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Komiteen af kritiske  

fjernvarmebrugere i Viborg                                                                              

 

 

Til Forsyningstilsynet 

 

Høringssvar til udkast til afgørelse om  

indregning af omkostninger til geotermiprojektet i Kvols 

 

 

Tak for tilsendte udkast 

 

Først vil vi gerne rette omtalen af os på side 5. Det er korrekt, at komiteen tog initiativ til stiftelse af 

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, men der er tale om to adskilte sammenslutninger med hver 

sit formål, trods et stort personsammenfald mellem komiteen og erstatningsforeningens bestyrelse. 

Komiteen er ikke valgt ind i eller repræsenteret i Viborg Fjernvarmes bestyrelse, men siden 

geotermiprojektets afslutning har komité-medlemmer på VF's ordinære generalforsamlinger stillet 

op og opnået valg til bestyrelsen. Pt. er det komité-medlem Leo Nørgaard, der i bestyrelsen altså 

ikke repræsenterer komiteen, men de almindelige fjernvarmebrugere. 

 

Komiteens formål er at varetage fjernvarmebrugernes interesse i forbindelse med geotermiprojektet, 

idet Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme hele tiden har været enige om, at hele 

udgiften kunne lægges på varmeprisen, så forbrugerne skulle betale den fulde regning. 

 

De to parter, VF og EKV, har altså i denne sag sammenfaldende interesser, idet begge kan komme i 

alvorlige økonomiske problemer, hvis et større beløb ikke må lægges på varmeprisen. 

 

Styregruppen 

Mens projektet kørte, var ingen opmærksomme på den afgørende forskel mellem  

efterforskningsomkostninger og produktionsrelaterede omkostninger mht. at kunne lægges på 

varmeprisen. Det blev man først i forbindelse med Energitilsynets behandling af sagen, og udsagn i 

dag om, hvorvidt en omkostning er af den ene eller den anden karakter, er derfor 

efterrationaliseringer. 

 

  Energiklagenævnet understreger i sin afgørelse, at styregruppens beslutninger er væsentlige og 

derfor bør vurderes i forhold til at fastlægge formålet med de omkostninger, der blev afholdt. Det er 

vi enige i. 

  Vi er også enige med Forsyningstilsynet i, at  ”Styregruppemøderne ses ikke at have fokuseret på, 

hvornår projektet skiftede fra efterforsknings- til anlægsfasen”. Det understreger netop den da 

herskende uvidenhed om, at der er forskel på de to udgifts-formål. 

   

 Men styregruppe-referaterne er samtidige og afgørende kilder til planlægnings- og 

beslutningsprocessens forløb og bør derfor indgå som en væsentlig del af grundlaget for at fastslå 

formålet med at bore skråt, mens oplysninger fra VF og EVK om efterforskning eller produktion 

som nævnt er udtryk for efterrationaliseringer. 

  Selv om det ikke i referaterne er muligt at se, hvornår beslutningen om produktion blev truffet, 

viser referaterne tydeligt, at beslutningen rent faktisk blev truffet i efteråret 2011, hvilket 

voldgiftsinstituttet også finder sandsynligt. 

 

  I en redegørelse udarbejdet af Viborg Geotermi, dateret den 15. november og godkendt på 

styregruppemøde 15 den 30. november 2011, fremgår, at Kvols 2 ikke længere er en prøveboring til 

12,5 mio. kr. med det formål at verificere, om der er varmt vand i undergrunden eller ej. Nu er det 

en produktionsboring med et berammet budget på 37,5 mio. kr. På side 18 i redegørelsen fremføres 
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en række tekniske begrundelser for at vælge at bore skråt frem for lodret, men alle begrundelser er 

alene produktionsrelaterede og har intet at gøre med det oprindelige formål: At konstatere, om der 

er varmt vand i undergrunden, så man kunne vurdere, om der var grundlag for en fremtidig 

produktion. 

 

  Denne opfattelse fik vi underbygget i retten i Viborg den 21. marts 2016, da ingeniør Christian 

Engstrøm Jensen, der under geotermiprojektet i Kvols var ansat i Rambøll og blandt andet skrev 

referaterne fra styregruppens møder, blev afhørt som vidne i den sag, som EVK havde anlagt mod 

varmeværkerne i Stoholm, Løgstrup og Skals, der alle fra begyndelsen deltog i geotermiprojektet. 

 I vidneskranken sagde Christian Engstrøm Jensen, at den planlagte prøveboring, Kvols 2, blev 

lavet om til en produktionsboring. Han oplyste, at man gik væk fra den lodrette boring for at spare 

penge i det samlede projekt. Den 22. marts 2016 var vi i telefonisk kontakt med Christian Engstrøm 

Jensen, som oplyste, at beslutningen efterfølgende blev godkendt i styregruppen. 

 

  Vi minder om, at situationen var den, at alle vidste, at det varme vand findes i undergrunden i 

Kvols. Efterforskningen skulle derfor kun vise, hvor meget vand, der er, hvor varmt det er, og om 

jordbundsforholdene er egnede til geotermi. Optimismen var stor, og det overordnede formål med 

hele projektet var fra begyndelsen naturligvis at etablere en produktion, som man forventede ville 

blive meget stor. Det er derfor ikke mærkeligt, at projektledelsen fra begyndelsen tænkte i både 

efterforsknings- og produktions-baner og derfor valgte løsninger, som måske nok var dyrere end 

rene efterforsknings-løsninger, men som senere ville billiggøre produktionsanlægget. 

  Vi savner i den forbindelse en forklaring på forskellen mellem høringsudkastets oversigt over 

ikke-efterforskningsomkostninger og den tilsvarende oversigt på side 8 i Energitilsynets afgørelse. 

Begge oversigter er leveret af EVK. 

  For at runde af ang. styregruppens arbejde understreger vi betydningen af styregruppe-møde 21 og 

22. Her ved deltagerne, at EVK overtager projektet, og på møde 21 besluttes det at fortsætte med at 

bore skråt med stor diameter, selv om rådgiverne klart anbefaler at gå over til en lodret boring, som 

på 5-10 boredage kunne nå ned i Gassum-formationen – og til en betydelig lavere pris. Eneste 

motivering for at fortsætte med den meget dyrere skrå boring er hensyn til produktion. 

 

I voldgiftssagen mellem EVK og Ross fastslår voldgiftsinstituttet: 

”Det var op til EVK selv at vurdere, hvor meget man ønskede at investere i projektet i en afvejning 

af udsigten til et afkast over for den risiko, som EVK havde påtaget sig.”(vor understregning) 

  Sandheden er, at EVK på det tidspunkt ikke mente at have påtaget sig nogen risiko overhovedet, 

men var overbevist om, at alle geotermi-udgifter kunne lægges på varmeprisen og dermed på 

fjernvarmebrugerne. 

Hvis det mod forventning skulle vise sig ikke at holde stik, var Viborg Fjernvarme ifølge 

overdragelses-aftalen forpligtet til at holde EVK skadesløs. Da VF er forbruger-ejet, var det igen 

fjernvarmebrugerne, der skulle betale. 

EVK havde altså ingen motivation til at holde udgifterne nede eller begrænse tabet, og det var da 

også først efter EVKs overtagelse af geotermi-projektet, at omkostningerne for alvor løb løbsk. 

Mer-udgiften til den skrå boring kan efter vor opfattelse ikke anses for at være 

efterforskningsmæssigt nødvendig, se punkt C nedenfor. 

 

A:   Anlægsomkostninger over jorden som er unødvendige omkostninger 

 

1. Ekstra borestationer. 

Der etableres 8 nye borepositioner i Kvols. Det er normalt kun nødvendigt med 2 til en 
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forundersøgelse, alt efter om der kan opstå fejl på første boring. Ved vertikal boring er risikoen 

mindre, men en devieret boring kan ændres til en vertikal boring gennem boreteknikken. 

 

Forsyningstilsynet skriver side 12, at det i rapporten af  15. november 2011 fra Viborg Geotermi til 

styregruppen for geotermiprojektet bl.a. fremgår, at ”en devieret profil [vil] give en længere 

eksponering i reservoiret, der vil medvirke til at sikre, at de ønskede vandmængder kan oppumpes”, 

at ”Kvols-2 [er] ændret til at skulle etableres som en permanent boring i stedet for en prøveboring, 

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

 

Yderligere skriver Forsyningstilsynet korrekt, at da boring 1 (fra 1976 ) ikke måtte anvendes, blev 

Kvols 2 og Kvols 3-boringerne godkendt til efterforskning. Januar 2012. 

  

Alligevel etableres der 8 borestationer og ikke kun de 2, der er givet tilladelse til som 

efterforsknings-boringer. Det var ikke nødvendigt med 8 efterforsknings-boringer, og i 

boretilladelsen understreges, at den ikke omfatter tilladelse til en permanent boring til produktion. 

 

I Energitilsynets afgørelse står: ”Indkøb, der var begrundet i produktionshensyn eller i mængde 

overskred, hvad efter et realistisk skøn på indkøbstidspunktet kunne forventes at blive anvendt i 

efterforskningen (vor understregning), kan ikke anses som en omkostning til efterforskning.”   
 
Det må gælde de 6 ekstra borebrønde. 

 

Af EVKs bestyrelsesreferat af  30. maj 2012, side 132, fremgår endda, at de 6 ikke engang var 

nødvendige for et produktions-anlæg, idet man her anser et scenario, hvor man igangsætter en 

produktion, kun baseret på Kvols 2 og 3, som ”det pt. mest attraktive”. 

  Det beviser i vore øjne netop, at Kvols 2 og 3 lige fra starten har været produktions-boringer, og at 

de to alene var i stand til at levere en tilstrækkelig mængde varmt vand til en geotermisk 

produktion. Hvilket underbygger Christian Engstrøm Jensens vidneudsagn ovenfor. 

 

Således er etableringen af borehullerne  4-9 fremrykkede produktions-omkostninger. 

Til disse indkøbes materiale og anrettes anlægsarbejder som værende klar til brug for boring. 

Ligeledes indkøbes de kraftige foringsrør (meget kraftigere end ved en vertikalboring), hvilket må 

anses for ganske unødvendigt, eftersom man jo er på efterforsknings- og ikke i produktionsstadiet. 

 

Af de tilgængelige omkostninger, fremgår følgende omkostninger til arbejdspladsens indretning, 

opsætning af boreudstyr og foringsrør til alle 8 borepositioner: 

 

653200 Indretning af boreplatforme – borepladsen                 5,6 mio. kr. 

654010 Boreudstyr og materiel      13,8 mio. kr. 

Indkøb af foringsrør i dim 26 ”- 17,5 ” – 12,25 ”               18,8 mio. kr. 

Lageromkostninger for de mange ikke anvendte foringsrør                           0,7 mio. kr. 

 

Samlet kan man således se, at disse omkostninger udgør                             38,9 mio. kr. 

 De har ikke noget med selv boreprocessen at gøre, men er alene medgående materialer. 

 

Hertil kommer ekstra store omkostninger ved især reetablering 

på borepladsen                                                                                                  1,7 mio. kr. 

 

Det er derfor rimeligt at anslå de samlede omkostninger til                  ca.    40,6 mio. kr.                                                                          

 

Da kun 2 af de 8 borestationer er til efterforskning, må de fleste omkostninger være 

produktionsrelaterede omkostninger, som ikke kan anses at være nødvendige for efterforskningen. 

 



4 

 

 

Dette betyder, at mindst 50-60% af de nævnte omkostninger –                                    ca. 22 mio. kr. 

er  ikke-indregningsberettigede, men tillægsomkostninger, som kunne være undgået. 

 

I Bech-Bruuns omkostningsopgørelse er indretning af borepladsen til Kvols 4-9 sat til 270.000 kr. 

Det står overhovedet ikke i forhold til den samlede udgift på 5,6 mio. som er anført. 

 

 

2. Transmissions-ledninger 
 

Vi forstår ikke, at de fremrykkede omkostninger til forberedelse af transmissions-nettet ikke er 

medtaget som ikke-indregningsberettigede. 

 

  Der blev indkøbt og oplagret rør til transmissionsledninger fra Kvols, og der blev foretaget tracé-

undersøgelser og ført lodsejerforhandlinger mhp., hvor og hvorledes disse skulle planlægges fra 

Kvols til de pågældende underværker og kommende varmemodtagere. 

Det fremgår bl.a. af formand Heinrich Nüchels beretning på VFs generalforsamling i 2010: 

”Sideløbende med de omtalte arbejder og undersøgelser er der arbejdet videre med, at få lavet 

udbud på boremanagement, indkøb af fjernvarmerør til ledningsnettet fra Kvols til Stoholm, 

Løgstrup, Skals og Viborg.”(vor understregning) 

 I den redegørelse, som Viborg Geotermi udarbejdede til styregruppen den 15. november 2011, 

hedder det, side 35: ”I forventning om og tillid til etablering af et geotermisk anlæg – og med 

henblik på at sikre levering af geotermisk varme fra et tidligt som muligt tidspunkt – er arbejdet 

med etablering af ledningsanlæg opstartet. (vor understregning) Der har i den anledning været møde 

med Viborg Kommune angående ekspropriation (Viborg Kommune er den eksproprierende 

myndighed) samt med landsinspektør med henblik på at få tegnet ledningsnettet ind på de enkelte 

lodsejers ejendomme. Der har været diverse undersøgelser af skattemæssige forhold i den 

forbindelse. 

Der har været afholdt udbud med indkøb af rør til transmissionsnettet. 

Endvidere skal der afholdes udbud for smedearbejde til brug for projektet, ombygninger af centraler 

m.v.” 

 

I redegørelsen hedder det også: 

”Projekteringsgrundlaget er øget væsentligt. Ledningsanlægget omfatter således i dag et ca. 32 km 

langt trace mod et ca. 12 km langt tracé i det oprindelige projekt.” 

 

Samt: 

”Der er udarbejdet specifikationer for transmissionsledningerne, således disse kunne 

udbydes sammen med Viborg Fjernvarmes øvrige rørindkøb. Det er vurderet at der 

har været en positiv synergieffekt ved at køre såvel Viborg Fjernvarmes indkøb og 

rørleverancen til Viborg Geotermi sideløbende.” 

 

Redegørelsen oplyser s. 30, at man på dette tidspunkt, nov. 2011, har fremrykket opgaver for i alt 

1,9 mio. kr.: 

 

Varmeforsyningsprojekt, økonomiberegninger og 

tilslutningsanlæg på værkerne                                                               1.200.000 kr. 

Miljøvurderinger, VVM‐screeninger (overfladeanlægget, 

ledningstracé)                                                                                           350.000 kr. 

Vurdering af ledningstracé og lodsejerforhandlinger                               250.000 kr. 

Udbud for rørleverance                                                                             100.000 kr. 

                                                                                                        I alt 1.900.000 kr. 
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Ingen af opgaverne har efterforskningsmæssige formål. 

 

  Vi forstår derfor ikke, at Forsyningstilsynet ikke fastsætter et ikke-indregningsberettiget beløb for 

perioden frem til 30. november 2011, idet vi dog anerkender, at de 100.000 kr. til udbud 

tilsyneladende er med i B-Bs ikke-efterforskningsomkostninger, hvilket understreger, at det 

handlede om transmissions-rør. 

 

Hvor store mængder transmissionsrør, der blev købt til geotermien, ved vi ikke. 

  Måske indgår indkøb og oplagring af transmissions-rør i de 19 millioner kr., der anføres i 

omkostningsoversigten på side 7 i Energitilsynets høringsudkast fra 2014, men if. 

omkostningsopgørelsen fra 31.5 2018 er det kun indkøb og oplagring af rør til Kvols 4 og 5, der er 

medtaget under ikke-efterforskningsomkostninger – ikke indkøb og oplagring af transmissions-rør. 

 I  EVK´s egen lageropgørelse efter afslutningen af Kvols-sagen er lageret opgjort til 19 mio. kr. og 

kan således ikke omfatte de rør, man allerede har brugt ved boringen. 

  

Borerør er præcisions-rør – dvs. special-fremstillede støbte rør med særlig godstykkelse. 

Transmissionsrør er helt anderledes præisolerede rør, indkøbt fra f.eks. Løgstør Rørfabrik. 

Adgang til de betalte regninger kan således afdække, om indkøbte transmissions-rør indgår i lageret 

til de 19 mio. kr. 

 

  Vi er derfor af den opfattelse, at der på lageret må have ligget en større mængde transmissions-rør 

indkøbt for et større million-beløb, der ikke kan være indregnings-berettiget. 

 

B:  Unødvendige rådgivningsomkostniger der ikke har efterforskningskarakter 

 

Vi kan ikke se, at administrations- og rådgivnings-udgifterne til forberedelsen af udlægningen af 

transmissions-nettet med landmålere, lodsejerforhandlinger og ikke mindst rådgivningshonorarer til 

planlægning, placering af tracé og tegninger er medtaget i Bech-Bruuns ikke-

efterforskningsomkostninger. 

 

Af VF's endelige opgørelse over geotermi-omkostninger fremgår 

 

2152 Opmåling og tracé-afsætning                                                   168.000 kr. 

2153 Lodsejerforhandlinger                                                              229.000 kr. 

2154 Erstatninger (afgrøder m.v.)                                                     172.000 kr. 

 

Tracé-planlægning før rådgiver honorar således       i alt             569.000 kr.                                                                          

 

Vi må gå ud fra, at alle tre poster er relateret til transmissions-tracé-afsætningen, der ikke har nogen 

efterforskningsmæssig værdi. 

 

  Efter EKVs overtagelse af projektet fortsatte man med at undersøge rentabiliteten af at fremføre 

transmissions-ledninger til oplandsbyerne, jf. EVKs bestyrelsesreferat 7. maj 2012, pkt. 31. 

  Udgifterne til dette arbejde kan vi ikke se af omkostnings-opgørelsen, og da de ingen 

efterforsknings-formål havde, bør de medtages som ikke-indregningsberettigede. 

De indgår ikke i det beløb, som oplandsbyernes varmeværker er blevet dømt til at betale, idet 

skæringsdatoen her var EVKs overtagelse af projektet ultimo marts 2012. 

 

Energiklagenævnet fastslår, at for at en omkostning kan indregnes, skal den relatere sig til en 
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aktivitet, der har til formål at fastlægge et grundlag for en beslutning om, hvorvidt der kan etableres 

et geotermianlæg. (refereret s. 9 i udkastet) 

På samme side finder Forsyningstilsynet, at kernen af begrebet efterforskningsomkostninger er 

omkostninger, der afholdes for at undersøge, om der er varmt vand til stede i undergrunden,(vor 

understregning) som kan danne grundlag for en geotermisk produktion. 

 

Det understreger, at de punkter vi har nævnt under A og B intet har med efterforskning at gøre. 

 
 
C:   Bore-opgaven og dens unødvendige tillæg  pga produktionshensigt. 

 

Energiklagenævnet finder, at typen af boringer kan være med til at definere, hvorvidt formålet er 

produktion eller efterforskning, idet en devieret boring typisk vil blive valgt i forbindelse med 

produktion, fordi denne type boring øger produktionskapaciteten i et anlæg. 

   

  I sagen fremgår dog, at man også kan bore devieret til efterforskning, men vi kan ikke se, at der er 

taget stilling til boringens dimensionering eller afledte omkostninger ved, at den også skulle kunne 

bruges til produktion. 

 

Ved en skrå boring bliver mængden af boreslam væsentligt større end ved en lodret. 

Det er meget bekosteligt at få renset og behandlet boreslammet. 

Se venligst omkostningerne til dette: I B-B 654040 plus 654070, i alt 16,7 mio. kr. 

 

Ved 30 graders skrå boring stiger borelængde og slam-mængde således med 16 % i 

forhold til en lodret. 

 

Borediameteren har også stor indflydelse på denne omkostning. 

  

De aktuelle boringer er udført som 17.5 tommer-boringer ned til 1100 meters dybde, hvorefter man 

skifter til 12,25 tommer-boring videre ned til 1800-2400 meter. 

Ved en ren efterforsknings-boring ville man vælge en borediameter på 6-10 tommer. 

17,5 tommer = Ø 438 mm sammenlignet med max. nødvendig diameter på 10 tommer = Ø 250 mm 

giver stor forskel på borehullets omkreds og areal. 

Borehullets areal bliver således 3 gange større med 17,5 tommer end med 10 tommer, hvilket 

betyder, at der også bliver tre gange så meget bore-slam, der skal behandles. 

 

 Den ovennævnte udgift på 16,7 mio. kr. ville med en borediameter på 10 tommer således kun have 

været på 5-6 mio. kr. 

 

  Dertil kommer, at bore-rørene til en skrå boring som nævnt er meget dyrere end til en lodret. Ikke 

alene er skrå boringer længere og kræver derfor en større rør-længde, men en skrå boring kræver 

også, at rørene skal være meget kraftigere for at kunne modstå jordens tryk fra oven. 

Også her spiller størrelsen på bore-hullets diameteren naturligvis en væsentlig rolle. Et bore-rør til 

17,5 tommer kræver jo en betydelig større mængde special-stål end et bore-rør på 10 tommer. 

Så prioriteringen af en kommende produktion frem for efterforskning har gjort indkøbet af bore-rør 

væsentligt dyrere. 

Vi har ikke adgang til indkøbslisterne, der viser hvor meget, men det drejer sig om millioner af 

kroner. 
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Sammenfatning 

 
Sammenfattende mener vi altså, at følgende omkostninger ikke kan være indregnings-berettigede 

 

Indretning af seks ekstra borehuller på borepladsen                               22.000.000 kr. 

Adm. og rådg. mm ang. transmissions-net i VF's tid                                   569.000 kr. 

Borediameter til produktion – ekstra kostpris anslået til             5.500.000 kr. 

 

Dertil kommer ukendte beløb til 

 
Indkøb og oplagring af  transmissions-rør 

Undersøgelse af rentabilitet af ledninger til oplandsbyer (EVK) 

 

 

 

                                                                                                                Viborg, 31.1. 2019 

 

Med venlig hilsen   

Komiteen af kritiske fjernvarmebrugere i Viborg 

v/Leo Nørgaard og Anne Kieffer-Olsen 


