
Varmeforsyning ved hjælp af geotermi har kun vundet begrænset udbredelse i 
Danmark. Efter det fejlslagne projekt ved Viborg er udviklingen på området i 
praksis gået i stå. Denne artikel behandler de grundlæggende regler, herunder 
prisreglerne. I næste nummer af Ret & Indsigt vil vi behandle spørgsmålet om 
kommunale garantier og de kommunale varmeforsyningers mulighed for at 
benytte geotermi. 

Der er nu taget et privat initiativ1 til at 
søge at organisere efterforskningen og 
anlægsetablering ved hjælp af en 
professionel organisation, der samler 
den bedste ekspertise på området og 
styrer forløbet vedrørende 

1 Af Geograf, Sønderborg

efterforskning og etablering af geotermi
projekter. Det er bl.a. forventningen, at 
dette vil muliggøre tegning af de 
nødvendige forsikringer, hvilket ellers 
har været en afgørende forhindring for 
realiseringen af en række geotermi
projekter.

Der er derfor anledning til at opridse de 
regler, der gælder for varmeforsyning 
ved geotermi, der måske kan være et af 
alternativerne til f.eks. naturgas
forsynede kraftvarmeværker, når disse 
mister grundbeløbet.

DE GRUNDLÆGGENDE REGLER
Efterforskning og udnyttelse af 
geotermisk varme er reguleret i under
grundsloven og kræver tilladelse efter 
denne. Der kræves derimod ikke et 
projekt efter varmeforsyningsloven om 
de geotermiske anlæg, men kun om 
fremføringsanlæg, der skal transportere 

det varme vand fra geotermiboringen 
til varmeforsyningsnettet.

Varmeforsyningsloven er ikke til hinder 
for, at en varmeforsyningsvirksomhed 
beskæftiger sig med geotermi, her under 
med hensyn til efterforskning. 

Varme forsyninger, der benytter naturgas 
som brændsel, er ikke afskåret fra at 
benytte geotermi, da geotermi ikke ses 
som et brændsel.

Geotermiske projekter kan opdeles i en 
efterforskningsfase, en etableringsfase 
og en driftsfase. Faserne har betydning 
for, hvilke regelsæt der gælder, herunder 
også med hensyn til indregning af 
omkostningerne i varmepriserne.

EFTERFORSKNINGSFASEN
Efterforskning efter geotermi kræver i 
praksis, at varmeforsyningens vedtægter 
mv. åbner mulighed herfor, og at der er 
givet fornøden bemyndigelse. 

Som anført ovenfor, skal der foreligge 
tilladelse efter undergrundsloven.

Omkostningerne ved efterforskning kan 
indregnes i varmepriserne efter varme
forsyningslovens § 20, stk. 1, dvs. med 
alle nødvendige omkostninger. 
Omkostningerne kan også indregnes, 
selvom efterforskningen ikke fører til, at 
man kan udnytte geotermi.

Varmeforsyningsvirksomheden kan kun 
indregne de omkostninger, som den 
selv afholder eller det, den betaler 
andre for at udføre efterforskningen. I 
Viborgsagen blev det dog i praksis 
accepteret, at en anden varme forsynings
virksomhed overtog hele projektet og 
indregnede omkostningerne i sine 
varmepriser.

Omkostningerne til efterforskning 
indregnes direkte i driften. Der er ikke 
tale om anlægsinvesteringer, som skal 
aktiveres og afskrives. Der kan derfor 
heller ikke foretages henlæggelser til 
efterforskningsomkostningerne.

Der kan formentlig ikke stilles 
kommunegaranti, da der ikke er tale 
om en anlægsinvestering og heller ikke 
om en driftsaktivitet, men indregning i 
budgetterne via varmepriserne burde 
kunne give en fornøden finansiering. 
Det vil nok også være muligt at få en 
finansiering via banklån, om nødvendigt 
f.eks. mod virksomhedspant.

Hvis der er tale om store beløb, der ved 
indregningen i priserne ønskes fordelt 
over flere år, vil dette normalt kunne 
aftales med Energitilsynet.

Renterne fra et evt. lån til finansiering 
af de pågældende udgifter kan 
indregnes på sædvanlig vis.

I efterforskningsfasen bør man normalt 
være påpasselig med ikke også at 
afholde udgifter, der vedrører anlægs
fasen, f.eks. til supplerende boringer, 
selvom det samlet set vil være billigere, 
idet disse anlægsomkostninger ikke vil 
kunne indregnes i varmepriserne, hvis 
anlægget ikke bliver sat i drift. Det er 
det, Energitilsynet har truffet afgørelse 
om i Viborgsagen, hvor man også 
afskar indregning af renterne vedrørende 
sådanne anlægs omkostninger.

Et særligt problem med hensyn til 
efterforskningsfasen er forsikring mod, 
at efterforskningen ikke fører til geo
termi drift (f.eks. “dry hole”).

Der findes forsikringer, der i et større 
eller mindre omfang dækker sådanne 
risici. Som nævnt ovenfor, må det 
forventes, at det kræver en meget 
professionel bistand og ledelse at opnå 
en sådan tillid i markedet, for at der kan 
tegnes de fornødne forsikringer. De 
initiativer, der er taget, peger også i 
retning af en form for privat pool
ordning, således at risikoen for den 
enkelte deltagende varmeforsynings
virksomhed begrænses og bliver 
overskuelig.

ETABLERING AF PRODUKTIONS
ANLÆG MV.
Også denne fase kræver naturligvis 
fornøden bemyndigelse mv. og tilladelse 
efter undergrundsloven. Det vil normalt 
være nødvendigt med et projekt efter 
varmeforsyningsloven med hensyn til 
fremføring af det varme vand fra 
geotermianlægget til det bestående 
fordelingsnet.

Omkostningerne i etableringsfasen er 
anlægsinvesteringer, og de skal derfor 
aktiveres og afskrives. Man skal være 
opmærksom på, at det kun er 
muligt at afskrive, hvis 
anlægget 
sættes i 
drift, 

jf. Energitilsynets afgørelse i Viborg
sagen. Der kan benyttes henlæggelser 
til disse etableringsomkostninger.

En kommune kan stille garanti for lån til 
finansiering af anlægsomkostninger, 
også selvom det påtænkes at benytte 
muligheden for at indregne overskud i 
varmepriserne efter varmeforsynings
lovens § 20b. 

Kommunegarantien skal overholde 
reglerne om statsstøtte, jf. herom 
nedenfor. I det omfang der ikke opnås 
fuld kommunegaranti, vil der kunne 
suppleres med f.eks. virksomhedspant.

DRIFTSFASEN
Driftsfasen kræver også tilladelse efter 
undergrundsloven. 

De løbende driftsomkostninger kan 
indregnes i varmepriserne på normal 
måde. Der er mulighed for at indregne 
et overskud efter varmeforsynings
lovens § 20b. Energitilsynet har dog sat 
ret snævre grænser for, hvor meget der 
kan indregnes i overskud efter § 20b.

Da der er tale om driftsomkostninger, 
kan der ikke henlægges til disse.

Kommunen kan derimod stille garanti, i 
det omfang der er behov for en kasse
kredit til at holde driften finansieret, 
selvom denne ofte vil kunne finansieres 
gennem budgetlægning og opkrævning n
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NÆSTE NUMMER AF RET & INDSIGT
I næste nummer af Ret & Indsigt behandler  
vi spørgsmålet om muligheden for at stille 
kommunegaranti, herunder også set i forhold 
til statsstøttereglerne, samt de kommunale 
varmeforsynings virksomheders mulighed for 
at udøve geotermiaktivitet. Endelig kommer 
vi ind på regelsættene i forbindelse med en 
eventuel udskillelse af f.eks. geotermidelen i 
et særskilt selskab.
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