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NYHED | FORSYNINGSTILSYNET DEN 21. JANUAR 2022  

 

Flere overskudsvarmeleverandører fritages for at an-

melde priser mv. til Forsyningstilsynet  

 

Folketinget vedtog december 2021 nye regler for bl.a. virksomheders anmeldelse af 

priser m.v. for overskudsvarme. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2022 og betyder 

bl.a., at flere virksomheder, der leverer overskudsvarme, fritages for pligten til at skulle 

anmelde priser m.v. til Forsyningstilsynet.  

 

Nogle overskudsvarmeleverandører er blevet fritaget fra anmeldelsespligten allerede 

fra 1. januar 2022, mens andre bliver fritaget fra 1. januar 2024. Hvornår overskudsvar-

meleverandøren fritages afhænger af virksomhedens kapacitet samt datoen for indgå-

else af aftalen om levering af overskudsvarmen.  

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet en oversigt over anmeldelsespligten af overskuds-

varmeleverancer efter de nye regler. 

 

BAGGRUND 

 

Den seneste ændring af varmeforsyningsloven indebærer ny prisregulering for over-

skudsvarme. Det følger af den nye prisregulering, at overskudsvarmeleverancer enten 

helt undtages prisreguleringen, eller gradvist underlægges en prisloftsregulering via 

den nye overskudsvarmebekendtgørelse udstedt af Energistyrelsen den 28. december 

2021 (se links til lovændringen og bekendtgørelsen nedenfor).  

VIRKSOMHEDER SOM UNDTAGES: KAPACITET UNDER 0,25 MW 

 

De virksomheder som helt undtages prisreguleringen, herunder anmeldelsespligten til 

Forsyningstilsynet, pr. 1. januar 2022, er virksomheder, der leverer overskudsvarme, 

hvor anlægget, der udnytter og leverer overskudsvarme, har en kapacitet under 0,25 

MW.  

VIRKSOMHEDER SOM GRADVIST OMFATTES AF DEN NYE OVERSKUDS-

VARMEBEKENDTGØRELSE: KAPACITET PÅ ELLER OVER 0,25 MW 

 

For overskudsvarme, hvor anlægget, der udnytter og leverer overskudsvarme, har en 

kapacitet på eller over 0,25 MW, er overskudsvarmeleverancen pr. 1. januar 2022 un-

derlagt et prisloft fastsat af Energistyrelsen efter den nye overskudsvarmebekendtgø-

relse.  
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For disse leverancer vil der dog være en gradvis overgang til de nye regler. Om over-

skudsvarmeleverancen er omfattet af den nye bekendtgørelse eller de hidtil gældende 

regler for prisregulering og anmeldelse, afhænger af, om leveringsaftalen mellem over-

skudsvarmeleverandøren og varmeaftageren er indgået før eller efter 1. januar 2022. 

 

Ovenstående ændringer medfører, at der fra 1. januar 2022 til 1. januar 2024 eksiste-

rer 3 forskellige kategorier af overskudsvarmeleverandører (se boks 1 nedenfor).  

                

 

BOKS 1 | SÅDAN SKAL OVERSKUDSVARMELEVERANDØRER ANMELDE 

TIL FORSYNINGSTILSYNET PR. 1. JANUAR 2022 

1) Virksomheder, der leverer overskudsvarme, hvor anlægget, der udnytter og leverer 

overskudsvarme, har en kapacitet under 0,25 MW 

 

Disse virksomheder er pr. 1. januar 2022 helt undtaget prisreguleringen under varmeforsy-

ningslovens § 20, og dermed også undtaget anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 1 og reglerne i anmeldelsesbekendtgørelsen (se link nedenfor).  

 

2) Virksomheder, der leverer overskudsvarme, hvor anlægget, der udnytter og leverer 

overskudsvarme, har en kapacitet på eller over 0,25 MW, og leveringsaftaler er indgået 

før 1. januar 2022 

 

Disse virksomheder er omfattet af de hidtil gældende regler og vil fortsat skulle anmelde pri-

ser m.v. til Forsyningstilsynet for så vidt gælder leverancer, hvor aftaler er indgået før 1. ja-

nuar 2022.  

 

Såfremt virksomhederne indgår nye aftaler om levering af overskudsvarme, så vil disse leve-

rancer være omfattet af det nye prisloft fastsat af Energistyrelsen, og dermed vil anmeldel-

sespligten kun gælde den varmeforsyningsvirksomhed, som overskudsvarmen leveres til. 

Med andre ord påhviler anmeldelsespligten aftageren af overskudsvarmen. 

 

Alle leverancer af overskudsvarme vil dog være omfattet af de nye regler pr. 1. januar 2024. 

Det samme gælder for aftaler indgået før 1. januar 2022, men som genforhandles i perioden 

1. januar 2022-1. januar 2024. 

 

3) Virksomheder, der leverer overskudsvarme, hvor anlægget, der udnytter og leverer 

overskudsvarme, har en kapacitet på eller over 0,25 MW, og leveringsaftaler er indgået 

efter 1. januar 2022  

 

Disse virksomheder vil være omfattet af prisloftet fastsat af Energistyrelsen efter den nye 

overskudsvarmebekendtgørelse, og anmeldelsespligten påhviler den varmeforsyningsvirk-

somhed, som overskudsvarmen leveres til.  
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PLANLAGTE ÆNDRINGER AF ANMELDELSESBEKENDTGØ-
RELSEN 

Ændringerne i varmeforsyningsloven samt den nye overskudsvarmebekendtgørelse 

medfører, at Forsyningstilsynet vil foretage ændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet forventer at sende den nye anmeldelsesbekendtgørelse i høring i 

løbet af foråret 2022 med ikrafttrædelse den 1. juli 2022.     

KONTAKT 

Søren Asbjørn Christensen Stenbøg, specialkonsulent, på telefon: 2948 8110, el-
ler på mail: sste@forsyningstilsynet.dk  

LINKS 

Lovændringen af varmeforsyningsloven - lov nr. 2606 af 28. december 2021 om æn-

dring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af 

stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.) (Pris-

regulering af og energieffektiviseringsordning med afgiftsfritagelse for overskuds-

varme) kan findes her (link til retsinformation.dk).   

 

Den nye overskudsvarmebekendtgørelse – bekendtgørelse nr. 2652 af 28. december 

2021 om fastsættelse af et prisloft på levering af overskudsvarme kan findes her (link 

til retsinformation.dk). 

 

Anmeldelsesbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 om an-

meldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjern-

varme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. kan 

findes her (link til retsinformation.dk). 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2606
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2652
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2652
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1412

