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RESUMÉ 

Med henblik på Forsyningstilsynets vurdering har Kromann Reumert forelagt tillæg til 
aftale om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomassebaseret kraftvarme fra 
Studstrupværket (Ørsted) til Aarhus Kommune (nu Affaldvarme Aarhus Transmission 
A/S (herefter AVA)).  
 
Kromann Reumert har forelagt udkast til tillægget ved mail af 14. september 2021 som 
repræsentant for AVA og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (herefter Ørsted). 
Forsyningstilsynet vurderer, om tillægget overholder betingelserne i varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 15. 
 
Tillægget til varmeaftalen om fordeling af afgiftsfordelen ved anvendelse af biomasse 
er mellem AVA og Ørsted. Det er en aftale om fordeling af afgiftsfordelen ved anven-
delse af biomasse på Studstrupværket hos Ørsted. 
 
Tillæggets formål er at fastlægge de nye rammer for fordeling af afgiftsfordelen ved an-
vendelse af biomasse frem for fossile brændsler mellem parterne. 
 
Forelæggelsen sker i forlængelse af Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tilkendegi-
velser af 27. februar 2013. Tilkendegivelsen vurderede den tidligere aftale, som DONG 
Energy Thermal Power A/S (Nu Ørsted) havde om fordeling af afgiftsfordel med AVA. 
 
Kromann Reumert har den 3. december 2021 fremsendt det endelige, underskrevne 
tillæg til varmeaftalen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at tillægget opfylder forudsætningerne for indregning og 
fordeling af afgiftsfordelen nævnt i varmeforsyningslovens § 20, stk. 15. 
 
Forsyningstilsynet har ikke taget stilling til, hvorvidt de øvrige dele af aftalen overholder 
bestemmelser i varmeforsyningslovens kapitel 4. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet vurderer, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 17, at det forelagte til-
læg om fordeling af afgiftsfordel for Ørsted, mellem Ørsted og AVA, om levering af varme 
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fra Studstrupværket opfylder forudsætningerne for fri fordeling af afgiftsfordelen nævnt i 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 15. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING 

Med henblik på Forsyningstilsynets vurdering af overholdelsen af forudsætningerne i 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 15, har Kromann Reumert ved mail af 14. september 
2021 forelagt udkast til tillæg til aftale om fordeling af afgiftsfordel af 19. marts 2013, jf. 
varmeforsyningsforsyningslovens § 20, stk. 17. 
 
Kromann Reumert forelægger tillægget til varmeaftalen for Forsyningstilsynet som ad-
vokat for både Ørsted og AVA. 
 
Kromann Reumert har den 3. december 2021 fremsendt det endelige, underskrevne 
tillæg til varmeaftalen. Af tillæggets punkt 1.2 fremgår det, at der er 3 betingelser der 
skal være opfyldt for at tillægget kan træde i kraft. Forsyningstilsynet kan ikke vurdere, 
hvorvidt de to betingelser, der ikke vedrører Forsyningstilsynet, er opfyldt.  
 
Forelæggelsen sker i forlængelse af Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tilkendegi-
velse af 27. februar 2013, FSTS j.nr. 12/16004, hvor Energitilsynet vurderede, at betin-
gelserne for fri fordeling af afgiftsfordelen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 15, 
var opfyldt. 
 
Kromann Reumerts oplysninger om grundlaget for tillægget: 
 
Parternes fordeling af afgiftsfordelen har været fordelt således, at fordeling afhang af 
den totale årlige varmeproduktion. Parterne har nu efter ønske fra AVA aftalt en forde-
ling af afgiftsfordelen, hvor Ørsted tildeles et fast beløb årligt, der dog aldrig kan over-
stige den samlede afgiftsfordel fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslo-
vens § 20, stk. 16. Kromann Reumert har oplyst, at beløbet til Ørsted indekseres årligt 
i overensstemmelse med løn og prisindeks fra Danmarks statistikbank. 
 
Af tillægget fremgår det, derudover at der er mulighed for genforhandling af fordelingen 
af afgiftsfordelen. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at såfremt fordelingen af afgifts-
fordelen genforhandles, skal den nye aftale om fordeling fremsendes til Forsyningstil-
synet jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 17. 
 
Der er tale om centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 20, stk. 15 
Kromann Reumert oplyser, at varmeproducenten er et centralt kraftværk. Studstrup-
værket (Ørsted) er et centralt kraftvarmeanlæg, jf. elforsyningslovens § 10, stk. 6, samt 
kraftværksbekendtgørelsens § 17, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 15.  
 
Fjernvarmen vil blive produceret på biomasse, jf. § 20, stk. 15, nr. 1 
Kromann Reumert oplyser, at varmeaftalen vedrører levering af varme produceret på 
Biomasse. 
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Varmen leveres til kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 20, stk. 15, nr. 1 
Kromann Reumert oplyser, at varmemodtageren, AVA, er et varmetransmissionssel-
skab, som har til formål at levere varme til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmet brugsvand. 
 
Der er indgået endelige aftaler med grundlag for pris og andel af afgiftsfordel, jf. § 20, 
stk. 15, nr. 2 
Kromann Reumert oplyser, at prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen 
er fastsat på grundlag af varmeaftalen mellem det centrale kraftvarmeanlæg og det 
kollektive varmeforsyningsanlæg af 19. marts 2013, jf. tillægget til varmeaftalen. 
 
Ejerforhold i overensstemmelse med jf. § 20, stk. 15, nr. 3 
Kromann Reumert oplyser, at det kollektive varmeforsyningsanlæg er ejet af en eller 
flere kommuner, idet varmemodtageren, AVA, som er ejer af det kollektive varmetrans-
missionsanlæg, som varmen fra Studstrupværket leveres til, er 100 % ejet af Aarhus 
Kommune.  
 
Kromann Reumert har den 3. december 2021 fremsendt det endelige, underskrevne 
tillæg til varmeaftalen. 

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet vurderer, at det er AVA og Ørsted, der kan anses for at være parter 
i denne sag. Begge parter er repræsenteret af Kromann Reumert. 

HØRING 
Udkast til afgørelse blev sendt i høring hos Kromann Reumert, Ørsted og AVA den 10. 
december 2021 med frist for bemærkninger senest den 17. december 2021. 
 
Kromann Reumert har ved mail af 13. december 2021 fremsendt bemærkninger til af-
gørelsesudkastet. Kromann Reumert havde to præciseringer til udkastet, som er blevet 
indarbejdet i afgørelsen. 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE 

Forsyningstilsynets afgørelse (uden bilag) vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets  
hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk 

RETSGRUNDLAG 

Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning 
 
Kollektive varmeforsyningsanlæg er defineret i varmeforsyningslovens § 2, der har føl-
gende ordlyd: 
 

”§ 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver føl-
gende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsy-
ning med varmt vand, jf. dog stk. 2: 
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1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasar-
ter end naturgas. 

2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-
varme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomhe-
der, geotermiske anlæg m.v. 

3) Varmeproduktionsanlæg, herunder solvarmeanlæg, affaldsfor-
brændingsanlæg m.v. og varmepumper til kombineret produk-
tion af varme og køling, samt kraft-varme-anlæg med en elef-
fekt på 25 MW eller derunder. 

4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en 
eleffekt på 25 MW eller derunder. 

Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til 
produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 
0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de pro-
duktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på 
under 0,25 MW. […]” 

 
Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, indeholder hovedbestemmelsen vedrørende pris-
fastsættelsen af fjernvarme fra de af loven omfattede virksomheder. § 20, stk. 1, fast-
lægger princippet om nødvendige omkostninger: 
 

 ”§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmean-
læg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne 
for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bort-
set fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og 
forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og 
andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger 
som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energi-
spareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved frem-
medkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etable-
ring og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 
b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til 
andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsy-
ning. […]” 

 
Varmeforsyningslovens § 20, stk. 15-16, vedrører indregning af afgiftsfordelen ved an-
vendelse af biomasse i forhold til fossile brændsler i prisen for levering af opvarmet 
vand eller damp fra et centralt kraftvarmeanlæg. Under visse betingelser er der mulig-
hed for fri fordeling af afgiftsfordelen, således at varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 
ikke finder anvendelse. Af bestemmelserne fremgår følgende: 
 

”[…] Stk. 15. Stk. 1 gælder ikke indregning af afgiftsfordelen ved anvendelse af 
biomasse i forhold til fossile brændsler i prisen for levering af opvarmet vand el-
ler damp fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når 
 
1) det opvarmede vand eller dampen er produceret på biomasse og leveres til et 
kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. § 2, 
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2) prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen er fastsat på grundlag 
af en aftale mellem det centrale kraftvarmeanlæg og det kollektive varmeforsy-
ningsanlæg, hvoraf den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår, 
og 
 
3) det kollektive varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for aftalens indgåelse er 
ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det 
pågældende anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. 
 
Stk. 16. Ved afgiftsfordelen nævnt i stk. 15 forstås forskellen i summen af alle 
afgifter, herunder energiafgifter og forsyningssikkerhedsafgift, for opvarmet vand 
eller damp, der produceres på basis af fossile brændsler, i forhold til summen af 
afgifter for opvarmet vand eller damp, der produceres på biomasse.” 

 
Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 17, kontrollerer Forsyningstilsynet om betingel-
serne for fri fordeling af afgiftsfordelen er opfyldt. Denne kontrol vedrører alene om be-
tingelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 15 er opfyldt, og ikke anden vurdering af 
varmeaftalen. Af bestemmelsen fremgår: 

 
”Stk. 17. Aftalen nævnt i stk. 15, nr. 2, skal forelægges Forsyningstilsynet med 
dokumentation for, at forudsætningerne nævnt i stk. 15 er opfyldt. Forsyningstil-
synet kan fastsætte regler om formen for dokumentation og om, at forelæggelse 
skal foretages elektronisk. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om, at fore-
læggelsen skal ledsages af en erklæring afgivet af en registreret revisor, en stats-
autoriseret revisor eller kommunens revisor.” 

 
Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 6, kan Forsyningstilsynet ikke anvende § 21, 
stk. 4 og 5, i forhold til den del af varmeaftalen, som vedrører afgiftsfordelen, når For-
syningstilsynet har vurderet, fordelingen af afgiftsfordelen. 
 

”§21, […] Stk. 6. Når Forsyningstilsynet, jf. § 20, stk. 17, har vurderet, om forde-
ling af afgiftsfordelen er fastsat efter en aftale i overensstemmelse med § 20, 
stk. 15, kan beføjelserne nævnt i stk. 4 og 5 ikke anvendes i forhold til den del 
af aftalen, som vedrører afgiftsfordelen. De øvrige dele af aftalen, jf. § 20, stk. 
15, er fortsat underlagt bestemmelserne i kapitel 4.” 

 
Af forarbejderne til § 21. stk. 6, LFF 2012-05-02 nr. 183, fremgår det, at Forsyningstilsy-
net skal godkende at forudsætningerne for fordelingen af afgiftsfordelen er opfyldt. 
 

”Efter forslaget til § 20, stk. 16, skal Energitilsynet godkende, at forudsætnin-
gerne for udnyttelse af den foreslåede § 20, stk. 15, er opfyldt. Det vil sige, at 
tilsynet skal godkende, at der er tale om levering af opvarmet vand eller damp 
produceret på biomasse fra et centralt kraft-varme-anlæg til et kollektivt var-
meforsyningsanlæg, at der ligger en aftale til grunde for prisen, og at det kol-
lektive varmeforsyningsanlæg på aftaletidspunktet var kommunalt eller forbru-
gerejet. 
Når forudsætningerne er opfyldt, vil konflikter om fordeling af afgiftsfordelen 
ved levering af biomassevarme fra det centrale kraft-varme-anlæg til den på-
gældende varmeaftager ikke kunne forelægges Energitilsynet. De vil alene 
kunne forelægges domstolene. De øvrige dele af aftalen, som ikke vedrører 
fordeling af afgiftsfordelen, vil fortsat være underlagt prisbestemmelserne i 
kapitel 4” 
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Definition af et centralt kraftvarmeanlæg 
Et kraftvarmeanlæg er ikke defineret i varmeforsyningsloven, men definitionen findes 
f.eks. i § 2, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 818 af 04. maj 2021 om godkendelse af 
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen), som: 

  
”Kraftvarmeanlæg: Anlæg til samtidig produktion af termisk energi og elektrisk 
eller mekanisk energi i en og samme proces.” 

 
I lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning, fremgår det, at 
Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke kraftværksplad-
ser der betegnes som centrale kraftværkspladser: 
 

”§ 10. […] Stk. 6. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler 
om, hvilke kraftværkspladser der betegnes som centrale kraftværkspladser, jf. § 
5. […]” 

 
Hvilke kraftværker, der er centrale kraftvarmeanlæg fremgår af § 17 i bekendtgørelse 
nr. 2244 af 29. december 2020 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktions-
anlæg. (Kraftværksbekendtgørelsen). 
 
Det følger således af kraftværksbekendtgørelsens § 17, at 

 
”§ 17. Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på el-
ler som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg belig-
gende uden for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- eller 
kraftvarmeanlæg. 
 
Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktionsanlæg 
er beliggende: 
 […] 
(15) Studstrupværket 
[…]” 

PRAKSIS 
Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 30. januar 2013 om aftale om fordeling af af-
giftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2, Energitilsynets j.nr. 
12/16004, bl.a. udtalt følgende vedrørende forståelsen af § 20, stk. 15-17: 
 

”[...] 
9. I henhold til parternes forelagte leveringsaftale deles afgiftsfordelen således, at 
varmeaftagerne afleverer […] % af afgiftsfordelen til varmeleverandøren. Fordelin-
gen vedrører efter aftalens ordlyd afgiftsfordelen, undtaget SO2-afgifter og NOx af-
gifter.  
10. Når SO2 og NOx afgifterne ikke indgår i opgørelsen af afgiftsfordelen, er det be-
grundet i, at størrelsen af afgifterne i referencesituationen (dvs. kulfyring) ikke er vel-
defineret på samme måde som energi- og CO2 -afgiften. Årsagen hertil er, at SO2 
og NOx afgifterne er afhængige af det, der kommer op af skorstenen, hvilket igen er 
afhængig af brændsel og driftsmønster, herunder hvor meget man vælger at svovl-



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ØRSTED - AFTALE OM DELING AF AFGIFTSFORDEL 

 

Side 7/10 

rense og de-NOx´e røgen fra kraftvarmeproduktionen. Ved en fastsættelse af refe-
rencen vil man vilkårligt kunne vælge mange forskellige grader af rensning, og der-
med et vilkårligt omfang og dermed et tilsvarende vilkårligt fordelingsgrundlag af 
SO2 og NOx-udledningen. Det gør, at en sammenligning ikke vil give mening for så 
vidt angår SO2- og NOx-afgifter. Det vil derfor ikke være muligt at opstille en sam-
menlignelig standard for, hvilken SO2 og NOx afgift der skulle have været betalt, 
hvis der var produceret varme på fossile brændsler fremfor biomasse. Da afgifterne 
på SO2 og NOx under alle omstændigheder er små, og derfor kun ville få en mindre 
betydning, er der opnået enighed mellem aftalens parter om at udelade dem.  
11. Sekretariatet vurderer, at den indgåede aftale opfylder betingelserne i varmefor-
syningslovens § 20, stk. 15-17, om fri fordeling af afgiftsfordelen ved levering af bio-
varme fra et centralt værk.  
[...] 
48. I henhold til bestemmelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 15 -17, skal 
Energitilsynet ved forelæggelsen af aftalerne påse, at følgende betingelser er op-
fyldt:  

1. At varmeproducenten er et centralt kraftværk  
2. At varmemodtageren er en kollektiv varmeforsyning, der er ejet af en eller 

flere kommuner, af de forbrugere der er tilsluttet det pågældende anlæg 
eller af kommuner og forbrugere i forening  

3. At aftalen vedrører levering af biovarme [Varme produceret på biomasse] 
og,  

4. At den ”frie fordeling” alene vedrører alene afgiftsfordelen, da den øvrige 
del af prisen fortsat er undergivet reglen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 
1, (”hvile-i-sig-selv-princippet”)  

 
49. Ifølge bestemmelsens ordlyd skal aftalen forelægges Energitilsynet. Det fremgår 
ikke af lovbemærkningerne, hvad der skal til, for at kravet om forelæggelse kan an-
ses for at være opfyldt.  
[...] 
51. Sekretariatet fortolker bemærkningen om, at Energitilsynet skal kontrollere, at 
forudsætningerne er opfyldt således, at der må forudsættes en aktiv stillingtagen fra 
Energitilsynets side til, hvorvidt betingelserne i lovens § 20, stk. 15, er opfyldt. Først 
når Energitilsynet har foretaget denne bedømmelse og tilkendegivet, at forudsætnin-
gerne er opfyldt, må fordelingen af afgiftsfordelen foretages i praksis. [...]”. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Tillægget til varmeaftalen om fordeling af afgiftsfordelen forelægges Forsyningstilsynet 
på vegne af Ørsted (Studstrupværket) og AVA i medfør af varmeforsyningslovens § 
20, stk. 15, jf. § 20, stk. 17. Det er med henblik på Forsyningstilsynets kontrol af, hvor-
vidt forudsætningerne nævnt i § 20, stk. 15, er opfyldt. 
 
Det følger af § 20, stk. 15, og praksis, at Forsyningstilsynet ved forelæggelsen af en 
aftale om fordeling af afgiftsfordelen skal påse følgende: 
 

1. At det opvarmede vand eller dampen leveres af et centralt kraftvarmeanlæg, jf. 
elforsyningslovens § 10, stk. 6,  

2. at det opvarmede vand eller dampen er produceret på biomasse,  
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3. at det opvarmede vand eller dampen leveres til et kollektivt varmeforsynings-
anlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2,  

4. at prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen er fastsat på grundlag 
af en aftale mellem det centrale kraftvarmeanlæg og det kollektive varmeforsy-
ningsanlæg,  

5. at den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår af varmeaftalen 
mellem det centrale kraftvarmeanlæg og det kollektive varmeforsyningsanlæg, 

6. at det kollektive varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for varmeaftalens indgå-
else er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er 
tilsluttet det pågældende anlæg eller af kommuner og forbrugere i forening, og 

7. at den ”frie fordeling” alene vedrører afgiftsfordelen, da den øvrige del af prisen 
fortsat er reguleret af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 (princippet om nød-
vendige omkostninger). 

 
I det følgende vurderes det, om betingelserne er opfyldt for det forelagte tillæg til var-
meaftalen. 
 
Ad 1 (det opvarmede vand eller dampen leveres af et centralt kraftvarmeanlæg) 
Det opvarmede vand eller dampen leveres af Studstrupværket. Studstrupværket er et 
centralt kraftvarmeværk, jf. § 17, stk. 1, i kraftværksbekendtgørelsen. 
 
Studstrupværket opfylder således betingelsen om, at det opvarmede vand eller dam-
pen leveres af et centralt kraftvarmeværk. 
 
Ad 2 (det opvarmede vand eller dampen er produceret på biomasse) 
Varmeaftalen vedrører levering af varme fra Studstrupværket, der er fyret med halm og 
træpiller. Efter varmeaftalens § 10.2.2, fremgår det desuden, at afgiftsfordelen alene 
gælder ved varmeproduktion baseret på biomasse.   
 
Betingelsen om, at der vil blive leveret opvarmet vand eller damp produceret på bio-
masse på studstrupværket, er således opfyldt. 
 
Ad 3 (det opvarmede vand eller dampen leveres til et kollektivt varmeforsyningsan-
læg,) 
AVA er et varmetransmissionsselskab, der har til formål at levere til bygningers op-
varmning og forsyning med varmet brugsvand. AVA er således et kollektivt varmefor-
syningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, idet AVA har til formål at levere 
energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 
 
Betingelsen om, at det opvarmede vand eller dampen leveres til et kollektivt varmefor-
syningsanlæg, er således opfyldt. 
 
Ad 4 (prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen er fastsat på grundlag af 
en aftale mellem det centrale kraftvarmeværk og det kollektive varmeforsyningsanlæg) 
Tillægget til varmeaftalen indgås mellem Ørsted (det centrale kraftvarmeværk) og 
AVA, der som anført ovenfor er et kollektivt varmeforsyningsanlæg. 
 
Varmeaftalen er indgået med aftale om pris mellem Ørsted som centralt kraftvarmean-
læg og AVA som kollektive varmeforsyningsanlæg.  
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Det fremgår af tillægget til varmeaftalen, at prisen for levering af varme til AVA er fast-
sat i varmeaftalen med Ørsted.  
 
 
Ad 5 (den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår af aftalen mellem det 
centrale kraftvarmeanlæg og det kollektive varmeforsyningsanlæg) 
Ved afgiftsfordelen forstås forskellen i summen af alle afgifter, herunder energiafgifter 
og forsyningssikkerhedsafgift, for opvarmet vand eller damp, der produceres på basis 
af fossile brændsler – set i forhold til summen af afgifter for opvarmet vand eller damp, 
der produceres på biomasse, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 16. 
 
Den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår af tillæggets punkt 4.13. 
Heraf følger, at Ørsteds andel af afgiftsfordelen udgør et fast årligt beløb, dog således 
at andelen aldrig kan overstige den samlede værdi, som afgiftsfordelen udgør. 
 
Det fremgår ligeledes af tillæggets punkt 4.13, at Ørsted og AVA har valgt, at SO2- og 
NOX-afgifter ikke indgår i afgiftsfordelen. I Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) tilken-
degivelse af 30. januar 2013 om aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af bio-
varme fra Avedøreværkets blok 2, jf. retsgrundlaget ovenfor, indgik SO2 og NOX heller 
ikke i opgørelsen af afgiftsfordelen. Dette var bl.a. begrundet i, at størrelsen af afgif-
terne ikke var veldefinerede, og da afgifterne under alle omstændigheder var små. 
Energitilsynet tilkendegav, at dette forhold ikke kunne anses for urimeligt.  
 
Da den andel af afgiftsfordelen, der indregnes i prisen, fremgår af tillægget til varmeaf-
talen, og da det i henhold til praksis ikke kan anses for urimeligt, at SO2- og NOX-afgif-
ter ikke indgår i afgiftsfordelen, er betingelsen således opfyldt. 
 
Ad 6 (det kollektive varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for aftalens indgåelse er ejet 
af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågæl-
dende anlæg eller af kommuner og forbrugere i forening) 
AVA er kommunalt ejet, da det ejes af Aarhus Kommune. AVA er ejet af AffaldVarme 
Aarhus Holding A/S, der er ejet af Aarhus Kommune. 
 
Betingelsen er således opfyldt. 
 
Ad 7 (den ”frie fordeling” alene vedrører afgiftsfordelen, da den øvrige del af prisen 
fortsat er reguleret af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1) 
Den frie fordeling i parternes aftale vedrører udelukkende afgiftsfordelen, og at fast-
sættelse af varmeprisen i øvrigt foretages som den omkostningsbestemte pris i over-
ensstemmelse med varmeforsyningslovens regler herom. 
 
Betingelsen er således opfyldt. 

Samlet vurdering 
Tillægget til varmeaftalen mellem Ørsted og AVA om levering af fjernvarme fra Studs-
trupværket vil ud fra det oplyste, og den nuværende lovgivning og praksis opfylde for-
udsætningerne for fri fordeling af afgiftsfordelen, nævnt i varmeforsyningslovens § 20, 
stk. 15.   
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Der er ikke i sagen taget stilling til andre bestemmelser i aftalen vedrørende generelle 
leveringsbetingelser eller priser. Der er derfor ikke lavet en gennemgang og vurdering 
af aftalens andre bestemmelser, herunder heller ikke om priser og leveringsbetingelser 
er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Helena Jakobsen (FSTS) 
Fuldmægtig 
Tlf. +45 41 71 43 13 
Hjak@forsyningstilsynet.dk 
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