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Kære Borgmester 

Nedenstående ønskes besvaret jf reglerne for skriftlig besvarelse. 

Geotermi aftale med AP Møller 

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus og politisk ansvarlig for kommunens geotermiprojekt og dermed også 

for kommunens eksklusive forhandlinger med A.P. Møller Holding om en 30-årig aftale, hvor det 

fondskontrollerede investeringsselskab efter planen skal levere store mængder varmt vand fra 

undergrunden til byens fjernvarmeforbrugere. 

Mens Aalborg Kommune har valgt en helt anden forretningsmodel, der senere i år sendes i EUudbud, og 

som er baseret på et forslag fra Geotermisk Operatørselskab, Geoop, med tyske Eon i ejerkredsen, så 

forhandler Aarhus Kommune eksklusivt med A.P. Møller Holding. 

Der er tale om to forskellige forretningsmodeller, hvor den man i Aalborg har valgt, er Geoops foreslåede 

turnkey-model, hvor ejerskabet af det geotermiske anlæg overdrages til Aalborg kommune, når det er 

nøglefærdigt og i tilfredsstillende drift. 

Aarhus Kommune har besluttet at forhandle udelukkende med A.P. Møller Holding, efter at de to parter 

underskrev en hensigtserklæring om ekslusivitet sidste år. 

Målet i Aarhus er en varmekontrakt, hvor efterforskning, etablering, drift og ejerskab ligger hos selskabet, 

A.P. Møller Holding. En forretningsmodel, der også flugter med selskabets bebudede ambitioner i geotermi 

sidste år med en mangeårige investering på op mod 8-10 mia. kr. i geotermiske anlæg i de fire tæt 

befolkede områder i Aarhus, Aalborg, Nordsjælland og hovedstadsområdet. 

Nu ser det så ud til at man i Aalborg og vælger udbud på opgaven og på den måde sikre at flere 

virksomheder får mulighed for at byde. I København har man ikke taget 

I Enhedslisten undrer vi os over at en  ”liberalistisk” rådmand ikke ønsker udbud på området, ligesom vi 

også har nogle spørgsmål til hvilke konsekvenser aftalen har for indbyggerne i Århus. 

• Er der lavet en aftale med A.P. Møller Holding? Burde den være færdig i 2 kvartal 2019? 

• Vil rådmanden lade byrådet tage stilling til aftalen med A.P. Møller Holding? 

• Mener rådmanden at det er bedst for varmeforbrugerne, hvis al viden om geotermi, samles op i et 

privat selskab, og ikke tilgår fællesskabet? 



• Mener rådmanden at prisen for varmeforbrugerne bliver lavere en ved en Turnkey aftale? 

• Hvilke planer er der om at bore i Århus? Hvilke geografiske områder bliver berørt? Hvor store er 

de? 

• Hvilke gener kan århusianerne forvente? Er der trafikale gener? Støjgener? Støv eller anden 

forurening? 

• Hvilke risici er der for sætningsskader, hvis der skal arbejdes i bymæssig bebyggeælse? 

• Hvornår sættes planerne i gang? 

 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


