81,5 mio. kr. til dækning af risici ved geotermiboringer

Baggrund
I 2016 påbegyndtes implementeringen af den særlige risikoafdækningsordning for geotermiboringer.
WSCO havde forud herfor udarbejdet to ekspertrapporter til Energistyrelsen til brug for ordningens
etablering, blandt andet i samarbejde med WellPerform ApS, GEUS og det daværende Dansk Fjernvarmes
Geotermiselskab.
Ordningens kapital blev opbygget ved et statsligt indskud på 60 mio. kr., der indslusedes i ordningen i årene
2016-2020 med 12 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finansloven 2015 afsat 20 mio. kr. til indskud og
etablering af ordningen.
Situationen i 2020
Der er ikke siden etableringen af ordningen sket udbetalinger, og der er dermed i dag samlet set 81,9 mio.
kr. statslige midler i ordningen.
Energistyrelsen har i den forgangne uge offentliggjort vejledning og ansøgningsskema, så rettighedshavere
af geotermitilladelser kan bruge ordningen til at minimere risikoen ved geotermiboringer.
Ordningen kan søges af rettighedshavere af geotermitilladelser, som ønsker at minimere den økonomiske
risiko i forbindelse med geotermiboringer.
Risikoafdækningsordningen er en frivillig ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med
geotermiboringer. Formålet er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi ved at rettighedshavere har
mulighed for at ”forsikre” sig mod den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermiske boreprojekter.
Der er en vis egenbetaling, ligesom ansøgerne selv bærer en del af risikoen ved gennemførelsen af
boringerne.
De særlige forsikringsordninger og etablering af et ”ekspertråd” til administration af midlerne var blandt de
forslag WSCO gav til Energistyrelsen.
Det uafhængige ekspertråd består af formand og fire medlemmer. Rådet udpeges af klima-, energi- og
forsyningsministeren. Rådsmedlemmerne er udpeget, så de tilsammen bør have indsigt og erfaring inden for
reservoir- og geologiske forhold, boreteknologi, fjernvarmeøkonomi og jura.
Ekspertrådets opgaver er:
•

Træffe afgørelse om alle forhold vedrørende ordningen for økonomisk risikodækning,
herunder:

•

Fastsætte vilkår for deltagelse i ordningen

•

Godkende deltagelse i ordningen

•

Godkende udbetaling af dækning

•

Udarbejde en årsberetning til energi-, forsynings- og klimaministeren, og

•

Afgøre om ordningen skal lukkes
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Energistyrelsen er sekretariat for rådet. Sekretariatet bistår den daglige drift og er bindeled mellem ansøger
og rådet.
Risikoafdækningsordningen udspringer af energiaftalen fra 22. marts 2012, og er reguleret i lov nr. 736 af 1.
juni 2015 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer.
WSCO havde forud for lovens vedtagelse bistået Energistyrelsen i dets arbejde med udkast til lovtekst og en
tilhørende bekendtgørelse og har også siden rådgivet Energistyrelsen om blandt andet fremtidige licensvilkår
for geotermi.
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Spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev eller til energi og offshore generelt kan rettes til Bo
Sandroos på 45 4088 5422 eller bos@wsco.dk.

WSCO er et specialiseret advokatfirma med fokus på energi og offshore, transport og shipping, entreprise,
forsikring samt retssager og voldgift. www.wsco.dk.
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