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Ny tilladelse til geotermi 

• Nyt system etableret pr. 1. oktober 2010 

• Flere ledige arealer, stor interesse 

• Skift fra ”først til mølle” til udbudsmodel for 
tilladelser der vedrører fjernvarmeforsyning 

• Offentlighed og gennemsigtighed 

• Invitation offentliggjort 1. oktober 2010 

• Tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside 

• Inkl. krav til indhold i ansøgning 

• Vidensbase hos ansøger– mulighed for at trække på 
ekstern viden 

 

 
 

 



Ny tilladelse til geotermi 

• Ansøgning: 1. februar og 1. september 

• Søge på ledige arealer 

• Mindre sammenhængende arealer 

• Behandling 

• Høring 

• Møde med ansøger(e) 

• Drøfte arbejdsprogram og tilladelse 

• Tilbudsbrev 

• Ministeren forelægger sag for Folketinget 

• Ministeren udsteder tilladelsen 
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Seismiske undersøgelser  

• Godkendes af ENS efter 
UL § 28. Vilkår bl.a.: 
• Kontakte lokale myndigheder 

• Annoncering 

• Samtykke fra grundejere 

• Forsikring 



Boringer 

• Godkendelse af boreprogram og udstyr - 
UL § 28 
• Boreprogram/design – godkendelse og tilsyn 

• Udstyr – kan boreudstyret klare opgaven 

• Dataindsamling 

• Sikkerhedsmæssig udførelse 

• Beskyttelse af grundvand 

• Kontakt med andre myndigheder 



Etablering af anlæg 

• Efterforskning og vurderinger er positive 

• Ret til at igangsætte indvinding og få 
forlænget tilladelse 

• Indvindingsplan skal godkendes af 
Energistyrelsen 

• Kommunen skal godkende efter 
varmeforsyningsloven, give 
byggetilladelser mv. 



Indvindingsplan iflg. § 10 i UL 

• Beskrivelse af tidligere udførte arbejder 

• Beskrivelse af geotermiforekomster 

• Beskrivelse af varmeforudsætninger for indvindingen 
af geotermi 

• Tidsplan for projektets udførelse 

• Forventet produktionsstart og størrelse af årlig 
produktion 

• Beskrivelse af geotermianlægget 

• Projektøkonomi (skal dog ikke godkendes af Ens) 

• Redegørelse for usikkerhedsmomenter i projektet 
mht. reserver, tidsplan, økonomi etc. 

Skal indsendes til Energistyrelsen senest 6 mdr. inden forventet 

påbegyndelse af indvindingsforanstaltninger herunder boringer, der skal 

bruges til indvinding. 



GODE RÅD 

• Geologi – nyt for mange 
• Risiko for skuffende boring 

 

• Tid – afsæt nok 

 

• Lær af andre 

 
 



Energiforlig 

 

• ’Der afsættes en pulje til fremme af ny 
VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store 
varmepumper mv.) på 35 mio. kr. i alt i 
2012-2015’.  

 

 



Energiforlig - fortsat 

• Etablering af en web-baseret regional GIS 
platform,der gøres tilgængeligt for planlægning af 
geotermiske projekter. 

• Screening af de geotermiske muligheder i en række 
byer 

• Udarbejdelse af en drejebog, der beskriver hele 
projektet 

• Udredning om muligheder for facilitering af 
risikoafdækning gennem forsikringsordninger og 
konsortiekonstruktioner fjernvarmeværker imellem 

• Udredning om geotermi i samdrift med 
elvarmepumper (afgiftslettelse – punktet indgår i 
afgiftsanalyser som opfølgning på energiaftalen).  

 



Pulje til strategisk energiplanlægning i 
energiaftalen (I) 

• Der oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr. i 2013-
2015 til at fremme partnerskaber om strategisk 
energiplanlægning mellem kommuner, lokale 
virksomheder og energiselskaber samt forbedre 
samspillet mellem statens, regionernes og 
kommunernes indsatser og understøtte den 
kommunale planlægning og den borgernære indsats.  

• Den statslige involvering understøttes med i alt 4,8 
mio. kr.  

 

• Program for Energiaktørernes Partnerskabsdag 
www.kl.dk/partnerskab 

 

 



Tidsplan – to runder i 2013  

• Ansøgningsvejledning:                   1.03.2013 

• Udarbejdelse af ansøgn. : (I)     Inden 1.06.2013 

                  (II)    Inden 1.11.2013 

• Betingede tilsagn (I):            1.09.2013 

• Endelige tilsagn (I + II):                     1.01.2014 

• Projektgennemførsel:         1.1. 2014 – 1.7.2015 

• Milepæle og seminarer i projektperioden 

• Afsluttende rapporter:          1.07.2015 

• Afsluttende konference: 

• Evaluering af resultaterne:                31.12.2015 

 

 



Spørgsmål……… 
 
Mere information:  
 
http://www.ens.dk/da-
DK/UndergrundOgForsyning/Anden_anvendelse_af_undergrun
den/Geotermisk_energi/Sider/Forside.aspx 
 
Kontakt: jsk@ens.dk 


