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Ross DK A/S bemærkninger til høringsudkast - afgørelse om indregning af omkostninger til 

geotermiprojektet i Kvols 

Ross DK, tidligere Ross Engineering A/S, har modtaget høringsudkast vedr. afgørelse om indregning af 

omkostninger til geotermiprojektet i Kvols. 

Ross DK tager beslutningen om at kategorisere hovedparten af omkostningerne som 
efterforskningsomkostninger og dermed indregningsberettigede i varmeprisen til efterretning. 
Forsyningstilsynet har valgt, at forbrugerne og ikke kommunen skal betale. 
 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at Ross DK er forundret over, at der er så vide rammer for, hvilke 

omkostninger der kan kategoriseres som efterforskningsomkostninger. Efterforskningsomkostninger 

fortolkes vidt i denne sag, fordi sagen konkret er afgjort ud fra, at der er tale om et af de tidlige 

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

har Ross DK fuld forståelse for, at der i den konkrete sag er behov for en pragmatisk løsning, da 

konsekvenserne af en snæver fortolkning af efterforskningsomkostninger vil have store konsekvenser for 

både Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme. 

 

Det er dog vigtigt, at fremtidige projekter ikke kan bruge denne afgørelse som præcedens for en vid 

fortolkning af ”nødvendige efterforskningsudgifter forud for etablering af et geotermianlæg”, der kan 

indregnes i varmeprisen. Det er ikke til gavn for forbrugerne, og det vil generelt have en negativ effekt på 

geotermis omdømme. Det er ikke i samfundets og forbrugernes interesse, da der er behov for geotermi 

som en del af den grønne varmeforsyning, der skal bidrage til at nå klimamålene. 

 

En operatør på et geotermiprojekt skal i henhold til undergrundsloven have den fornødne tekniske og 

finansielle kapacitet. Det indebærer blandt andet, at operatøren skal have teknisk kapacitet til at opfylde 

sin tabsbegrænsningspligt. Beslutningen om at fortsætte med en skrå boring blev de facto truffet af 

Energi Viborg Kraftvarme (de facto operatør) på styregruppemøde nr. 21 den 26. marts 2012.  

Operatørens (Energi Viborg Kraftvarme) beslutning på styregruppemødet var de facto, om det skulle være 

en efterforskningsboring eller en produktionsboring. Ross DK gjorde på mødet tydeligt opmærksom på, at 

”det kommer til at tage rigtig lang tid, og det kommer til at koste rigtig mange penge” med en skrå boring 

(det blev dog ikke taget til referat). Det stod klart for alle involverede, at den skrå boring var mere 

risikabel, og det var Energi Viborg Kraftvarmes beslutning ikke at indsende det reviderede boreprogram, 

der tog højde for en vertikal boring, til Energistyrelsen. Dermed havde Energi Viborg Kraftvarme i sin rolle 

som operatør besluttet at gå videre med den skrå boring. Hvis Ross DK dengang og nu var blevet spurgt 

om, hvilken løsning Ross DK ville anbefale ud fra et tabsbegrænsningssynspunkt, er der ingen tvivl om, at 

Ross DK ville have anbefalet den vertikale boring (lige ned) i Gassum-formationen. I Ross DK’s optik stod 
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valget mellem en vertikal efterforskningsboring og en skrå produktionsboring. Der var ingen 

efterforskningsmæssige argumenter for en skrå og mere risikabel boring – der var kun produktions- og 

forsikringsmæssige argumenter. Operatøren, Energi Viborg Kraftvarme, valgte at gå videre med en 

produktionsboring.  

Det er en forudsætning for succes i fremtidige geotermiprojekter, at der er fokus på organisering, 

finansiering og kompetent operatørskab samt projektledelse. Ross DK ønsker at pointere, at der er behov 

for professionelle aktører til at planlægge og gennemføre geotermiprojekter i fremtiden. Professionelle 

aktører, som kan tage beslutninger uden unødigt ophold. Isoleret set kunne denne afgørelse efterlade det 

indtryk, at det er acceptabelt med en operatør, der ikke har kompetencerne til at opfylde ansvar og 

pligter i et geotermiprojekt i henhold til undergrundsloven. Det bidrager denne afgørelse ikke til, da 

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse kategoriserer den største del af udgifterne som 

efterforskningsudgifter og dermed indregningsberettigede i varmeprisen til forbrugerne. 

Afslutningsvis skal det understreges, at læringerne fra Kvols-projektet har betydet, at geotermi nu er på 

vej til at få en betydende plads i den grønne varmeforsyning. Det er positivt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Andersen 
Administrerende direktør 
 
 


