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Høring af udkast til tilkendegivelse i sagen om indregning af udgifter til 
geotermiefterforskning i fjernvarmeprisen fra Energi Viborg  
 
Hermed fremsendes udkast til tilkendegivelse til forelæggelse for Energitil-
synet i sagen om indregning af omkostninger til geotermiprojektet i Kvols i 
fjernvarmeprisen.  
 
Vi skal anmode om, at det tilsendte udkast behandles fortroligt.  
 
Vi skal bede om bemærkninger til udkastet senest onsdag den 23. april kl.10 
på emailadresserne mel@energitilsynet.dk og lip@energitilsynet.dk . Vi 
modtager gerne dele af bemærkningerne, efterhånden som disse foreligger. 
 
Udover notatudkastet har vi til sagens parter Viborg Fjernvarme og Energi 
Viborg sendt de 232 sider bilag til tilkendegivelsen til Energitilsynet i den 
form, de foreløbigt foreligger. Sekretariatet vil arbejde videre på bilagslisten 
og bilagsnummeringen under høringen. 
 
I høringen beder vi særligt Energi Viborg om at oplyse følgende til brug for 
tilkendegivelsen:  
 

1. En opdatering af omkostningsopgørelsen i afsnit 3.2./bilagsside 186-
188. 
 
2. Af redegørelse af 15. november 2011 fra Viborg Geotermi til styre-
gruppen fremgår, at en række omkostninger på i alt 1,9 mio. kr., herun-
der vurdering af ledningstracé og lodsejerforhandlinger, er rykket frem 
til før prøveboringen. I den seneste samlede redegørelse af 7. marts 
2014 kan sekretariatet alene genfinde en af disse omkostninger nemlig 
posten vedrørende ledningstracé, der her er steget fra 250.000 kr. til 
386.000 kr. 
 
Vi går ud fra, at de øvrige fremrykkede omkostninger – medtaget i de 
1,9 mio. kr. - er medtaget i opgørelsen af 7. marts 2014 under andre 
navne og blandet med efterforskningsomkostninger, fordi projektforlø-
bet ikke har været opdelt.  
 
Vi skal anmode om oplysninger om, hvorvidt de øvrige omkostninger, 
der var indeholdt i 1,9 mio. kr. (udover omkostningerne til ledningstra-
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cé) er steget siden opgørelsen fra 15. november 2011, og hvilken stør-
relsesorden det samlede beløb nu udgør.    
 
3. I afsnit 5.4.4. henviser vi til bilagsside 195, hvor der i punkt 1.1.1.1 
fremgår en ”rig rate” på kr. 1.956.150, som sekretariatet forstår som leje 
af borerig, for de 15 dage boring på Kvols 3 før nedlukningen svarende 
til, i gennemsnit kr. 130.410 pr. dag. Er det rigtigt, at dette beløb udgør 
omkostningen ved at have undladt at bore Kvols 3 efter at boreriggen 
var lejet? 

4. Vi skal anmode om oplysninger om, hvorvidt finansieringsudgifterne 
i projektet helt eller delvist også omfatter finansiering af de omkostnin-
ger, der ikke er efterforskningsomkostninger. 

Til brug for Energitilsynets forståelse af baggrunden for sagen skal vi bede 
Energi Viborg, som medlem af styregruppen, og Viborg Fjernvarme om at:: 

 
5. Bekræfte, at det forhold, at Viborg Fjernvarme løbende lagde ud for 
de andre projektdeltagere med deraf følgende finansieringsproblemer, 
var begrundet i en forventning om, at geotermianlægget hurtigst muligt 
ville blive sat i drift, og at der ville blive dannet et særskilt selskab for 
geotermianlægget, som ville overtage udlæggene, og at grunden til, at 
Viborg Fjernvarme ikke løbende krævede sine udlæg refunderet var, at 
fjernvarmeværket forventede at få udlæggene refunderet af dette sel-
skab? 
 
6. Oplyse hvad der var grunden til, at Viborg Fjernvarme ikke krævede 
sine udlæg refunderet fra de øvrige projektdeltagere, da der i foråret 
2012 var problemer med finansieringen?  

 
Udover disse forespørgsler vil vi for en god ordens skyld nævne, at vi meget 
gerne modtager jeres korrektur, hvis I ved gennemlæsningen, bliver op-
mærksomme på henvisningsfejl eller andre fejl eller mangler i teksten.  
 
Hvis I mener, at andet materiale fra sagsoplysningen skal anføres i notatet 
og derfor indgå i bilagene – eller at nogle bilag kan udgå – vil vi gerne høre 
jeres begrundelse derfor. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Marianne Larsson og Linda Petersen  
Fuldmægtig og specialkonsulent 
Telefon direkte: 41715380 og 41715389 
E-mails: MEL@energitilsynet.dk og LIP@energitilsynet.dk  
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