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Forespørgsel i forbindelse godkendelse af 
indregning af omkostninger ved geoter-
miprojektet i Kvols 

 
Vi er i forbindelse med høringsvarerne blevet opmærksomme på, at der er en række 

fremrykkede omkostninger, der i den hjemviste opgørelse ikke var medtaget som efter-

forskningsomkostninger, men som nu er medtaget.  

 

Det drejer sig om: 

 Vurdering af ledningstracé og lodsejerforhandlinger, herunder  

o Udbetalte erstatninger 

o Lodsejerforhandlinger 

o Opmåling og tracé-afsætning 

 

 Tilslutningsanlæg på værkerne 

 

I har i brev af 1. september 2017, side 49 af 52 (jeres dokument 16948030.1), argu-

menteret for, hvorfor de fremrykkede omkostninger kunne indregnes som efterforsk-

ningsomkostninger. 

 

I brevet vurdere I omkostningerne ud fra Energiklagenævnets afsnit om, at efterforsk-

ningsomkostninger ligger forud for etablering af et geotermianlæg, og relatere sig til en 

aktivitet, der har til formål at fastlægge et grundlag for en beslutning om, hvorvidt der 

kan etableres et geotermianlæg.  

 

Forsyningstilsynet har accepteret miljøvurderinger og VVM-screeninger også af over-

fladeanlægget og ledningstracé med det formål at fastlægge et grundlag for en beslut-

ning om, hvorvidt der kan etableres et geotermianlæg. 

 

Udbetaling af erstatning til lodsejer, lodsejerforhandlinger, opmåling og tracé-afsæt-

ning, samt udførsel af tilslutningsanlæg på værkerne, finder Forsyningstilsynet imidler-

tid ikke er en nødvendig udgift for fastlægge et grundlag for en beslutning om, hvorvidt 

der kan etableres et geotermianlæg, i det omfang der er tale om det fremtidige produk-

tionsanlæg.  

 

I bedes derfor oplyse, om der var tale om tracé afsætning til efterforskningsfasen eller 

det fremtidige produktionsanlæg - og hvorledes tilslutningsanlæg på værkerne kan ka-

rakteriseres som efterforskning. 
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Hvis I bestrider at omkostningerne tages ud af opgørelsen som ikke indberetnings be-

rettigede, skal vi bede om jeres svar senest den 1. april 2019. Hvis I ikke kan nå det 

inden denne frist kan i skriftligt bede om en udsættelse inden for denne frist. 

 

Vi har ikke sendt en kopi af dette brev til jeres klient. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Aslo-Petersen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 4171 4314 

Mail: lasp@forsyningstilsynet.dk 


