være opstået en indregningsadgang, som i hvert fald ikke var blevet an-
meldt som bestående på tidspunktet for de oprindelige dispositioner, jf. vurde-
ringer og delkonklusioner ovenfor.  
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213. Energi Viborg anførte ved sin henvendelse 14. juni 2012, bl.a. at den om-
stændighed, at projektet overdrages til Energi Viborg Kraftvarme A/S inden 
nedlukningen alene medfører en mindre forskydning mellem de varmeforbru-
gere, som endeligt skal bære omkostninger.  

 
214. Sekretariatet bemærker, at dette udsagn forudsætter, at de tidligere pro-
jektdeltagere ville kunne indregne omkostningerne i deres varmeprise, hvilket 
Energitilsynet ikke har taget stilling til, jf. også behandlingen af argument H).  

 
215. Endvidere bemærkes, at selve forskydningen skyldes, at blandt de 6 var-
mevirksomheder i projektet udover Energi Viborg og Viborg Fjernvarme, kø-
ber de 3 ligesom Viborg Fjernvarme varme fra Energi Viborg, mens de 3 alene 
har egen produktion og ikke er koblet på transmissionssystemet fra Energi Vi-
borg. Det er altså indirekte, som slutforbrugere, der er et delvist sammenfald af 
varmeaftagere – men også en hvis forskel. Selv forudsat, at der var indreg-
ningsadgang før overdragelsen, gør det dermed en forskel, om der også er det 
efter. 

 
216. Forskellen ville bestå i den negative effekt for Energi Viborgs varmeafta-
gere, at de 3 ”ikke-kunders” deltagelse i projektet på 13,9 % efter fordelingen i 
Energistyrelsens tilladelse januar 2012, jf. tilkendegivelsens punkt 43, ville 
blive overvæltet på Energi Viborgs kunder ved indregningen i varmeprisen. 
Sekretariatet finder, at en sådan ”mindre forskydning” vil have betydning i 
forhold til hensynet bag prisbestemmelsen om at beskytte varmeaftagere mod 
urimelige priser, jf. punkt 220 og 299 i tilkendegivelsen. 

 
217. I samme henvendelse 14. juni 2012 anførte Energi Viborg, at der var risi-
ko for, at Viborg Fjernvarme ellers ville gå konkurs uden en overdragelse af 
geotermiprojektet i sin helhed til Energi Viborg.  

 
218. Sekretariatet bemærker, at det er samfundsmæssigt prisværdigt, at selska-
bet gerne ville hjælpe en anden varmeforsyningsvirksomhed, men da det – 
uanset at Viborg Fjernvarme er en varmeaftager – ligger uden for selskabets 
egen drift, er det ikke et forhold, som efter varmeforsyningsloven kan tillægges 
vægt ved kategorisering af omkostningsart og indregningsadgang, jf. Vester 
Hjermitslev afgørelsen omtalt i afsnit 4.6 samt punkt 299 i Energitilsynets til-
kendegivelse. 
 
219. Energi Viborg har fremhævet, at kommunen ved sin beslutning om at yde 
kommunegaranti lagde vægt på en betingelse om overdragelse til Energi Vi-
borg, bl.a. fordi denne model frem for andre vurderedes at give adgang til ind-
regning af omkostninger i varmepriserne, også hvis projektet ikke blev realise-
ret, sådan at kommunen begrænsede sin risiko for tab. 

 
220. Sekretariatet finder, at det forhold, at kommunen – eller andre involverede 
– skønnede, at en overdragelse ville give adgang til indregning i sig selv er 
uden betydning for kategoriseringen som omkostningsart ved afgørelsen af 
nærværende sag. Det afgørende er, om der er hjemmel til indregning. vurderin-
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gen af, hvorvidt der er hjemmel påvirkes ikke af, om kommunen eller andre 
handlede ud fra en fejlagtig forståelse af reglerne på området.7 

 
221. Som anført under argument E) og F) og i tilkendegivelsens afsnit 5.3 er 
det afgørende for, om en omkostning kan indregnes som en driftsomkostning, 
at den vedrører driften af den varmevirksomhed, som ønsker at indregne om-
kostningen.  

 
222. Som også anført under argument H) bevirker det forhold, at Viborg Fjern-
varme ville kunne have fået omkostningerne refunderet hos de øvrige projekt-
deltagere heller ikke, at betingelserne for indregning er opfyldt eller kan fravi-
ges i den foreliggende sag.  
 
223. Uanset om det måtte have været en forudsætning kommunen, at projekt-
omkostningerne afholdt af Energi Viborg efter overdragelsen skulle relateres til 
Energi Viborgs eksisterende drift af Viborg Kraftvarmeværk, finder sekretaria-
tet som anført under argument B) ikke, at der foreligger oplysninger om den 
faktiske organisering og udførelse af projektet, herunder på tidspunktet for 
overdragelsen af projektet til Energi Viborg og frem til Energi Viborg revide-
rede priseftervisning for 2013 fra 9. oktober 2014, som giver grundlag for at 
antage, at geotermiomkostningerne kan anses som driftsomkostninger. 
 
224. Sekretariatet finder samlet som delkonklusion på argument G), at hverken 
kommunens opfattelse af indregningsadgangen, beskyttelseshensyn i varmefor-
syningsloven eller forbrugerhensyn i øvrigt kan tillægges betydning for, hvor-
vidt de afholdte geotermiomkostninger, som ikke udgør efterforskning, kan 
kategoriseres som driftsomkostninger for Energi Viborg.  

5.3.3 FORVALTNINGSRETLIGE FORHOLD MV. OMKRING ENERGITILSYNETS TIL-
KENDEGIVELSE  
 
− ARGUMENT J) 

 
225. Som argument J) har Energi Viborg som en begrundelse for sin genopta-
gelsesanmodning fremført, at sagen ikke var fuldt oplyst for Energitilsynet, jf. 
officialmaksimen. Energi Viborg anfører også, at selskabet ikke har haft lejlig-
hed til at udtale sig om, hvorvidt der var forbindelse til den eksisterende drift. 
 
226. Sekretariatet henviser til punkt 147 og 148 i lovgrundlaget i nærværende 
afgørelse. Da Energitilsynet ved ikke tilkendegivelsen 24. juni 2014 har truffet 
en afgørelse overfor sagens parter, er sekretariatet ikke enig i betragtningerne 
vedrørende tilbagekaldelse eller genoptagelse.  
 
227. Sekretariatet forstår derfor anmodningen således, at anmodningen gælder 
genoptagelse af sagsbehandlingen og dermed grundlaget for Energitilsynets 

 
7  Det ville alene kunne have betydning, hvis Energitilsynet eller sekretariatet havde underbygget en sådan 

vildfarelse, sådan at der var opstået berettigede forventninger om udfaldet af sagen. For vurderingen af 
argumenter i denne retning, se behandlingen af Energi Viborgs argument I) sidst i afsnit 5.3. 
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vurdering i sagen på grundlag af forvaltningsretlige forhold ved behandlingen 
af sagen inden forelæggelsen for Energitilsynet. Sekretariatet behandler derfor 
Energi Viborgs indsigelser som et led i denne afgørelse om resultatet efter de 
forhandlinger sekretariatet af Energitilsynet blev bemyndiget til at føre i hen-
hold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, jf. punkt 5-11.  
 
228. Til første del af argumentet bemærker sekretariatet indledningsvis, at der 
til behandlingen for Energitilsynet var indsendt et meget omfattende materiale, 
herunder fra Energi Viborg, jf. Energitilsynets tilkendegivelse med bilag og 
henvisninger til eksternt materiale i tilkendegivelsen. 
 
229. Videre bemærker sekretariatet, at officialmaksimen i dansk ret ikke kan 
antages at kræve indhentelse af oplysninger uden relevans for sagen og dermed 
uden betydning for afgørelsen. 
 
230. Som det fremgår af afsnit 4.3 og 4.6 samt gennemgangen i afsnit 5.2 og 
5.3 er godkendte projektforslag og andet materiale til belysning af geotermipro-
jektets tilknytning til det eksisterende fjernvarmesystem i Viborg-området ikke 
af relevans for vurderingen af indregningsadgang efter prisbestemmelserne i 
varmeforsyningsloven. 
 
231. Til sidste del af argumentet bemærker sekretariatet, at forvaltningslovens 
krav om partshøring alene omfatter oplysninger om faktiske forhold og ekster-
ne vurderinger. 
 
232. Efter sekretariatets opfattelse er spørgsmålet om, hvad der i forhold til 
driftsomkostninger som omkostningsart udgør en forbindelse til eksisterende 
drift, et spørgsmål om den juridiske fortolkning af prisbestemmelsen, og er 
dermed ikke omfattet af kravet om partshøring. Som anført nedenfor fremgik 
sekretariatets fortolkning af bestemmelsen imidlertid af det fremsendte hø-
ringsudkast til tilkendegivelsen. 
 
233. Det skal bemærkes, at i det udkast til tilkendegivelse som sekretariatet 
sendte i høring hos sagens parter var medtaget sagens juridiske vurderinger. I 
udkastet blev behandlet en række af de forhold, som i den endelige tilkendegi-
velse fra Energitilsynet er nævnt i punkt 277 og 285. I høringsudkastet gælder 
det bl.a. punkt 43, 44, 64, 78, 101, 185, 192, 198. 
 
234. Sekretariatet mener som en delkonklusion, at Energi Viborgs argument J) 
kan afvises som havende betydning for indregningen af de omkostninger, der i 
henhold til Energitilsynets tilkendegivelse ikke kan anses for indregningsberet-
tigede.  
 
− ARGUMENT I) 
 
235. Som argument I) har Energi Viborg anført, at vurderingen i argument G) 
og H) blev drøftet telefonisk med sekretariatet 16. marts 2012, og at sekretaria-
tet efter en foreløbig vurdering var enig. Energi Viborg henviser til kommunens 
afgørelse om garantistillelse af 28. marts 2012 og det bagvedliggende advokat-
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notat til kommunen af 16. marts 2012, hvori sekretariatet refereres for en række 
foreløbige vurderinger. 
 
236. Energi Viborg anfører således, at sekretariatet telefonisk foreløbigt skulle 
have vurderet, at omkostningerne til geotermiprojektet var relateret til den eksi-
sterende drift af Viborg Kraftvarmeværk, og derfor skulle være indregningsbe-
rettigede. 

 
237. Sekretariatet må afvise, at sekretariatet skulle være kommet med en sådan 
vurdering telefonisk eller skriftligt. Et telefonnotat vedrørende denne samtale 
har i øvrigt ikke været fremsendt til sekretariatet til kommentering, og sekreta-
riatet har derfor ikke haft lejlighed til at korrigere Energi Viborgs misforståelse 
vedrørende dette punkt, og Energi Viborg har da heller ikke kunnet dokumente-
re dette.  
 
238. Sekretariatet redegjorde tværtimod på sit første møde med Energi Viborg 
for reglerne i varmeforsyningsloven og for sekretariatets kompetence, herunder 
at sekretariatet alene kan træffe afgørelser i henhold til Energitilsynets praksis. 
Af referatet fra mødet fremgår: 
 

Martin Windelin indledte med at byde velkommen til mødet og orienterede om, at formålet med mø-
det var, at få sagen oplyst.  
Han understregede, at sekretariatet ikke på mødet kunne træffe nogen form for afgørelse eller afgive en 
tilkendegivelse, men alene kunne orientere om lovbestemmelser og Energitilsynets praksis.  

 
239. Referatet fra mødet blev fremsendt til Energi Viborg med henblik på ind-
hentelse af bemærkninger. Energi Viborg havde ikke bemærkninger til mødere-
feratet.   
 
240. Ved Energi Viborgs skriftlige henvendelse 14. juni 2012, hvor der blev 
anmodet om en bekræftelse af, at muligheden for at geotermiprojektet blev 
stoppet, isoleret set ikke ændrer på, at det samlede vederlag for overtagelsen 
kan indregnes i selskabets priser, er følgende anført: 

Afslutningsvis bemærker jeg, at vi med denne anmodning ikke beder Energitilsynet tage stilling til, 
om de enkelte omkostningselementer og afholdte udgifter er nødvendige omkostninger i henhold til 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

241. Det ovenfor citerede bekræfter klart, at sekretariatet ikke havde taget stil-
ling til om enkelte afholdte omkostninger var indregningsberettigede som 
driftsomkostninger efter overdragelsen til Energi Viborg. I så fald ville den 
anførte passus i brevet ikke give mening, da spørgsmålet om indregningsberet-
tigelse således ville have været afklaret.  
 
242.  Sekretariatet mener som en delkonklusion, at Energi Viborgs argument I) 
kan afvises som ikke værende relevant for sagen. 

5.4 VURDERING AF EFTERFORSKNINGSOMKOSTNINGERNES NØDVENDIGHED    
 
243. Sekretariatet har efter Energitilsynets tilkendegivelse modtaget oplysnin-
ger fra Ross, som beskrevet i punkt 27-31.  
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244. Sekretariatet har vurderet redegørelsen hvad angår, at Energi Viborg har 
handlet i strid med Ross’ anbefalinger, og at operatøren skal være fagligt i 
stand til at styre boreprojektet i takt med at det udvikler sig, og der skal være 
finansiering – og forsikringsdækning – til at kunne modstå de udfordringer, der 
kan opstå undervejs med boringerne, hvilket ifølge Ross ikke var tilfældet.  

 
245. Sekretariatet vurderer, at der i det fremsendte ikke tilstrækkelig dokumen-
tation for, at de afholdte omkostninger af denne grund kan vurderes at være 
unødvendige i varmeforsyningslovens forstand og dermed ikke indregningsbe-
rettigede, jf. bl.a. argumentationen i tilkendegivelsens afsnit 5.4, hvoraf det 
fremgår at ledelsen af varmeværket er tillagt et vidt skøn, og at disse skøn kan 
indebære, at der forekommer mindre optimale forløb med endog meget store 
omkostninger for varmeforbrugerne. 

 
246. Da der ikke er nogen ændring i den endelige vurdering af indregningsbe-
rettigede omkostningsarter for geotermiomkostningerne, henviser sekretariatet 
til afsnit 5.4 i Energitilsynets tilkendegivelse. 

5.5 OPSUMMERENDE VURDERING AF DE INDREGNINGSBERETTIGEDE OM-
KOSTNINGER  
 
247. Sekretariatet har i afsnit 5.1 behandlet, hvilken vurdering af de behandlede 
omkostninger, der følger af Energitilsynets tilkendegivelse. Videre i afsnit 5.2-
5.3 har sekretariatet vurderet, hvad Energi Viborg har fremført i sagen efter 
Energitilsynet afgav sin tilkendegivelse den 24. juni 2014, herunder Energi 
Viborgs argumenter A) til J), samt oplysninger fra Ross. 
 
248. Sekretariatet vurderer, at omkostningerne, der relaterer sig til Kvols-3 har 
tilstrækkelig karakter af efterforskningsboring til, at disse omkostninger kan 
kategoriseres om efterforskningsomkostninger.  
 
249. Følgende omkostninger kan ikke betragtes som efterforskningsomkost-
ninger, jf. argumentationen herfor i Energitilsynets tilkendegivelse, og dermed 
ikke indregningsberettigede: 

 
− Omkostningerne relateret til Kvols 4 og 5 (herunder indkøb og salg af ma-

teriel til Kvols 4 og 5, meromkostninger til boreplads relateret til Kvols 4 
og omkostninger til rådgivere i projektet for så vidt at omkostningerne 
vedrørte arbejde på Kvols 4 og 5) og  
 

− omkostninger til arbejde med at planlægge og udføre overfladeanlægget 
(varmeforsyningsanlægget og nyt transmissionsanlæg, herunder omkost-
ninger til rådgivere i projektet, for så vidt at omkostningerne vedrørte 
overfladeanlægget). 

 
250. For meromkostninger til boreplads og rådgivere finder sekretariatet ikke, 
at det har betydning, at disse ikke er særskilt behandlet i vurderingsafsnittet i 
tilkendegivelsen, fordi det er tilkendegivelsens principper om tilknytning til 
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efterforskning eller ej, som anvendes, jf. formuleringen af bemyndigelsen til 
sekretariatet i tilkendegivelsen.  
 
251. Sekretariatets vurdering sker på baggrund af de argumenter, der er anført 
bl.a. i tilkendegivelsens punkt 167-184 om, at der trækkes en grænse for om-
kostninger, der relaterer sig til Kvols 2 og 3 (efterforskningsomkostninger), 
mens omkostninger der relaterer sig til Kvols 4 og 5 vurderes som værende 
ikke-efterforskningsomkostninger.  

 
252. Den præcise opgørelse af hvilket beløb, der udover de 8.563.797 kr., som 
opgjort af Energi Viborg, jf. punkt 32, relaterer sig til Kvols 4 og 5 og øvrige 
ikke-efterforskningsomkostninger, tager sekretariatet stilling til, når Energikla-
genævnet har taget stilling til Energi Viborgs klage over denne afgørelse. 
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