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UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND FRA AF-
FALDFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2022 

 

I medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvar-

met vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen) udmeldes 

hermed prisloftet for opvarmet vand for kalenderåret 2022. 

PRISLOFTBEKENDTGØRELSEN 

Prisloftbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017 og indebærer, at Forsyningstilsy-

net ved fastsættelsen af prisloftet inddrager følgende forhold, herunder om høring. 

 

For det første skal Forsyningstilsynet ved fastsættelsen af prisloftet tillægge renter og 

afskrivninger vedrørende investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke indgår i 

den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand, der produceres på disse anlæg, og 

som en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, 

har straksbetalt. 

 

For det andet skal Forsyningstilsynet beregne et tillæg eller fradrag til gennemsnitspri-

sen for opvarmet vand, såfremt der er ændringer i betalingen af energiafgifter, der ikke 

indgår i gennemsnitsprisen. Forsyningstilsynet beregner tillægget eller fradraget på ba-

sis af de centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse. 

 

For det tredje, at høring sker ved offentliggørelse af udkast til udmelding af prisloft for 

opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

Ovenstående indgik også ved udmeldingen af prisloftet for opvarmet vand i de forud-

gående år. Prisloftet er i øvrigt som hidtil baseret på varmepriserne fra de centrale 

kraftvarmeanlæg, som de fremgår af selskabernes senest anmeldte priseftervisninger. 

Prisloftet for år 2022 beregnes således som udgangspunkt på regnskabstal fra 2020, 

som er indberettet pr. 15. september 2021. Prisloftet aktualiseres ved, at Forsyningstil-

synet tillægger eller fradrager eventuelle senere ændringer i energiafgifter. Anmeldel-

serne fra anlæg med en varmtvandsleverance under 1.000 TJ indgår ikke i beregnin-

gerne. De to anlæg, der har de højeste gennemsnitspriser, indgår heller ikke i bereg-

ningerne.  

RETSGRUNDLAG 

Vedlagt som bilag 1 er retsgrundlaget for udmelding af et prisloft for opvarmet vand el-

ler damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Af retsgrundlaget fremgår hjemlen til at fast-

sætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrænding, samt 

de relevante regler i prisloftbekendtgørelsen. 
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PRISLOFTET FOR ÅR 2022 

Prisloftet for år 2022 er som følger (afrundet til nærmeste hele antal kroner): 

 

Prisloft Kr./GJ 

 100 

 

Prisloftet er beregnet på baggrund af de indkomne anmeldelser fra de centrale kraft-

varmeanlæg med tillæg for renter og afskrivninger vedrørende investeringer i centrale 

kraftvarmeanlæg, samt tillæg for ændringer i energiafgifter. Datagrundlag, samt bereg-

ninger fremgår af bilag 2. Beregning af ændringer i energiafgifter fremgår af bilag 3. 

Det bemærkes hertil, at der alene er indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort 

før 1. september 2021, og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2022.  

PRISLOFT FOR DAMP 

Prisloftet for damp, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg, svarer som udgangs-

punkt til det udmeldte prisloft for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 

Hvis et affaldsforbrændingsanlæg, der leverer damp, kan sandsynliggøre, at der afhol-

des meromkostninger ved produktion af damp i forhold til produktion af opvarmet vand, 

skal Forsyningstilsynet forhøje prisloftet for damp, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 

2. Affaldsforbrændingsanlæg for hvem dette kan være relevant, kan sende en ansøg-

ning herom til Forsyningstilsynet. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har inden udmeldingen foretaget forudgående høring ved at offent-

liggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets 

hjemmeside (herefter høringsudkastet). Virksomhederne og brancheorganisationerne 

på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail og er desuden ble-

vet orienteret om, at den endelige udmelding af prisloftet er tilgængelig på hjemmesi-

den. 

 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra CTR I/S og Dansk Fjernvarme. 

CTR I/S’ BEMÆRKNINGER 

CTR I/S har pr. e-mail den 1. oktober 2021 meddelt, at virksomheden ikke har be-

mærkninger til høringsudkastet.  

DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR 

Dansk Fjernvarme har pr. e-mail den 11. oktober 2021 fremsendt høringssvar, der er 

gengivet herunder:  

 

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udmelding af prisloft for opvarmet vand fra 

affaldsforbrændingsanlæg for 2022. Prisloftet har til formål at fastlægge den maksimale var-

mepris, såfremt både substitutionsprisen såvel som den omkostningsbestemte varmepris er 

højere. 

 

Hovedproblemstilling 
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Gennem de seneste fem år er affaldsvarmeprisloftet inkl. afgifter steget med over 30 pct. (fra 

75 kr./GJ i 2016 til 98 kr./GJ i 2021), mens forbrugerpriserne på fjernvarme i samme periode 

er faldet med omkring 5 pct. 

 

Prisloftet for 2022 foreslås nu fastlagt til 100 kr./GJ, hvilket fortsætter stigningen. Denne udvik-

ling afspejler, at reglernes evne til at sikre forbrugerbeskyttelse i de områder, hvor affaldsvar-

meprisen bestemmes af prisloftet, løbende forringes. 

 

Konklusion 

Dansk Fjernvarme mener, at der skal sikres proportionalitet mellem fjernvarmeselskabernes 

pligt til at aftage varme fra affaldsenergi og reglerne om forbrugerbeskyttelse af varmeforbru-

gerne. 

 

Generelle bemærkninger 

Formålet med en regulering af varmepriserne fra affaldsenergianlæg er at beskytte varmefor-

brugerne mod at komme til at betale for meget for varmen. De kontinuerlige stigninger i pris-

loftet relativt til de generelle fjernvarmepriser er derfor bekymrende.  

 

Et højt prisloft er ikke noget problem, så længe substitutionsprisen eller den omkostningsbe-

stemte pris er lavere for det enkelte fjernvarmeområde, men for de varmeværker, hvor der 

ikke er et reelt alternativ, som kan udgøre en substitutionspris, kan et stigende loft medføre, at 

varmekunderne ikke længere sikres den samme grad af forbrugerbeskyttelse, som der var 

tale om tidligere. 

 

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget og har ikke yderli-

gere kommentarer. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger til Dansk Fjernvarmes høringssvar 

Forsyningstilsynet er enig med Dansk Fjernvarme i, at prisloftet over de seneste år har 

været stigende, hvilket kan betyde, at forbrugerbeskyttelsen ikke længere sikres i 

samme grad. Dette indgår dog ikke som kriterium i selve fastsættelsen af prisloftet, der 

fastsættes i overensstemmelse med de regler, som fremgår af den prisloftsbekendtgø-

relse, Energistyrelsen har udstedt.   

 

Forsyningstilsynet indgår imidlertid gerne i drøftelser om Dansk Fjernvarmes betænke-

ligheder omkring reglernes evne til at sikre forbrugerbeskyttelsen mv., og opfordrer 

samtidig Dansk Fjernvarme til eventuelt at rette henvendelse til Energistyrelsen, der 

har kompetence til at ændre prisloftbekendtgørelsen.  

OPSUMMERING 

De indkomne bemærkninger har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre 

prisloftet for opvarmet vand for år 2022.  

 

Bilag: 

Bilag 1 – Retsgrundlag 

Bilag 2 – Prisloftsberegning for år 2022 

Bilag 3 – Afgiftsændringer 

Bilag 4 – Lang byggerente 

Bilag 5 – Høringsliste  


