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Årsberetning 2O2O

Forord
Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer er en frivillig offentlig ordning, der afdækker en del af den

økonomiske risiko iforbindelse med geotermiske boreprojekter i Danmark.

Ordningen, der kan søges af rettighedshavere i forbindelse med tilladelser til efterforskning og indvinding af
geotermiske energi i Danmark, har til formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi gennem delvis

økonomisk dækning ved svigtende reservoiregenskaber og/eller overskredne borebudgetter. Det er et af
klima-, energi- og forsyningsministeren udpeget ekspertråd, der træffer afgørelse om projekters deltagelse
og udbetaling fra ordningen.

Dette er ekspertrådets årsberetning for 2020. Beretningen afgives i henhold til § 11 i bekendtgørelse om

forretningsorden for ekspertrådet for økonomisk risikoafdækning iforbindelse med geotermiboringer (BEK.

nr. L442 af Llt2l2016l.

Ekspertrådet
Ekspertrådet består af en formand og fire andre medlemmer, der er udpeget af klima-, energi- og

forsyningsministeren for en fireårig periode. Medlemmerne er uafhængige og er udpeget på baggrund af
d.eres ekspertise og faglige niveau inden for geologi, herunder undergrunds- og reservoirforhold,
boreteknologi, herunder budgettering og projektledelse for boringer, Økonomi og økonomistyring i

geotermiprojekter, fjernvarmeforhold og jura. Rådet består af:

Formond:

. Søren Berg Lorenzen, Civilingeniør

Medlemmer:

r Mikael Erlstrom, Geolog
r Bdn6dicte Crapez, Civilingeniør
r Birgitta Jacobsen, Økonom
r Renåe van Naerssen, Jurist (tiltrådt iforåret 2020)

Ekspertrådet træffer beslutning om alle forhold vedrørende ordningen for økonomisk risikodækning i

forbindelse med geoterm iboringer, herunder:

o Fastsættelse af vilkår for deltagelse i ordningen
r Udarbejdelse af vejledning om ansøgningsprocedure og dokumentation
r Godkendelse af deltagelse i ordningen
r Godkendelse af udbetaling af dækning
r Udarbejdelse af årsberetning til klima-, energi- og forsyningsministeren, samt



a Afgørelse om lukning af ordningen i det tilfælde, at der ikke er tilstrækkelige midler eller
boreprojekter til at opretholde ordningen.
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Ekspertrådet har efter rådsmedlem Uffe Bro's udtrædelse af Rådet fået et nyt rådsmedlem. Ren6e van

Naerssen indtrådte i Rådet efter klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens udnævnelse i foråret
2024.
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Rådet har i 2020 forsat etableringen af ordningen og d.24. april 2020 offentliggjorde Rådet

ansøgningsvejledning og ansøgningsskemaet på Rådets hjemmeside.
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Det er muligt, at søge om deltagelse i ordningen løbende. Der har været to ansøgningsfrister hhv. d. 3.

august og 16. november 2020. Der er ikke modtaget nogle ansøgninger.

Møder
Rådet har afholdt to rådsmøder i 2020. På møderne har bl.a. aspekter vedrørende ordningen og det
potentielle ansøgerfelt været drøftet herunder den manglende interesse for ordningen.

Årsregnskab
Reservationsbevillingen i Finansloven 2019, §29.24.24. National ordning for geotermi er uændret.
Ordningens beholdning opbygges gennem et statsligt indskud på 80 mio. kr. i perioden 2015-2020 og vil
løbende blive suppleret af selskabernes egenbetaling {præmie) for at deltage i ordningen. Ordningens

beholdning reduceres, hvis et boreprojekt optaget under ordningen opnår en dækningsberettiget
udbetaling fra en eller to af ordningens dækningstyper. Beholdningen er 81-,9 mio. kr. som videreføres til
2421.

Evaluering af ordningen
Evalueringen af ordningen i forhold til ordningens formål var forventet i 2018, men da der ikke været
geotermiprojekter, der har været klar til at påbegynde borefasen, og dermed søge optagelse i ordningen
har det ikke været muligt at evaluere ordningen. Evalueringen af ordningen udskudt ti|2022. Rådet er i
dialog med Energistyrelsen om at fremrykke evalueringen af ordningen, for at undersøge baggrunden for
den manglende interesse.
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Dato Søren Berg Lo renzen, formand


