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Energitilsynets møde den 20. januar 2003 

Omkostningsfordeling for affaldsbaseret 
kraftvarme – miljøafgiften på affald 

Indledning 

1. Ved e-post af 19. november 2002 har Slagelse Kommunes Varmeforsy-

ning bedt Energitilsynet om at tilkendegive, om affaldsafgiften på 330 kr. per 

ton kan betragtes som en særomkostning for affaldssiden eller som en fælles-

omkostning. 

2. Herudover opkræves en energiafgift på affaldsvarme. Det tidligere Gas- 

& Varmeprisudvalg har taget stilling til, hvordan energiafgiften på affalds-

varme kan indregnes i varmeprisen, men der er ikke tidligere taget konkret 

stilling til indregning af affaldsafgiften. 

3. Efter praksis vil omkostninger, som helt entydigt kan defineres som 

særomkostninger ved affaldsbehandlingen, ikke kunne indgå i prisberegnin-

gen for affaldsvarme. Tilsvarende vil omkostninger, der er særomkostninger 

for varmesiden, skulle belaste varmeprisen. 

4. Der må ved vurderingen af spørgsmålet, om der er tale om særomkost-

ninger for varmesiden, lægges afgørende vægt på, at  formålet med indførel-

sen af affaldsafgiften var at formindske produktionen af affald, såvel til de-

ponering som forbrænding, og at fremme genanvendelse. Hvis affaldsafgiften 

i stedet indgår som en fællesomkostning, vil varmeforbrugerne afhængig af 

den konkrete fordelingsnøgle komme til at betale en del af regningen. Det vil 

medføre, at det tilsigtede incitament til begrænsning af affaldsmængderne 

ikke slår fuldt ud igennem. 

5. Miljøafgiften på affald må derfor betragtes som en særomkostning, der 

alene belaster affaldssiden. Afgiften kan således ikke betragtes som en nød-

vendig udgift, jf. varmeforsyningslovens § 20, ved prisberegningen for af-

faldsvarme. 
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Afgørelse 

6. Tilsynet vedtog, at det meddeles Slagelse Kommunes Varmeforsyning, 

at miljøafgiften ikke er nødvendig udgift, jf. varmeforsyningslovens § 20. Af-

giften kan derfor ikke indgå i omkostningsgrundlaget ved beregningen af var-

meprisen.   

7. Tilsynet vedtog desuden, at brancheorganisationerne orienteres. 
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Sagsfremstilling 

8. Ved e-post af 19. november 2002 har Slagelse Kommunes Varmeforsy-

ning bedt Energitilsynet om at tilkendegive, om affaldsafgiften på 330 kr. per 

ton kan betragtes som en særomkostning for affaldssiden eller som en fælles-

omkostning. 

9. Spørgsmålet er opstået i forbindelse med drøftelser med KAVO I/S, som 

er kommunalt affaldsselskab for 12 kommuner omkring Slagelse, om den 

fremtidige tilrettelæggelse af brugen af affaldsvarme. Affaldssiden mener, 

der er tale om en fællesomkostning, mens varmesiden mener, den er en 

særomkostning for affaldssiden. 

Afgiftsforholdene for affald og affaldsvarme 

10. Afgiften på affald til forbrænding udgør for 330 kr. per ton. Hvis affaldet 

ikke forbrændes, men deponeres, er afgiften 375 kr. per ton.  

11. Affaldsafgiften blev indført med virkning fra den 1. januar 1987. Oprin-

delig var afgiften 40 kr. per ton. Afgiften er en miljøafgift, som har til formål 

at begrænse affaldsmængderne og øge incitamentet til genanvendelse ved at 

gøre det dyrene at deponere og forbrændet affaldet. 

12. Herudover findes en energiafgift på affaldsvarme. Afgiften er på nuvæ-

rende tidspunkt 12,9 kr. per GJ. Denne afgift blev indført som resultat af Pin-

sepakken i 1998. Ved pakken blev olie,  gas og kul pålagt ekstra afgifter. Når 

man herefter så affaldsafgiftssystemet og energiafgiftssystemet i sammen-

hæng, var det nødvendigt også at lægge en energiafgift på affaldsvarme for at 

undgå, at der blev givet en økonomisk tilskyndelse til afbrænding af affald 

fremfor genanvendelse. Størrelsen af afgiften er derfor fastsat således, at ener-

gien i affaldet beskattes med helt samme beløb som de andre brændsler. 
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Begrundelse

13. Det tidligere Gas- & Varmeprisudvalg har behandlet en lang række sager 

om affaldsforbrændingsanlæg. Udvalget har i den forbindelse fastlagt en 

praksis, som tager udgangspunkt i en opdeling af omkostningerne i tre kate-

gorier: 

 særomkostninger til affaldssiden 

 særomkostninger til varmesiden 

 fællesomkostninger 

14. Udgangspunktet for en fortolkning af hvilken kategori en konkret om-

kostning skal henføres til er, at affaldsvarmeanlægget er et anlæg til forenet 

produktion af affaldsforbrænding og af varme, der bruger et specielt brændsel 

– nemlig affald. Dette betyder, at omkostninger som udgangspunkt er fælles-

omkostninger, der er nødvendige for at de to ydelser kan produceres. Kun 

omkostninger, som helt entydigt kan defineres som særomkostninger, vil ikke 

indgå som fællesomkostninger. Det kan eksempelvis tænkes at være omkost-

ninger til sortering og omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af ikke-

brændbart affald og lign.  

15. Anlæg, der også producerer elektricitet, behandles efter en korrektion for 

indtægten ved salget heraf, på samme måde. 

16. Gas & Varmeprisudvalget har i en formandskabsafgørelse af 30. novem-

ber 1999 taget stilling til, hvorledes energiafgiften på affaldsvarme kan ind-

regnes i forbrændingsanlæggenes priser. Der er imidlertid ikke konkret taget 

stilling, hvilken omkostningskategori miljøafgiften på affald kan henføres til. 

Energiafgiften 

17. I forbindelse med indførelsen af afgiften på affaldsvarme i 1998 rejste 

bl.a. Reno-Sam spørgsmålet om fordelingen af afgiften på henholdsvis 

varme- og affaldssiden over for Skatteministeriet. Skatteministeriet oplyste, 

at det ved behandlingen af loven om afgift af affaldsvarme lå til grund, at 

afgiften var en særomkostning for varmesiden. I praksis betyder afgørelsen 

dog, at afgiften kun kan væltes over på varmeprisen, i det omfang prisen sta-

dig vil være mindre end prisen på alternativ varme. Hvis varmen bliver dyrere 

end alternativ varme må resten af afgiften belaste affaldssiden. 

18. Gas- & Varmeprisudvalget lagde denne udtalelse til grund ved behand-

lingen af en henvendelse fra Kolding kommune. Kommunen ønskede at 

kunne overvælte hele afgiften i form at et tillæg til den alternative pris. Afgø-

relsen blev stadfæstet i Energiklagenævnet ved kendelse af 2. februar 2001. 

4. /. 1.. 5. /. 5.. Energitilsynet.
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Miljøafgiften 

19. Som nævnt findes der ingen praksis for indregning af miljøafgiften. Gas- 

& Varmeprisudvalget har dog på mødet den 28. november1988 taget stilling 

til indregning af andre miljøudgifter. Det konkrete spørgsmål er kort refereret 

nedenfor: 

Sagen er en klage fra Sønderborg Fjernvarmeselskab A.m.b.a. over Det Fælleskommu-

nale forbrændingsanlæg i Sønderborg. Varmesiden klagede over, at varmesiden ville 

komme til at betale 88 pct. af nogle planlagte miljøinvesteringer. Varmesiden fandt, at 

de ensidigt måtte belaste affaldssiden. Affaldssiden anførte, at foranstaltningerne var 

påbudt forbrændingsanlægget af myndighederne, og at varmen ikke kunne produceres, 

uden investeringen blev gennemført. Udvalget afgjorde, "Omkostningerne ved miljø-

foranstaltningernes  gennemførelse var således nødvendige i relation til såvel affalds-

bortskaffelsen som varmeproduktionen, og der var ikke umiddelbart økonomiske argu-

menter for, at disse investeringer ikke skulle indgå i fællesomkostningerne." 

20. Det spørgsmål, som Energitilsynet herefter skal tage stilling til, er om, 

der med miljøafgiften er tale om omkostninger (fællesomkostninger), som må 

afholdes af både varmesiden og affaldssiden, fordi de er en forudsætning for 

at varmen kan produceres. Eller om der er tale om omkostninger, som helt 

entydigt kan defineres som særomkostninger, og derfor alene belaste affalds-

siden. 

21. Der kan i forlængelse af hidtidig praksis argumenteres for, at miljøafgif-

ten er en nødvendig omkostning for at varmen kan produceres. Den indgår 

som en integreret del af prisen på affald, dvs. prisen på brændslet til affalds-

forbrændingsanlægget.  

22. På den anden side er formålet med indførelsen af affaldsafgiften at for-

mindske produktionen af affald, såvel til deponering som forbrænding, og at 

fremme genanvendelse. Hvis affaldsafgiften indgår som en fællesomkostning 

vil varmeforbrugerne afhængig af den konkrete fordelingsnøgle komme til at 

betale en del af regningen. Det vil medføre, at det tilsigtede incitament til 

begrænsning af affaldsmængderne ikke slår fuldt ud igennem. 

23. Miljøafgiften på affald må ud fra en fortolkning, der lægger vægt på for-

målet med afgiften, betragtes som en særomkostning, der alene belaster af-

faldssiden. Afgiften kan således ikke betragtes som en nødvendig omkost-

ning, jf. varmeforsyningslovens § 20. 
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