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HØRING OVER UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND 

FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2018 

 

Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen
1
 udmelde et prisloft for 

opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2017 gælden-

de for år 2018. I denne forbindelse foretager Energitilsynet forudgående høring af 

udmeldingen ved at offentliggøre dette udkast til udmelding af prisloft for opvar-

met vand på Energitilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisatio-

nerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra 

affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Troels Refsgaard Holm 

(tbho@energitilsynet.dk) med kopi til Renée van Naerssen 

(rvn@energitilsynet.dk): 

 

senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 

 

Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt bedes rettet til Troels Refsgaard 

Holm (tbho@energitilsynet.dk / +45 4171 5415). 

 

Ny prisloftbekendtgørelse 

Prisloftbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017 og medfører, at der ved fast-

sættelsen af prisloftet er ændringer i forhold til de tidligere udmeldinger. 

 

For det første, at der ved fastsættelsen af prisloftet tillægges renter og afskrivnin-

ger 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. Disse straksbetalinger indgik ikke ved tidligere udmeldinger af 

varmtvandsprisloftet. 

 

For det andet følger det af bekendtgørelsen, at Energitilsynet beregner et tillæg 

eller fradrag til gennemsnitsprisen for opvarmet vand, såfremt der er ændringer i 

energiafgifter, der ikke indgår i gennemsnitsprisen. Tillægget eller fradraget be-

regnes fra i år på basis af de centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanven-

delse, hvor der tidligere blev lagt til grund, at brændselsanvendelsen var 100 % 

afgiftsbelagt. 

 

Endelig medfører den nye prisloftbekendtgørelse, at høring sker ved offentliggø-

relse af udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Energitilsynets 

hjemmeside. 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsan-

læg 




