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AFGØRELSE  

UDMELDING AF PRISLOFT FOR 
DAMP FOR AFFALDPLUS, SLAGELSE 
FOR ÅR 2022 

 

 

I medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvarmet 

vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (herefter prisloftbekendtgørelsen), ud-

meldes dampprisloft for AffaldPlus, Slagelse for kalenderåret 2022. 

 

Prisloftet for damp, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg, fastsættes som ud-

gangspunkt til det udmeldte prisloft for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, 

stk. 1. Forsyningstilsynet skal forhøje prisloftet for damp, hvis et affaldsforbrændings-

anlæg, der leverer damp, kan sandsynliggøre, at der afholdes meromkostninger ved 

produktion af damp i forhold til produktion af opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørel-

sens § 8, stk. 2. 

 

Prisloftet beregnes, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, på basis af varmepriserne fra de 

centrale kraftvarmeanlæg, der senest er anmeldt til Forsyningstilsynet efter bekendtgø-

relse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg 

med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmepro-

duktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft (herefter anmeldelsesbekendt-

gørelsen på varmeområdet). Derudover tillægges renter og afskrivninger vedrørende 

investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke indgår i den vægtede gennemsnits-

pris for opvarmet vand, der produceres på disse anlæg, og som en anden virksomhed 

end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, har investeret i, jf. prisloftbe-

kendtgørelsens § 6. Endeligt tillægges eller fradrages ændringer i energiafgifter, der 

ikke indgår i gennemsnitsprisen, jf. prisloftbekendtgørelsens § 7. 

 

På baggrund af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse og de indkomne høringssvar, 

skal Forsyningstilsynet meddele følgende: 

AFGØRELSE 

PRISLOFT FOR LEVERING AF DAMP FOR AFFALDPLUS, SLAGELSE I ÅR 

2022 

 

Forsyningstilsynet fastsætter prisloftet for levering af damp for AffaldPlus, Slagelse for 

år 2022 til 1,30 * anlæggets prisloft for levering af opvarmet vand, jf. varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 4, og prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Prisloftet bliver på den 

baggrund 130 kr./GJ (afrundet til nærmeste hele antal kroner). 



FORSYNINGSTILSYNET | UDMELDING AF PRISLOFT FOR DAMP FOR AFFALDPLUS, SLAGELSE FOR ÅR 2022 Side 2/5 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet skal senest den 15. oktober 2021 i henhold til prisloftbekendtgørel-

sen udmelde et dampprisloft for AffaldPlus, Slagelse for år 2022. 

 

Energitilsynet har tidligere ved afgørelse af 30. maj 2012 udmeldt dampprislofter for Af-

faldPlus, Slagelse gældende for år 2011 og år 2012. Forsyningstilsynet har efterføl-

gende udmeldt dampprislofter gældende for årene 2013-2021. Prislofterne for levering 

af damp for år 2011-2013 bestod af varmtvandsprisloftet for det pågældende år tillagt 

en meromkostningsprocentsats, hhv. 33 % (2011 og 2012) og 36 % (2013). Damppris-

lofterne for år 2014 og 2015 blev fastsat ved at indeksere det for 2013 udmeldte damp-

prisloft i henhold til overgangsreglerne i prisloftbekendtgørelsen (§§ 7-8). 

 

Forsyningstilsynet har senest den 15. oktober 2020 udmeldt et dampprisloft for Affald-

Plus, Slagelse for år 2021. Prisloftet blev fastsat til varmtvandsprisloftet tillagt en mer-

omkostningsprocent på 30 %, svarende til dampprisloftet, som blev udmeldt for årene 

2016-2020. Forsyningstilsynet lagde ved sin afgørelser vægt på det af Rambøll udar-

bejdede notat af 1. juli 2011, idet grundlaget for at sammenligne henholdsvis den 

dampproducerende ovnlinje og den varmtvandsproducerende ovnlinje ikke længerede 

eksisterede. 

 

Prisloftet for opvarmet vand er ens for alle affaldsforbrændingsanlæg, der leverer op-

varmet vand produceret ved affaldsforbrænding, og er baseret på varmepriserne fra de 

centrale kraftvarmeanlæg. Der tages udgangspunkt i de senest anmeldte priseftervis-

ninger, herunder de anmeldte produktionsomkostninger, brændselsanvendelsen, samt 

investeringer i anlæg (straksbetalinger) foretaget af andre virksomheder. Prisloftet for 

år 2022 beregnes således som udgangspunkt på regnskabstal fra år 2020, som er an-

meldt pr. 15. september 2021. 

 

Prisloftet aktualiseres ved at Forsyningstilsynet tillægger eller fradrager eventuelle se-

nere ændringer i energiafgifter. Afgiftskorrektionen tager udgangspunkt i den faktiske 

brændselsanvendelse på de enkelte centrale kraftvarmeanlæg. 

 

Forsyningstilsynet har, jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, offentliggjort et udkast til ud-

melding af prisloft for opvarmet vand den 27. september 2021 med høringsfrist man-

dag den 11. oktober 2021 kl. 12:00. 

AFFALDPLUS’ SANDSYNLIGGJORTE MEROMKOSTNINGER  

Forsyningstilsynet har til brug for fastsættelse af dampprisloftet for år 2022 ved mail af 

2. september 2021 anmodet AffaldPlus om at sandsynliggøre meromkostninger for 

produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand. I mailen oplyste Forsyningstil-

synet, at under forudsætning af, at forholdene er uændrede i forhold til de foregående 

år, herunder at den varmtvandsproducerende linje fortsat ikke er i drift, ville Forsy-

ningstilsynet som udgangspunkt fastsætte meromkostningsprocenten til 30 % lig ud-

meldingen de foregående år på baggrund af Rambølls notat. 

 

AffaldPlus har ved e-mail af 2. september 2021 besvaret Forsyningstilsynets anmod-

ning. AffaldPlus oplyste, at AffaldPlus ingen bemærkninger har til Forsyningstilsynets 

tilgang.  
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RETSGRUNDLAG 

Vedlagt dette udkast til afgørelse som bilag 1 er retsgrundlaget for udmelding af et 

prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Af retsgrundlaget 

fremgår hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra 

affaldsforbrænding, reglerne i prisloftbekendtgørelsen, samt energimyndighedernes 

praksis for fastsættelse af et dampprisloft. 

HØRING 

Et udkast til afgørelse er sendt i høring hos AffaldPlus og SK Varme den 27. septem-

ber 2021 med frist for afgivelse af bemærkninger mandag den 11. oktober 2021 kl. 

12:00. 

 

Forsyningstilsynet har hverken modtaget høringssvar fra AffaldPlus eller SK Varme. 

 

Som tidligere nævnt har Forsyningstilsynet offentliggjort et udkast til udmelding af pris-

loft for opvarmet vand. I den forbindelse har Forsyningstilsynet modtaget høringssvar 

fra CTR I/S og Dansk Fjernvarme. Høringssvarene er vedlagt som bilag 5 til denne af-

gørelse. 

 

De indkomne bemærkninger har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre 

udkastet til afgørelse, herunder begrundelsen for fastsættelsen af dampprisloftet. 

 

Dampprisloftet er på den baggrund uændret 130 kr./GJ. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR FASTSÆTTELSEN 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at prisloftbekendtgørelsen er uændret i 

forhold til udmeldingen for år 2021. På den baggrund finder Forsyningstilsynet, at pris-

loftet for damp kan udmeldes efter den gældende praksis, idet bestemmelsen om et 

prisloft for damp blot forudsætter, at et affaldsforbrændingsanlæg kan sandsynliggøre, 

at der afholdes meromkostninger ved produktion af damp i forhold til produktion af op-

varmet vand. 

 

Prisloftet for damp skal fastsættes til det udmeldte prisloft for opvarmet vand forøget 

med sandsynliggjorte meromkostninger for produktion af damp i forhold til produktion 

af varmt vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det er affaldsforbrændingsanlæggets ansvar på tilstrække-

lig vis at sandsynliggøre meromkostningerne. I tilfælde af, at et affaldsforbrændingsan-

læg ikke kan sandsynliggøre, at der er meromkostninger ved produktion af damp i for-

hold til produktion af opvarmet vand, vil dampprisloftet fastsættes til det udmeldte pris-

loft for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 

 

Derfor har Forsyningstilsynet til brug for fastsættelsen af AffaldPlus’ dampprisloft for år 

2022 anmodet AffaldPlus om at sandsynliggøre meromkostninger for produktion af 

damp i form af et argumenteret skøn, udtalelser, beregninger e.l. Forsyningstilsynet 

finder det dog rettelig også at inddrage den dokumentation eller sandsynliggørelse, der 

tidligere er indgået i forbindelse med fastsættelsen af AffaldPlus’ dampprislofter, her-

under særligt for år 2011-2013, hvor dampprislofterne blev fastsat særskilt. Det svarer i 
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øvrigt til den fremgangsmåde Forsyningstilsynet anvendte ved fastsættelsen af damp-

prisloftet for årene 2016-2021. 

 

Forsyningstilsynets fastsættelse er desuden foretaget på baggrund af varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 4, hvorefter der skal lægges vægt på at understøtte en økono-

misk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbru-

gerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen.  

 

Det følger ikke af prisloftbekendtgørelsen, hvorledes prisloftet for opvarmet vand skal 

forhøjes, men Forsyningstilsynet finder, at det er i overensstemmelse med energimyn-

dighedernes praksis at meromkostningernes størrelse fastsættes ved en procentsats. 

 

Efter Forsyningstilsynets vurdering er forholdene vedrørende AffaldPlus’ meromkost-

ninger forbundet med levering af damp uændrede i forhold til de foregående år. I øvrigt 

vurderer Forsyningstilsynet ikke, at AffaldPlus har fremkommet med nye argumente-

rede skøn, udtalelser, beregninger e.l., der giver Forsyningstilsynet anledning til at 

fastsætte meromkostningsprocenten anderledes end ved fastsættelsen af dampprislof-

tet for årene 2016-2021. 

 

Som følge heraf finder Forsyningstilsynet, at der ved fastsættelsen af meromkostnin-

gerne ved dampproduktionen fortsat bør lægges vægt på det af Rambøll udarbejdede 

notat, hvor meromkostninger i form af merinvesteringer vurderes at være 30 %. 

 

På det grundlag vurderer Forsyningstilsynet, at meromkostningsprocenten skal fast-

sættes til 30 %. Forsyningstilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at grundlaget for at 

sammenligne ovnlinjerne ikke længere eksisterer, hvilket efter Forsyningstilsynets vur-

dering kræver nye argumenterede skøn, udtalelser eller beregninger, og at AffaldPlus 

ikke har fremlagt dokumentation eller sandsynliggørelse, der kan begrunde en højere 

meromkostningsprocent end 30 %. 

PRISLOFTET FOR OPVARMET VAND FOR ÅR 2022 

På baggrund af de indkomne anmeldelser fra de centrale kraftvarmeanlæg med tillæg 

for renter og afskrivninger vedrørende investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, samt 

tillæg for ændringer i energiafgifter, er prisloftet for varmt vand fra affaldsforbrændings-

anlæg beregnet til 100 kr./GJ. Datagrundlag, samt beregninger fremgår af bilag 2. Be-

regning af ændringer i energiafgifter fremgår af bilag 3. 

 

Forsyningstilsynet har foretaget kvalitetscheck af data, og et sidste kvalitetscheck vil 

blive foretaget inden den endelige udmelding. 

 

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

 

Prisloft for opvarmet vand Kr./GJ 

 100 
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AFFALDPLUS, SLAGELSES DAMPPRISLOFT FOR ÅR 2022 

MEROMKOSTNINGSPROCENTEN 

Meromkostningsprocenten skal fastsættes til 30 %. Der henvises til Forsyningstilsynets 

begrundelse for fastsættelsen. 

 

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

 

Prisloft for damp Kr./GJ 

 130 

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvist, at afgørelsen ikke er ensbetydende med, 

at det er denne pris AffaldPlus, Slagelse skal afsætte damp til. AffaldPlus, Slagelse 

kan, jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 1, maksimalt afsætte damp til den laveste af 

henholdsvis den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. 

KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Stefan Jovanovic 
Fuldmægtig 
Tlf. 4171 5357 
stjo@forsyningstilsynet.dk 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1 – Retsgrundlag 

Bilag 2 – Prisloftsberegning for år 2022 

Bilag 3 – Afgiftsændringer 

Bilag 4 – Lang byggerente 

Bilag 5 – Høringssvar i forbindelse med høring over prisloftet for opvarmet vand  
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http://www.ekn.dk/
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