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Spørgsmål og svar, 24.6.2014

1. Hvor stor er den samlede regning forbrugerne står tilbage med?
Der er ikke fastlagt præcis hvilket beløb, Energi Viborg Kraftvarme A/S kan indregne i varmepriserne. Af de
samlede afholdte geotermiomkostninger på ca. 165 mio. kr., anslår sekretariatet, at mindst 140 mio. kr. kan
indregnes. Det præcise beløb afhænger af den videre sagsbehandling i Sekretariatet for Energitilsynet.

2. Hvad betyder denne afgørelse i kroner for den enkelte forbruger?
Der er tale om en principiel tilkendegivelse om indregningsmuligheder for geotermiudgifter efter
varmeforsyningsloven. Der vil senere blive truffet afgørelser om de præcise beløb ud fra principperne. Der
vil desuden blive forhandlet en plan for indregningsforløbet mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S og
Sekretariatet for Energitilsynet.
Fordelingen pr. forbruger sker ved fastsættelsen af varmepriser i Energi Viborg Kraftvarme A/S og i de 4
distributørvirksomheder, som køber varme fra Energi Viborg og sælger videre til forbrugerne.
Men taget som et meget groft anslået gennemsnit – som omfatter alle varmebrugere i området, både
private husstande og virksomheder – vil der med en betalingsperiode på 16-20 år være tale om en
engangsstigning i omegnen af op til 850 kr. om året for perioden eksklusiv moms m.v. Hvis alle de afholdte
omkostninger blev indregnet i varmeprisen, ville engangsstigningen i perioden være op til 100 kr. større om
året.
Regnestykket er baseret på, at Energi Viborg via de 4 distributører i byen har lige over 11.500 kunder, og at
selskabet tidligere har talt om et indregningsforløb på 16-20 år. Regnestykket inkluderer ikke fremtidige
låneudgifter, men alene den aktuelle geotermiregning.

3. Hvad betyder afgørelsen for fremtidige geotermiprojekter?
Det er med tilkendegivelsen trukket en principiel grænse for, hvilke omkostninger der udgør efterforskning
og dermed kan indregnes i varmeprisen, uden der er sat et geotermianlæg i drift. I modsætning til
efterforskning kan andre anlægsomkostninger kun indregnes i varmeprisen, hvis der er et anlæg i drift.

