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Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med 

forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt 

varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

(anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet) 

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 

24. november 2014, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014, lov nr. 1520 af 27.

december 2014, lov nr. 745 af 1. juni 2015 og lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes: 

Anvendelsesområde 

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler virksomheder, der leverer opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas, der er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. 

dog § 9, stk. 3.  

Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser 

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet 

produktion og andre betingelser for levering af opvarmet vand, damp eller gas nævnt i § 1, herunder 

almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser 

om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning af værdien 

af mængden af overskud eller underskud af CO
2
-kvoter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af 

tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, 

omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser. Foretages 

henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan.  

Stk. 3. Virksomheder, der udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter 

andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport 

eller årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervisning. 

Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i 

virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning. 

§ 3. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. efter § 2 skal ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem.  

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem, jf. stk. 1, skal det 

ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Energitilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer 

indsendes herefter per e-mail til Energitilsynet i samme filformat.  

Stk. 3. Regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan 

udarbejdet af energibranchens organisationer m.fl., kan danne grundlag for anmeldelse af 

priseftervisning i Energitilsynets online anmeldelsessystem. 

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring 

om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en 

revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og 
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revisorinstruks, som findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets 

hjemmeside.  

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. efter § 2 skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil 

kompetente organ, dog senest samtidig med, at de træder i kraft. 

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. 

november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 15. 

marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, 

skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september. 

Stk. 3. Anmeldte tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængelige register.

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser, der 

ikke er anmeldt som foreskrevet efter § 2 og § 3, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om 

varmeforsyning. 

Anmeldelse af varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

§ 5. Anmeldelsespligten efter denne bestemmelse påhviler virksomheder, der ejer anlæg på en 

central kraftværksplads (centrale kraftvarmeanlæg), jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 

om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg (kraftsværksbekendtgørelsen). Der er 

pligt til anmeldelse, såfremt produktion af opvarmet vand på anlæggene i den periode, som der 

anmeldes for, samlet var 1.000 TJ eller derover, jf. § xx, i bekendtgørelse nr. xxx af 1. juli 2017 om 

et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrænding (prisloftbekendtgørelsen). 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter varmeproduktionsomkostninger og oplysninger om 

brændselsanvendelse. 

Stk. 3. Ved varmeproduktionsomkostninger, jf. stk. 2, forstås alle virksomhedens udgifter til 

produktion af opvarmet vand på centrale kraftvarmeanlæg fratrukket eventuelle indtægter. I stedet 

for varmeproduktionsomkostninger kan også anmeldes realiserede indtægter fra aftaler, som 

virksomheden har indgået med varmeaftageren om levering af opvarmet vand. 

Stk. 4. Ved oplysninger om brændselsanvendelse, jf. stk. 2, forstås oplysninger om, hvilke 

brændsler, der er anvendt i den periode, som der anmeldes for, og hvor stor en procentandel af den 

totale varmemængde, der er produceret på hvert brændsel. 

Stk. 5. I tilfældet af, at en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale 

kraftvarmeanlæg, har investeret i disse anlæg, skal denne investerings anlægssum, hvis 

afskrivninger og finansieringsomkostninger ikke er afspejlet i oplysningerne, jf. stk. 3, anmeldes 

samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår. Oplysningerne anmeldes for alle anlæg, 

der er i drift i det år, der anmeldes for, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. Desuden skal det 

anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere anmeldte. 

Stk. 6. Bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 

Sanktionsbestemmelser 

§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, 

1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse,
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2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne

bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et 

påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, kan 

Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov 

om varmeforsyning. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

Dispensation 

§ 7. Energitilsynet kan beslutte, at virksomheder, der har anden produktion end den, der er 

omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og som opgør omkostninger til sådan produktion, 

efter fordeling, skal opfylde andre anmeldelseskrav end dem nævnt  i § 3, stk. 1. 

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvor 

bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller 

urimelig ulighed mellem virksomhederne. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og gælder for anmeldelser, der foretages til 

Energitilsynet på denne dato eller senere. 

Stk. 2.  Samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 1282 

af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for 

transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af 

prislofter. 

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand, damp 

eller gas bortset fra naturgas til andre formål end det nævnt i § 1, såfremt virksomheden har indgået 

aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas før ikrafttræden af 

ændringslov nr. 577 af 18. juni 2012, jf. denne lovs § 4, stk. 2, og disse aftaler ikke er 

genforhandlet. Fra tidspunktet for genforhandling, hvorved forstås leveringsaftalernes ophør eller 

det i leveringsaftalerne fastsatte ophørstidspunkt, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse på 

andre leveringer end de, der er omfattet af § 1. 

Energitilsynet, den […] 

Uffe Bundgaard-Jørgensen 

/Finn Dehlbæk 
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BEK nr 1282 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. april 2017

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin.,

Energitilsynet, j.nr. 13/12521

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre
betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt

produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.
december 2011, som ændret ved lov nr. 577 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler kollektive varmeforsyningsanlæg, indu-
strivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v., jf. § 20,
stk. 1, i lov om varmeforsyning, når disse leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med
det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog § 9, stk. 3.
Anmeldelsespligten påhviler tillige centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når
disse leverer opvarmet vand til andre formål.

Stk. 2. Undtaget fra anmeldelsespligten er blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mellem 0,25
MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens
eget forbrug, jf. § 2, stk. 5, i lov om varmeforsyning.

Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders tariffer, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekni-
ske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsafta-
ler, aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders budgetter,
regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag
for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter
anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan.

Stk. 3. Anlæg og virksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, der udarbejder årsrapport efter årsregnskabslo-
ven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 2,
indsende årsrapport eller årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervis-
ning.

Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i virksomheder, der
ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning.

§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter § 2, stk. 2, skal ske elek-
tronisk gennem udfyldelse af skemaer i Energitilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske elektronisk, skal det ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på
Energitilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer indsendes herefter elektronisk til Energitilsynet i
samme filformat.
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Stk. 3. Regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan udarbejdet af
energibranchens organisationer m.fl., kan danne grundlag for anmeldelse af priseftervisning i Energitilsy-
nets online anmeldelsessystem.

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring om pris-
eftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er god-
kendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i Ener-
gitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside.

Stk. 5. Anmeldelse af renter og gebyrer m.v. efter § 2, stk. 1, sker ved fremsendelse af takstblad.
Stk. 6. Anmeldelse af takstblad og investerings- og henlæggelsesplan, skal ske som vedhæftede filer til

anlæggets og virksomhedens anmeldelse af tariffer og budgetter efter stk. 1. Anmeldelse af årsrapport/
årsregnskab og afstemning til priseftervisning skal ske som vedhæftede filer til anlæggets og virksomhe-
dens anmeldelse af priseftervisning efter stk. 1. Øvrige anmeldelser i medfør af § 2, stk. 1- 4, skal ske
enten som vedhæftede filer til en anmeldelse efter stk. 1, eller indsendes elektronisk til Energitilsynet.

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter § 2, stk. 1 og 2, samt
grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ,
dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft.

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november,
skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 15. marts. Anmel-
delsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde disse
oplysninger inden den førstkommende 15. september.

Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængelige re-
gister.

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter §
2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om varmeforsyning.

Anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter

§ 5. Til brug for fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsan-
læg skal centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, anmelde varmeproduktionsom-
kostninger, såfremt anlæggets varmeleverance i det pågældende år var 1.000 TJ eller derover, jf. § 4, stk.
1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for
fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.

Stk. 2. Ved varmeproduktionsomkostninger forstås alle anlæggets udgifter til produktion af opvarmet
vand fratrukket eventulle indtægter.

Stk. 3. Anmeldelse af produktionsomkostninger efter stk. 1, skal ske elektronisk i Energitilsynets online
anmeldelsessystem. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anlægget kan i stedet for omkostninger til produktion af varme anmelde priser i leveringsaftaler,
som anlægget indgår med varmedistributionsanlæg om levering af opvarmet vand. Anmeldelse af priser i
leveringsaftaler sker ved elektronisk indsendelse til Energitilsynet.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Sanktionsbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning,
1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, og
2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud
meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, kan Energitilsynet som
tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov om varmeforsyning.
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Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.

Dispensation

§ 7. Energitilsynet kan beslutte, at anlæg og virksomheder, der har anden produktion end den, der er
omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og som opgør omkostninger til sådan produktion, efter
fordeling, skal opfylde andre anmeldelseskrav end de i § 3, stk. 1, nævnte.

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvor bestem-
melserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for anlæg, virksomheder eller forbrugere eller urimelig
ulighed mellem virksomhederne.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder for anmeldelser, der foretages til Ener-
gitilsynet på denne dato eller senere.

Stk. 2. Samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 394 af 25.
maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af
fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand, damp eller
gas bortset fra naturgas til andre formål end det i § 1, stk. 1, 1. pkt. nævnte, såfremt anlægget eller virk-
somheden har indgået aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas før ikraft-
træden af ændringslov nr. 577 af 18. juni 2012, jf. denne lovs § 4, stk. 2, og disse aftaler ikke er genfor-
handlet. Fra tidspunktet for genforhandling, hvorved forstås leveringsaftalernes ophør eller det i leve-
ringsaftalerne fastsatte ophørstidspunkt, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse på andre leveringer
end de, der er omfattet af § 1, stk. 1.

Energitilsynet, den 5. december 2014

UFFE BUNDGAARD-JØRGENSEN

/ Finn Dehlbæk
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Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg 

med forenet produktion og andre betingelser for produktion, transport og 

levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft 

(anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet) 

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 

24. november 2014, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014, lov nr. 1520 af 27.

december 2014, lov nr. 745 af 1. juni 2015 og lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes: 

Anvendelsesområde 

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler virksomheder, der leverer opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas, der er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. 

dog § 9, stk. 3.  

kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg m.v., jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, når disse leverer 

opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers 

opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog § 9, stk. 3. Anmeldelsespligten påhviler tillige 

centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når disse leverer opvarmet vand til 

andre formål. 

Stk. 2. Undtaget fra anmeldelsespligten er blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mellem 

0,25 MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller 

institutionens eget forbrug, jf. § 2, stk. 5, i lov om varmeforsyning. 

Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser 

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders tariffer, 

omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for den i § 1 nævnte 

levering af opvarmet vand, damp eller gas nævnt i § 1, herunder almindelige bestemmelser for 

fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og 

inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud 

eller underskud af CO
2
-kvoter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders 

budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, 

der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og 

henlæggelsesplan.  

Stk. 3. Anlæg og vVirksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, der udarbejder årsrapport efter 

årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af 

priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport eller årsregnskab, samt afstemning mellem 

årsrapport/årsregnskab og priseftervisning. 
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Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i 

virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning. 

§ 3. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. efter § 2 skal ske elektronisk gennem udfyldelse af skemaer i Energitilsynets online 

anmeldelsessystem.  

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem, jf. stk. 1, skal det 

ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Energitilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer 

indsendes herefter per e-mail til Energitilsynet i samme filformat.  

Stk. 3. Regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan 

udarbejdet af energibranchens organisationer m.fl., kan danne grundlag for anmeldelse af 

priseftervisning i Energitilsynets online anmeldelsessystem. 

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring 

om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en 

revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og 

revisorinstruks, som findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets 

hjemmeside.  

Stk. 5. Anmeldelse af renter og gebyrer m.v. efter § 2, stk. 1,  sker ved fremsendelse af takstblad. 

Stk. 6. Anmeldelse af takstblad og investerings- og henlæggelsesplan, skal ske som vedhæftede 

filer til anlæggets og virksomhedens anmeldelse af tariffer og budgetter efter stk. 1. Anmeldelse af 

årsrapport/årsregnskab og afstemning til priseftervisning skal ske som vedhæftede filer til anlæggets 

og virksomhedens anmeldelse af priseftervisning efter stk. 1. Øvrige anmeldelser i medfør af § 2, 

stk. 1- 4, skal ske enten som vedhæftede filer til en anmeldelse efter stk. 1, eller indsendes 

elektronisk til Energitilsynet. 

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. efter § 2, stk. 1 og 2, samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter 

fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at de træder i 

kraft. 

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. 

november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 15. 

marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, 

skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september. 

Stk. 3. Anmeldte tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser m.v. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængelige register.

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser, der 

ikke er anmeldt som foreskrevet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1 og § 3, er ugyldige, jf. § 21, stk. 

3, i lov om varmeforsyning. 

Anmeldelse af varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

§ 5. Anmeldelsespligten efter denne bestemmelse påhviler virksomheder, der ejer anlæg på en 

central kraftværksplads (centrale kraftvarmeanlæg), jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 

om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg (kraftsværksbekendtgørelsen). Der er 

pligt til anmeldelse, såfremt produktionen af opvarmet vand på anlæggene i den periode, som der 
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anmeldes for, samlet var 1.000 TJ eller derover, jf. § xx, i bekendtgørelse nr. xxx af 1. juli 2017 om 

et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrænding (prisloftbekendtgørelsen). 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter varmeproduktionsomkostninger og oplysninger om 

brændselsanvendelse. 

Stk. 3. Ved varmeproduktionsomkostninger, jf. stk. 2, forstås alle virksomhedens udgifter til 

produktion af opvarmet vand på centrale kraftvarmenlæg fratrukket eventuelle indtægter. I stedet 

for varmeproduktionsomkostninger kan også anmeldes realiserede indtægter fra aftaler, som 

virksomheden har indgået med varmeaftageren om levering af opvarmet vand. 

Stk. 4. Ved oplysninger om brændselsanvendelse, jf. stk. 2, forstås oplysninger om, hvilke 

brændsler, der er anvendt i den periode, som der anmeldes for, og hvor stor en procentandel af den 

totale varmemængde, der er produceret på hvert brændsel. 

Stk. 5. I tilfældet af, at en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale 

kraftvarmeanlæg, har investeret i disse anlæg, skal denne investerings anlægssum, hvis 

afskrivninger og finansieringsomkostninger ikke er afspejlet i oplysningerne, jf. stk. 3, anmeldes 

samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår. Oplysningerne anmeldes for alle anlæg, 

der er i drift i det år, der anmeldes for, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. Desuden skal det 

anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere anmeldte. 

Stk. 4. Anlægget kan i stedet for omkostninger til produktion af varme anmelde priser i 

leveringsaftaler, som anlægget indgår med varmedistributionsanlæg om levering af opvarmet vand. 

Anmeldelse af priser i leveringsaftaler sker ved elektronisk indsendelse til Energitilsynet. 

Stk. 6. Bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 

Sanktionsbestemmelser 

§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, 

1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse,

2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne

bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et 

påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, kan 

Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov 

om varmeforsyning. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

Dispensation 

§ 7. Energitilsynet kan beslutte, at anlæg og virksomheder, der har anden produktion end den, 

der er omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og som opgør omkostninger til sådan 

produktion, efter fordeling, skal opfylde andre anmeldelseskrav end dem nævnt  i § 3, stk. 1. 

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvor 

bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for anlæg, virksomheder eller forbrugere 

eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 
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Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og gælder for anmeldelser, der foretages til 

Energitilsynet på denne dato eller senere. 

Stk. 2.  Samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 1282 

af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for 

transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af 

prislofter. 

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand, damp 

eller gas bortset fra naturgas til andre formål end det nævnt i § 1, såfremt anlægget eller 

virksomheden har indgået aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas 

før ikrafttræden af ændringslov nr. 577 af 18. juni 2012, jf. denne lovs § 4, stk. 2, og disse aftaler 

ikke er genforhandlet. Fra tidspunktet for genforhandling, hvorved forstås leveringsaftalernes ophør 

eller det i leveringsaftalerne fastsatte ophørstidspunkt, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse 

på andre leveringer end de, der er omfattet af § 1, stk. 1. 

Energitilsynet, den […] 

Uffe Bundgaard-Jørgensen 

/Finn Dehlbæk 
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BILAG 4 TIL PKT. 5 - RETSGRUNDLAG 

BILAG 4: RETSGRUNDLAG 

1. INDLEDNING

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for

de betragtninger og vurderinger, der fremgår af tilsynsnotatet, hvor sagsfremstil-

lingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen omfatter de over-

ordnede temaer, sagen vedrører: 

1) Prisloft for affaldsforbrændingsanlæg (afsnit 2)

2) Anmeldelse af priser til fastsættelse af prisloftet (afsnit 3)

3) Udmelding af prisloft (afsnit 4)

4) Udkast af ny prisloftbekendtgørelse og anmeldelsesbekendtgørelse sam-

menholdt med gældende ret (afsnit 5)

2. Gennemgangen er tilrettelagt, så de overordnede temaers relevante retsgrund-

lag gennemgås under temaets overskrift. Under hver overskrift er gennemgangen 

tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at lov 

og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder 

som litteratur, der citeres afslutningsvis, medmindre en anden rækkefølge er me-

re hensigtsmæssigt for forståelsen af retspraksis. 

2. PRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG

3. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, giver energiministeren bemyndigelse til

at fastsætte regler om et prisloft for affaldsforbrændingsanlæg: 

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om et pris-

loft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne 

lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af 

affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de om-

kostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et prisloft 

finder ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om god-

kendelse af listevirksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af 

farligt affald som hovedaktivitet, og som er indrettet og drevet med henblik på 

hovedsageligt at forbrænde farligt affald. Klima-, energi- og bygningsministe-

ren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betragtes som 

indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. 
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4. Baggrunden for indførelse af et prisloft for affaldsvarme er ifølge forarbejder-

ne (de almindelige bemærkninger til lov nr. 451 af 31. maj 2000): 

For affaldsforbrændingsanlæggene har det vist sig, at »hvile i sig selv«-

princippet i varmeforsyningsloven imidlertid ikke altid er tilstrækkelig til at sikre 

rimelige varmepriser. 

[…] 

Den omkostningsbestemte varmepris er ligeledes vanskelig at opgøre, da det 

er kompliceret ud fra objektive kriterier at foretage en præcis fordeling af de 

fælles omkostninger på affaldsforbrændingsanlæggene. 

[…] 

For så vidt angår de fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg, er disses 

anlægs hovedinteresse at bortskaffe affaldet billigst muligt. Anlæggene opfø-

res og drives derfor primært ud fra affaldsinteresser, som ikke nødvendigvis er 

sammenfaldende med fjernvarmeanlæggets interesser. 

[…] 

Varmekunderne er derfor i dag ikke altid tilstrækkeligt sikret imod, at for store 

omkostninger væltes over på varmeproduktionen som følge af den praksis, der 

er gældende ved beregning af varmeprisen, og som følge af de interessefor-

skelle, der i øvrigt kan være mellem varme- og affaldssiden ved etablering og 

drift af affaldsforbrændingsanlæg. 

5. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, blev ændret ved lov nr. 622 af 2010 til at

muliggøre den gældende prisloftmodel med et nationalt prisloft for alle affalds-

forbrændingsanlæg.  

6. I medfør af § 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning er udstedt bekendtgørelse nr.

1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for 

fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen). Det fremgår 

af prisloftbekendtgørelsens § 3, at affaldsforbrændingsanlæg bortset fra princip-

pet om nødvendige omkostninger og substitutionsprisprincippet også er under-

lagt et prisloft: 

§ 3. For levering af opvarmet vand eller damp til leveringspunktet kan affalds-

forbrændingsanlægget maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafreg-

ningspriser, jf. dog stk. 2: 

1) Prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning.

2) Prisloftet efter § 4.

Stk. 2-4. … 

7. Prisloftbekendtgørelsens § 4 regulerer, hvordan prisloftet beregnes. Den fast-

sættes til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på de cen-

trale kraftvarmeanlæg. Bestemmelsen lyder: 

§ 4. Prisloftet for levering af opvarmet vand produceret ved affaldsforbræn-

ding fra et affaldsforbrændingsanlæg fastsættes af Energitilsynet til den væg-

tede gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på de centrale kraft-

varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning inklusiv eventuelle senere af-

giftsændringer. 
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Stk. 2. I beregningen af den i stk. 1 nævnte gennemsnitspris indgår ikke var-

meproduktionsprisen fra de kraft-varme-anlæg, hvis varmeleverance i det på-

gældende år var mindre end 1000 TJ. Ved beregning af gennemsnitsprisen på 

de øvrige anlæg ses der desuden bort fra varmeproduktionspriserne fra de to 

kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger per energienhed. 

Stk. 3. Energitilsynet tillægger eller fratrækker eventuelle senere ændringer i 

energiafgift, CO2-afgift eller forsyningssikkerhedsafgift, som ikke er afspejlet i 

de priser, som gennemsnitsprisen beregnes på, således, at der i prisloftet ta-

ges højde for disse aktuelle prisændringer. Alene afgiftsændringer, der er be-

kendtgjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i det år, 

som prisloftet gælder for, skal indregnes i prisloftet. 

Stk. 4-6. … 

8. Af vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 om bekendtgørelse om fastsættelse

af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg 

fremgår følgende om beregning af prisloftet: 

7. Fastsættelse af prisloftet - beregningsgrundlag og -metode (§ 4)

7.1. Prisloftet for opvarmet vand produceret ved affaldsforbrænding på et af-

faldsforbrændingsanlæg fastsættes til den vægtede gennemsnitspris for op-

varmet vand produceret på de centrale kraft-varme-anlæg inklusiv eventuelle 

senere afgiftsændringer. 

7.2. De centrale kraft-varme-anlæg bliver opsummeret i kraftværksbekendtgø-

relsens § 12 (bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003) og omfatter: Amager-

værket, Asnæsværket. Avedøreværket. H.C. Ørstedsværket, Kyndbyværket, 

Svanemølleværket. Stigsnæsværket. Rønneværket. Enstedværket. Esbjerg-

værket, Fynsværket, Herningværket, Randersværket, Skærbækværket, Stud-

strupvæket og Ålborgværket, herunder Nordjyllandsværket. 

7.3. I beregning af gennemsnitsprisen indgår kun varmeproduktionspriser fra 

centrale kraft-varme-værker med en væsentlig produktion af varmt vand til op-

varmningsformål. Det er derfor fastlagt, at varmepriserne fra kraft-varme-

anlæg, der i det pågældende år havde en varmeleverance på mindre end 1000 

TJ, ikke indgår i beregningen af gennemsnitsprisen. 

7.4. I beregningen af gennemsnitsprisen indgår heller ikke varmeproduktions-

prisen fra de to kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger 

per energienhed. Dette sker for at fremme en økonomisk effektivisering af sek-

toren og for at undgå, at særlige forhold får indflydelse på beregningen af gen-

nemsnitsprisen. Efter den gamle beregningsmodel fastsat prisloftet af denne 

grund til gennemsnitsprisen for varme produceret af de 50 pct. billigste værker. 

I den nye model er det alene de centrale kraft-varme-anlægs varmeprodukti-

onspriser, der danner grundlaget for prisloftet, og der er i alt kun 16 centrale 

kraft-varme-anlæg. For at have et tilstrækkeligt grundlag for beregning af gen-

nemsnitsprisen, er dette ændret således, at kun de to kraft-varme-anlæg med 

de højeste produktionsomkostninger ikke indgår i beregningen. Dermed und-

gås det desuden, at f.eks. specielle lokale forhold, der ikke er udtryk for de ge-

nerelle vilkår på varmemarkedet, og som gør, at varmeafregningsprisen for 

enkelte kraftvarme-anlæg er særlig høj, får indflydelse på gennemsnitsprisen. 

7.5. For beregning af gennemsnitsprisen fratrækkes først de kraft-varme-

anlæg, hvis varmeleverance i det pågældende år var mindre end 1000 TJ, fra 
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listen over de centrale kraft-varme-anlæg således, at disse anlægs varmepro-

duktionspriser ikke indgår i beregning af gennemsnitsprisen. Derefter trækkes 

de to kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger per energi-

enhed fra. Prisloftet beregnes som vægtede gennemsnitspris af varmeproduk-

tionspriserne fra de øvrige centrale kraft-varmeanlæg. 

7.6. Beregningsmetoden anvender et vægtet gennemsnit af varmeprisen i for-

hold til antallet af solgte varmeenheder. 

7.7. For beregningen af prisloftet tages der udgangspunkt i varmeproduktions-

priserne efter de senest anmeldte priseftervisninger. Eksempelvis bliver prislof-

tet for 2014, som bliver udmeldt i 2013, beregnet på regnskabstal fra 2012. 

Når omkostningerne for varmeproduktion fra de centrale kraftvarmeanlæg i 

mellemtiden er steget betydelige, vil dette dog ikke blive afspejlet i prisloftet. 

Det kan for eksempel ske, når afgifterne bliver forhøjet. Derfor er det fastlagt, 

at Energitilsynet ved beregningen af prisloftet skal tillægge eller fratrække 

eventuelle senere afgiftsændringer, jf. § 4, stk. 3. 

7.8. Prisloftet skal alene aktualiseres for afgiftsændringer, der gælder for de 

centrale kraft-varme-anlæg og tilhører varmesiden. Desuden skal der være ta-

le om afgiftsændringer, der er bekendtgjort før 1. september og som er trådt i 

kraft eller vil træde i kraft i det år, som prisloftet gælder for. Dermed vil Energi-

tilsynet kunne høre parterne om prisloftet inkl. afgiftstillæg eller -fradrag inden 

prisloftet skal udmeldes den 15. oktober. 

3. ANMELDELSE AF PRISER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFTET

9. De centrale kraftvarmeværker skal anmelde deres varmeproduktionspriser til

brug for fastsættelse af prisloftet. Herved forstås alle anlæggets udgifter til pro-

duktion af opvarmet vand fratrukket eventulle indtægter. Forpligtelsen til at an-

melde varmeproduktionspriserne fremgår af bekendtgørelse nr. 1282 af 5. de-

cember 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkost-

ninger til brug for fastsættelse af prislofter: 

Anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter 

§ 5. Til brug for fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 

affaldsforbrændingsanlæg skal centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning, anmelde varmeproduktionsomkostninger, såfremt anlæggets 

varmeleverance i det pågældende år var 1.000 TJ eller derover, jf. § 4, stk. 1 

og 2, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af pris-

lofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg. 

Stk. 2. Ved varmeproduktionsomkostninger forstås alle anlæggets udgifter til 

produktion af opvarmet vand fratrukket eventulle indtægter. 

Stk. 3. Anmeldelse af produktionsomkostninger efter stk. 1, skal ske elektro-

nisk i Energitilsynets online anmeldelsessystem. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 

finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Anlægget kan i stedet for omkostninger til produktion af varme anmel-

de priser i leveringsaftaler, som anlægget indgår med varmedistributionsanlæg 

om levering af opvarmet vand. Anmeldelse af priser i leveringsaftaler sker ved 

elektronisk indsendelse til Energitilsynet. 
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Stk. 5. Bestemmelsen i § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 

4. UDMELDING AF PRISLOFTET

10. Energitilsynet udmelder varmtvandsprisloft for affaldsforbrændingsanlæg

efter § 5 i prisloftbekendtgørelsen: 

Faktiske beregning og udmelding af prisloftet 

§ 5. Energitilsynet foretager den faktiske beregning og udmelding af prislofterne 

efter § 4. Gennemsnitsprisen beregnes på basis af de varmeproduktionspriser, 

der senest er anmeldt til Energitilsynet efter bekendtgørelse om anmeldelse af 

priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af 

fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter 

(anmeldelsesbekendtgørelsen). 

Stk. 2. Ved varmeproduktionspris forstås prisen, jf. anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 5, stk. 1 og 3. 

Stk. 3. Prisloftet udmeldes hvert år den 15. oktober. Det udmeldte prisloft gæl-

der for det følgende kalenderår. 

11. Prisloftet udmeldes efter praksis af Sekretariatet for Energitilsynet. Det er

senest sket ved en individuel afgørelse for hver virksomhed efter høring af af-

faldsforbrændingsanlæggene og deres varmeaftagere. 

5. UDKAST TIL NY PRISLOFTBEKENDTGØRELSE OG ANMELDELSESBEKENDTGØ-

RELSE SAMMENHOLDT MED GÆLDENDE RET 

12. Parallelopstilling af relevante bestemmelser i prisloftbekendtgørelsen:

Gældende ret Høringsudkast 

Fastsættelse af prisloftet 

§ 4. Prisloftet for levering af opvarmet 

vand produceret ved affaldsforbræn-

ding fra et affaldsforbrændingsanlæg 

fastsættes af Energitilsynet til den 

vægtede gennemsnitspris for opvar-

met vand produceret på de centrale 

kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning inklusiv eventuelle 

senere afgiftsændringer. 

Stk. 2. I beregningen af den i stk. 1 

nævnte gennemsnitspris indgår ikke 

varmeproduktionsprisen fra de kraft-

varme-anlæg, hvis varmeleverance i 

det pågældende år var mindre end 

1000 TJ. Ved beregning af gennem-

snitsprisen på de øvrige anlæg ses der 

Prisloft for opvarmet vand 

§ 4. Energitilsynet udmelder hvert år 

den 15. oktober med virkning for det 

følgende kalenderår et prisloft for 

opvarmet vand, der leveres fra affalds-

forbrændingsanlæg. Energitilsynet 

udmelder prisloftet på sin hjemmeside. 

Prisloftet udmeldes i kroner per GJ 

leveret opvarmet vand. 

Stk. 2. Energitilsynet foretager forud-

gående høring af prisloftudmeldingen 

ved at offentliggøre et udkast til prisloft 

på Energitilsynets hjemmeside i 

mindst 14 dage. 

§ 5. Energitilsynet beregner prisloftet 

efter stk. 2-4 og § 6. 
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desuden bort fra varmeproduktionspri-

serne fra de to kraft-varme-anlæg med 

de højeste produktionsomkostninger 

per energienhed. 

Stk. 3. Energitilsynet tillægger eller 

fratrækker eventuelle senere ændrin-

ger i energiafgift, CO2-afgift eller for-

syningssikkerhedsafgift, som ikke er 

afspejlet i de priser, som gennem-

snitsprisen beregnes på, således, at 

der i prisloftet tages højde for disse 

aktuelle prisændringer. Alene afgifts-

ændringer, der er bekendtgjort før 1. 

september og som er trådt i kraft eller 

vil træde i kraft i det år, som prisloftet 

gælder for, skal indregnes i prisloftet. 

Stk. 4. Prisloftet for levering af damp 

produceret ved affaldsforbrænding på 

et affaldsforbrændingsanlæg fastsæt-

tes til et beløb, der svarer til prisloftet 

for levering af opvarmet vand forøget 

med dokumenterede eller sandsynlig-

gjorte meromkostninger for produktion 

af damp i forhold til produktion af 

varmt vand. 

Stk. 5. Energistyrelsen kan hæve 

prisloftet, hvis særlige forhold af hen-

syn til forsyningssikkerheden taler for 

det. 

Stk. 6. Når maksimalprisen efter § 3 er 

prisloftet, kan et affaldsforbrændings-

anlæg i perioder, hvor varmeaftageren 

efterspørger en mængde opvarmet 

vand eller damp, som affaldsforbræn-

dingsanlægget kun kan levere, hvis 

anlægget reducerer elproduktionen, 

tillægger det af Energitilsynet udmeld-

te prisloft, jf. stk. 1-3, stk. 4 eller stk. 5, 

den indregningsberettigede omkost-

ning til kompensation for manglende 

elindtægter eller merudgiften til afgifter 

som følge af den øgede varmeproduk-

tion. 

Faktiske beregning og udmelding af prislof-

Stk. 2. Prisloftet fastsættes til den 

vægtede gennemsnitspris for opvar-

met vand, der produceres på centrale 

kraftvarmeanlæg, som defineret i be-

kendtgørelse om tilladelse til etable-

ring og ændring af elproduktionsan-

læg. 

Stk. 3. Den vægtede gennemsnitspris 

beregnes på basis af de varmeproduk-

tionsomkostninger eller realiserede 

indtægter fra leveringsaftaler, som 

ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg 

senest har anmeldt til Energitilsynet, jf. 

§ 5 i bekendtgørelse nr. [xx] af [xx] om

anmeldelse af tariffer, omkostningsfor-

deling på anlæg med forenet produkti-

on og andre betingelser for produktion 

og levering af fjernvarme samt produk-

tionsomkostninger til brug for fastsæt-

telse af prisloft. 

Stk. 4. Har et centralt kraftvarmeanlæg 

i det år, som prisen vedrører, leveret 

under 1000 TJ opvarmet vand, indgår 

prisen ikke i beregningen. I beregnin-

gen indgår heller ikke de to centrale 

kraftvarmeanlæg, der har den højeste 

henholdsvis næsthøjeste pris med 

tillæg og fradrag, jf. § 6. 

§ 6. Er der foretaget investeringer i 

centrale kraftvarmeanlæg, der ikke er 

afspejlet i gennemsnitsprisen, jf. § 5, 

skal Energitilsynet beregne et tillæg til 

gennemsnitsprisen efter stk. 2. 

Stk. 2. Tillægget beregnes med ud-

gangspunkt i, at 

1) investeringens anlægssum afskri-

ves lineært over en 20-årig periode fra 

og med idriftsættelsesåret, 

2) investeringens restgæld svarer til

den resterende anlægssum primo det 

år, som gennemsnitsprisen vedrører, 

og at 

3) investeringens finansieringsrente

svarer til den lange byggerente. Den 

lange byggerente opgøres konkret 
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tet 

§ 5. Energitilsynet foretager den fakti-

ske beregning og udmelding af prislof-

terne efter § 4. Gennemsnitsprisen 

beregnes på basis af de varmeproduk-

tionspriser, der senest er anmeldt til 

Energitilsynet efter bekendtgørelse om 

anmeldelse af priser, omkostningsfor-

deling og andre betingelser for trans-

port og levering af fjernvarme samt 

produktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prislofter (anmeldel-

sesbekendtgørelsen). 

Stk. 2. Ved varmeproduktionspris 

forstås prisen, jf. anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3. 

Stk. 3. Prisloftet udmeldes hvert år den 

15. oktober. Det udmeldte prisloft

gælder for det følgende kalenderår. 

som et gennemsnit over de seneste 3 

måneder forud for det år, som gen-

nemsnitsprisen vedrører. 

Stk. 3. Energitilsynet skal desuden 

tillægge eller fratrække eventuelle 

ændringer i energiafgifter, der ikke er 

afspejlet i gennemsnitsprisen, jf. § 5. 

Energitilsynet lægger det centrale 

kraftvarmeanlægs faktiske brændsels-

anvendelse i det år, som gennem-

snitsprisen vedrører til grund for dette 

tillæg eller fradrag. Energitilsynet skal 

alene indregne afgiftsændringer, der 

bekendtgøres før den 1. september i 

det år, hvor prisloftet udmeldes, og 

som har virkning i det år, som prisloftet 

gælder for. 

13. Anmeldelsesbekendtgørelsen med alle ændringer markeret fremgår bilag 4.

Parallelopstilling af bestemmelsen i anmeldelsesbekendtgørelsen om anmeldelse 

af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloftet fremgår neden-

under: 

Gældende ret Udkast efter høring 

Anmeldelse af produktionsomkostninger til 

brug for fastsættelse af prislofter  

§ 5. Til brug for fastsættelse af prislofter 

og maksimalpriser for fjernvarme fra af-

faldsforbrændingsanlæg skal centrale 

kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om 

elforsyning, anmelde varmeproduktions-

omkostninger, såfremt anlæggets varme-

leverance i det pågældende år var 1.000 

TJ eller derover, jf. § 4, stk. 1 og 2, i be-

kendtgørelse nr. 1213 af 17. december 

2012 om fastsættelse af prislofter og mak-

simalpriser for fjernvarme fra affaldsfor-

brændingsanlæg. 

Stk. 2. Ved varmeproduktionsomkostnin-

Anmeldelse af varmeproduktionsomkost-

ninger til brug for fastsættelse af prisloft 

§ 5. Anmeldelsespligten efter denne be-

stemmelse påhviler virksomheder, der ejer 

anlæg på en central kraftværksplads (cen-

trale kraftvarmeanlæg), jf. § 17 i bekendt-

gørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om tilladelse 

til etablering og ændring af elproduktions-

anlæg (kraftsværksbekendtgørelsen). Der 

er pligt til anmeldelse, såfremt produktion 

af opvarmet vand på anlæggene i den 

periode, som der anmeldes for, samlet var 

1.000 TJ eller derover, jf. § xx, i bekendtgø-

relse nr. xxx af 1. juli 2017 om et prisloft for 

opvarmet vand eller damp fra affaldsfor-

brænding (prisloftbekendtgørelsen). 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter varme-
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ger forstås alle anlæggets udgifter til pro-

duktion af opvarmet vand fratrukket even-

tulle indtægter. 

Stk. 3. Anmeldelse af produktionsomkost-

ninger efter stk. 1, skal ske elektronisk i 

Energitilsynets online anmeldelsessystem. 

Bestemmelsen i § 3, stk. 2, finder tilsva-

rende anvendelse. 

Stk. 4. Anlægget kan i stedet for omkost-

ninger til produktion af varme anmelde 

priser i leveringsaftaler, som anlægget 

indgår med varmedistributionsanlæg om 

levering af opvarmet vand. Anmeldelse af 

priser i leveringsaftaler sker ved elektro-

nisk indsendelse til Energitilsynet. 

Stk. 5. Bestemmelsen i § 4, stk. 2 og 3, 

finder tilsvarende anvendelse. 

produktionsomkostninger og oplysninger 

om brændselsanvendelse. 

Stk. 3. Ved varmeproduktionsomkostnin-

ger, jf. stk. 2, forstås alle virksomhedens 

udgifter til produktion af opvarmet vand på 

centrale kraftvarmeanlæg fratrukket even-

tuelle indtægter. I stedet for varmeproduk-

tionsomkostninger kan også anmeldes 

realiserede indtægter fra aftaler, som virk-

somheden har indgået med varmeaftage-

ren om levering af opvarmet vand. 

Stk. 4. Ved oplysninger om brændselsan-

vendelse, jf. stk. 2, forstås oplysninger om, 

hvilke brændsler, der er anvendt i den 

periode, som der anmeldes for, og hvor 

stor en procentandel af den totale varme-

mængde, der er produceret på hvert 

brændsel. 

Stk. 5. I tilfældet af, at en anden virksom-

hed end den virksomhed, der ejer centrale 

kraftvarmeanlæg, har investeret i disse 

anlæg, skal denne investerings anlægs-

sum, hvis afskrivninger og finansierings-

omkostninger ikke er afspejlet i oplysnin-

gerne, jf. stk. 3, anmeldes samt anlæggets 

eller anlægsændringens idriftsættelsesår. 

Oplysningerne anmeldes for alle anlæg, 

der er i drift i det år, der anmeldes for, 

såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. 

Desuden skal det anmeldes, hvis der er 

ændringer i forhold til det tidligere anmeld-

te. 

Stk. 6. Bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, 

og § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende an-

vendelse. 
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BILAG 5 TIL PKT. 5 - HØRING 

BILAG 5: HØRING 

1. INDLEDNING

1. Et udkast til ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen er sendt i høring den 22.

marts 2017 med frist for afgivelse af bemærkninger den 19. april 2017. 

2. Følgende virksomheder har svaret ikke at have bemærkninger til udkastet:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), FSR – danske revisorer, Energiforum Dan-

mark, I/S Amager Ressourcecenter, DONG Energy, Dansk Byggeri, Dansk Energi 

og Aalborg Universitet. DONG Energy har begrundet det med, at ændringerne 

ikke påfører DONG Energy væsentlige byrder. 

3. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering har vurderet, at bekendtgørelses-

udkastet ikke er erhvervsrelevant og har ikke yderligere bemærkninger. 

4. Der er indkommet bemærkninger fra CTR I/S, Dansk Affaldsforening og

HOFOR A/S. 

5. HOFOR A/S’ har fremsendt høringssvar til prisloftsbekendtgørelsen til Energi-

styrelsen, eftersom HOFOR A/S’ bemærkninger til udkast til anmeldelsesbekendt-

gørelsen udelukkende er ændringer som følge af bemærkningerne til prisloftbe-

kendtgørelsen. 

6. Høringssvarende har medført enkelte justeringer i anmeldelsesbekendtgørelsens

§ 5, stk. 1 og 5. Det er i stk. 1 præciseret yderligere, at anmeldelsespligten gælder

oplysninger om levering af opvarmet vand og ikke damp. Desuden er det tydelig-

gjort i stk. 5, at der skal anmeldes eventuelle straksbetalinger for alle anlæg, som 

er i drift, i det år, der anmeldes for, medmindre oplysninger herom allerede er an-

meldt. 

7. Høringssvarene efterfulgt af sekretariatets bemærkninger er emneopdelt og

fremgår nedenunder. 
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2. BEREGNING AF VARMETVANDSPRISLOFTET – ANMELDELSESBEKENDTGØ-

RELSENS § 5, STK. 1 

2.1. HØRINGSSVAR 

8. CTR I/S gør opmærksom på, at:

… med den valgte definition af ”centrale kraftvarmeanlæg”, og i forhold til Energi-

tilsynets præcisering af definitionen i ”høringsbrev anmeldelsesbekendtgørelsen”, 

vil der indgå ren varmeproduktion på kedler i prisloftgrundlaget.   

[…] 

Eksempelvis bliver der i dag på Svanemølleværket alene produceret på spids-

lastkedler, idet der ikke længere er kraftvarmeproduktion på Svanemølleværket. 

På H.C. Ørstedværket er en del af varmeproduktionen ligeledes ren varmepro-

duktion på kedler. 

I forhold til Energitilsynets nuværende praksis indgår denne spidslastproduktion 

også i dag i prisloftberegningen, såfremt der er produceret mere end 1000 GJ 

vandbaseret fjernvarme. 

9. CTR I/S finder desuden, at det yderligere bør tydeliggøres i anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 1, at alene udgifter til produktion af opvarmet vand indgår 

i beregningsgrundlaget: 

Da der tidligere har været problemer med, at der indgik omkostninger til DAMP i 

prisloftberegningen, bør Energitilsynet påse, at reglerne er helt klare for de pro-

ducenter, der indberetter, og at det kun er omkostninger til VAND, der indgår. 

Herunder at det i formularerne, som der indberettes i, eller forklaring hertil, klart 

skelnes mellem VAND og DAMP. 

10. Dansk Affaldsforening forslår en ændring af rækkefølgen i forhold til de pri-

ser, der ikke skal indgå i beregning af prisloftet: 

Dansk Affaldsforening finder også behov for, at beregningsgrundlaget for prislof-

tet præciserer, at Energitilsynet i sine beregninger over den gennemsnitlige, væg-

tede varmeproduktionspris på de centrale kraftvarmeanlæg, først fratrækker de to 

dyreste centrale kraftvarmeanlæg, og herefter fjerner de centrale kraftvarmean-

læg, der producerer mindre end 1000 TJ pr. år. Det bemærkes, at den årligt pro-

ducerede varmemængde på en række mindre og mellemstore affaldsenergian-

læg er langt under en tredjedel af 1000 TJ, hvorfor denne justering jo klart bør 

kunne imødekommes.  

11. Efter HOFOR A/S’ opfattelse medregnes ikke varmeproduktion på rene var-

mekedler: 

HOFOR A/S værdsætter det særligt, at der i udkast til prisloftsbekendtgørelsen § 

5 stk. 2 klart er defineret, at prisloftet beregnes udelukkende på baggrund af var-
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meproduktionen på centrale kraftvarmeanlæg, således at varmeproduktion på re-

ne varmekedler ikke medregnes, blot fordi varmekedlerne er placeret på en kraft-

værksgrund.  

2.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

12. Et centralt kraftvarmeanlæg defineres i § 17 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni

2014 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg (kraftværksbe-

kendtgørelsen). Efter denne bestemmelse er centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg 

”anlæg, som er beliggende på eller som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraft-

værkspladser.”: 

§ 17. Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på eller 

som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg beliggende uden 

for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- eller kraftvarmeanlæg. 

Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktionsanlæg er 

beliggende: 

1) Amagerværket.

2) Asnæsværket.

3) Avedøreværket.

4) H. C. Ørstedsværket.

5) Kyndbyværket.

6) Svanemølleværket.

7) Stigsnæsværket.

8) Rønneværket.

9) Enstedværket.

10) Esbjergværket.

11) Fynsværket.

12) Herningværket.

13) Randersværket.

14) Skærbækværket.

15) Studstrupvæket.

16) Nordjyllandsværket.

Stk. 3. Øvrige kraftværkspladser, hvortil der efter den 1. juni 2003 gives godken-

delse efter elforsyningsloven til opførelse af elproduktionsanlæg med en kapacitet 

på over 100 MW. 

Stk. 4. Energistyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et anlæg er et 

centralt eller et decentralt anlæg efter reglerne i denne bestemmelse. 

13. Efter sekretariatets vurdering skal efter gældende ret derfor også rene varme-

producerende anlæg, der er beliggende på de centrale kraftværkspladser, betragtes 

som centrale kraftvarmeanlæg, der skal indgå i beregningsgrundlaget for affalds-

varmeprisloftet. 

14. Det bemærkes således, at det centrale kraftvarmeanlægs vægtede gennem-

snitspris beregnes på basis af den samlede levering af opvarmet vand fra alle an-

læg på den centrale kraftværksplads. Omkostninger til produktion af opvarmet 

vand på rene varmeanlæg, f.eks. til kraftvarmeanlæggets spidslastproduktion, skal 
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således også anmeldes, og vil indgå i beregning af prisloftet. Det samme gælder 

bypass produktion. 

15. Centrale kraftvarmeanlæg, der alene anvendes som spids- og reservelastpro-

duktion, vil dog ofte ikke indgå i beregningsgrundlaget, eftersom anlæg med en 

levering under 1000 TJ ikke indgår. Det gjaldt f.eks. i 2017 for H.C. Ørstedværket 

og Svanemølleværket. 

16. Sekretariatet finder herudover, at omkostninger i forbindelse med produktion

af opvarmet vand fra andre rene varmeproduktionsanlæg, der ikke tilhører kraft-

varmeanlægget, ikke skal anmeldes. Det vil f.eks. gælde produktionsomkostninger 

i forbindelse med et geotermianlæg opført på den centrale kraftværksplads. Et 

sådant anlæg vil ikke kunne producere damp og dermed ikke kunne producere 

kraftvarme, hvorfor disse produktionsomkostninger ikke vil indgå. Et geotermian-

læg er et grundlastanlæg og ikke et spidslastanlæg tilknyttet kraftvarmeanlægget. 

17. Efter gældende regler i prisloftbekendtgørelsen beregnes prisloftet således, at

prisen fra centrale kraftvarmeanlæg med en varmtvandsleverance under 1000 TJ 

først tages ud og at de to dyreste herefter udgår. Dansk Affaldsforening har anmo-

det om, at denne rækkefølge ændres således, at først de to dyreste værker udgår og 

herefter dem med en varmtvandsleverance under 1000 TJ. 

18. Sekretariatet skal hertil bemærke, at centrale kraftvarmeværker efter gældende

regler i anmeldelsesbekendtgørelsen med en produktion under 1000 TJ ikke skal 

foretage en anmeldelse, eftersom deres pris slet ikke indgår. Desuden har disse 

værker typisk en høj vægtet gennemsnitspris. Konsekvensen af Dansk Affaldsfor-

enings forslag vil derfor være, at prisloftet vil stige, og at flere centrale kraftvar-

meanlæg skal anmelde varmeproduktionsomkostningerne til brug for beregning af 

prisloftet. I 2017 var 9 centrale kraftvarmeværker anmeldelsespligtige. Med for-

slaget vil det antal anmeldelsespligtige værker stige til 14, eftersom der i 2017 var 

5 værker med en produktion under 1000 TJ. 

19. Regler om beregning af prisloftet er fastsat i prisloftbekendtgørelsen, der ud-

stedes af Energistyrelsen. Sekretariatet har således videresendt høringssvarene 

vedrørende yderligere ændring af beregning af prisloftet til Energistyrelsen. 

20. Høringssvaret fra CTR I/S har medført, at det i anmeldelsesbekendtgørelsen

yderligere er præciseret, at alene data om produktion af varmt vand indgår i bereg-

ning af prisloftet og at anmeldelsesbekendtgørelsens § 5 således alene vedrører 

oplysninger om produktion af opvarmet vand på de centrale kraftvarmeanlæg. 

3. HØRING AF PRISLOFTUDMELDINGEN – PRISLOFTBEKENDTGØRELSENS § 4

3.1. HØRINGSSVAR 

21. CTR I/S anmoder om ændring af høringsbestemmelsen i prisloftbekendtgørel-

sen: 
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Det fremgår af Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om prisloft for opvar-

met vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg, som også er i høring, 4 stk. 2, 

at ”Energitilsynet foretager forudgående høring af prisloftudmeldingen ved at of-

fentliggøre udkast til prisloft for Energitilsynets hjemmeside i mindst 14 dage”. 

Tidligere er høringen blevet udsendt til de berørte parter. Såfremt høringen ikke 

længere vil blive sendt ud til de berørte parter, men alene blive lagt på hjemmesi-

den, vil vi anmode om, at de berørte parter adviseres med en mail, når høringen 

kommer på Energitilsynets hjemmeside. 

Derudover anmoder vi om, at de varmeselskaber, der køber varme fra affaldsfor-

brændingerne, i videst muligt omfang får indsigt i de bagvedliggende data for pris-

loftberegningen. Dvs. som det er sket med bilag 2 i den seneste prisloftudmelding 

for 2017, som gav varmeaftagerne mulighed for at kvalitetssikre og stille spørgs-

mål til beregningen med flere rettelser til følge.  Ligeledes bør det være muligt i 

forbindelse med både høring og afgørelse at se de indberettede omkostninger til 

investeringer fordelt på anlæg til beregning af det nye tillæg efter udkast til be-

kendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsan-

læg’s § 6. 

22. Dansk Affaldsforening finder det vigtigt, at der ved høring gives indsigt i be-

regningsgrundlaget: 

Dansk Affaldsforening kan fuldt ud tilslutte sig denne ændring, men ønsker sam-

tidig at understrege vigtigheden af, at de berørte parter har mulighed for via be-

regningsgrundlaget for prisloftet at kunne få fuld indsigt i alle de centrale kraft-

varmeanlægs totale produktionsomkostninger, herunder de produktionsomkost-

ninger, der er en følge af de såkaldte straksbetalinger, som er afholdt af varmeaf-

tagerne.  

23. Dansk Affaldsforening finder det ligeledes vigtigt, at Energitilsynet redegør

for, hvordan de anmeldte varmeproduktionsomkostninger indgår i beregnings-

grundlaget: 

Det er ligeledes vigtigt, at Energitilsynet konkret redegør for, hvordan de anmeld-

te varmeproduktionsomkostninger eller realiserede indtægter fra leveringsaftaler 

(fx rådighedsbetalinger) indgår i beregningsgrundlaget for prisloftet, herunder de 

specifikke oplysninger anvendt med lange byggerenter. Måtte Energitilsynet her-

udover have anvendt specifikke antagelser for straksbetalinger, der er afholdt af 

varmeaftagerne, bør dette ligeledes fremgå af den årlige høring af udkast til pris-

loft for varme fra affaldsenergianlæg. 

3.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

24. Sekretariatet er enigt i, at der ved høring af prisloftudmeldingen bør gives ind-

sigt i beregningsgrundlaget for prisloftet, herunder om straksbetalinger. Reglerne 

om høring af prisloftudmeldingen fremgår af prisloftbekendtgørelsen, der admini-

streres af Energistyrelsen. Sekretariatet har i anledning af høringssvarene anmodet 

Energistyrelsens om at fastsætte i prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 2, at der skal 

foretages en høring af både prisloftudmeldingen og beregningsgrundlaget. 
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25. I forhold til CTR I/S’ ønske om at blive adviseret om høringen, kan sekretaria-

tet oplyse, at sekretariatet vil orientere brancheforeningerne Dansk Affaldsfor-

eningen og Dansk Fjernvarme om høringen, som har været en langvarig praksis, 

samt de affaldsforbrændingsanlæg, der tidligere har fået udmeldt prisloftet, og 

deres varmeaftagere. Desuden vil virksomheder kunne blive orienteret om hørin-

gen via nyhederne på Energitilsynets hjemmeside. 

4. TILLÆG FOR STRAKSBETALINGER OG AFGIFTSÆNDRINGER - ANMELDELSES-

BEKENDTGØRELSENS § 5, STK. 5, OG PRISLOFTBEKENDTGØRELSENS § 6 

4.1. HØRINGSSVAR 

26. CTR gør opmærksom på, at der er uklarhed om anmeldelse af straksbetalinger

i forhold til anlæg idriftsat før bekendtgørelsens ikrafttræden: 

Det fremstår efter vores vurdering ikke helt klart, hvordan investeringer foretaget 

som køb af brugsrettigheder til centrale kraftvarmeanlæg, som er idriftsat før be-

kendtgørelsens ikrafttrædelse, skal anmeldes, idet § 5, stk. 5, alene taler om in-

vesteringer foretaget i anlæg, der er idriftsat i anmeldelsesåret. Af hensyn til at 

undgå efterfølgende uklarhed foreslår vi derfor, at der indsættes en overgangs-

bestemmelse i bekendtgørelsen, hvorefter investeringer foretaget i centrale kraft-

varmeanlæg forud for bekendtgørelsens ikrafttrædelse anmeldes inden en given 

frist. 

27. Dansk Affaldsforening finder det positivt, at der gennemføres en ændring af

beregningsgrundlaget for affaldsvarmeprisloftet: 

Som det fremgår af Energitilsynets høringsbrev indgår i dag ikke alle omkostnin-

ger til produktion af fjernvarme på de centrale kraftvarmeanlæg i beregnings-

grundlaget for prisloftet. Investeringer i den grønne omstilling af de centrale kraft-

varmeanlæg betales i dag i stor udstrækning af varmeaftagerne via såkaldte 

straksbetalinger efter Energitilsynets praksis. Det er omkostninger til disse inve-

steringer, som ikke er afspejlet i de centrale kraftvarmeværkers produktionspri-

ser. De indgår derfor ikke i dag i beregningsgrundlaget for prisloftet. 

Dansk Affaldsforening finder det ligeledes positivt, at der fremadrettet nu vil blive 

foretaget en korrektion for eventuelle nye afgiftsændringer i forhold til den fakti-

ske brændselsanvendelse på de centrale kraftvarmeanlæg. 

28. HOFOR A/S foreslår en ændring af antagelserne ift. afskrivning af straksbeta-

lingerne: 

… foreslår HOFOR A/S, at investeringens anlægssum afskrives lineært over den

faktiske varmeaftales løbetid fra og med idriftsættelsesåret. Kun såfremt der ikke 

foreligger en varmeaftale mellem anlægsejer og varmeaftager, anvendes en li-

neær afskrivning over en 20-årig periode fra og med idriftsættelsesåret.  

29. HOFOR A/S sætter i øvrigt pris på korrektion af tillægget for afgiftsændringer

efter faktisk brændselsanvendelse: 
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HOFOR A/S sætter pris på, at Energitilsynet efter udkast til prisloftbekendtgørel-

sen vil lægge de faktiske brændsler til grund for eventuelle ændringer i energiaf-

gifter, da dette kan have forholdsvis stor betydning for det resulterende prisloft.  

4.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

30. Sekretariatet kan bemærke, at afskrivning skal ske efter reglerne i bekendtgø-

relse nr. 175 af 18. marts 1991 (med senere ændringer) om driftsmæssige afskriv-

ninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge 

lov om varmeforsyning (afskrivningsbekendtgørelsen). Når varmeaftagerne fore-

tager straksbetalinger, vil de efter Energitilsynets praksis kunne afskrive på disse 

betalinger på samme måde som på en anlægssum. Det vil sige, at de kan afskrive 

på betalingen med maksimalt 20 pct. om året over en periode på maksimalt 30 år. 

Der er således ikke nødvendigvis sammenhæng mellem varmeaftalernes løbetid og 

afskrivningsperioden. 

31. Beregning af prisloftet, herunder tillæg for straksbetalinger, reguleres af pris-

loftbekendtgørelsen. Hvordan de endelige regler om tillæggets beregning bliver 

udformet, afgøres således af Energistyrelsen, der udsteder prisloftbekendtgørelsen. 

HOFOR A/S’ høringssvar har også været rettet til Energistyrelsen. 

32. Sekretariatet skal i øvrigt bemærke, at Energitilsynet vil beregne tillægget for

eventuelle straksbetalinger efter reglerne i prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Der 

vil derfor efter umiddelbar vurdering ikke kunne være tale om andre antagelser 

end dem nævnt i prisloftbekendtgørelsen. 

33. I anledning af CTR I/S’ høringssvar er anmeldelsesbekendtgørelsens § 5, stk.

5, præciseret, eftersom høringsudkastets formulering kunne misforstås således, at 

der alene skulle ske en anmeldelse af straksbetalinger i forbindelse med anlæg, der 

blev idriftsat i det år, der anmeldes for, og ikke også eventuelle historiske straksbe-

talinger, der ikke er blevet anmeldt før. Præciseringen tydeliggør, at eventuelle 

historiske straksbetalinger skal anmeldes i forhold til anlæg, der var i drift i det år, 

der anmeldes for, og hvis omkostninger derfor bør indgå prisloftets beregnings-

grundlag. Der skal således ske en anmeldelse for alle anlæg, der er i drift, med-

mindre en straksbetaling allerede er blevet anmeldt i et tidligere år. Oplysninger 

om en straksbetaling skal alene anmeldes en gang. 

5. SUBSTITUTIONSPRISEN

5.1. HØRINGSSVAR 

34. Dansk Affaldsforening påpeger en lignende problematik ved beregning af

substitutionsprisen: 

Dansk Affaldsforening gør opmærksom på, at hvis der lokalt er anvendt såkaldte 

straksbetalinger for investeringer på centrale kraftvarmeanlæg, der er afholdt af 

varmeaftagerne, skal disse ligeledes indgå ved beregningen af substitutionspri-

sen.  
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5.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

35. Substitutionsprisprincippet er udviklet i Energitilsynets og Energiklagenæv-

nets administrative praksis. Substitutionsprisprincippet indebærer, at en virksom-

hed, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, ikke skal betale me-

re for varmeleverancen end den laveste pris af tre alternativer: 1. varmeleverandø-

rens omkostningsbestemte pris, 2. hvad varmen ville koste, hvis varmemodtagerne 

selv producerede varmen (egenproduktionsprisen), eller 3. hvad varmen ville kun-

ne købes til hos tredjemand. 

36. Efter gældende praksis fra Energitilsynet (KE Varme P/S, 23-02-2009, j.nr.

4/0920-8901-0380 og AVA, 03-12-2012, j.nr. 12/09759) kan varmeaftagerne in-

vestere i anlæg på de centrale kraftværkspladser (via straksbetalinger) og herved 

opnå en rådighedsret, som de kan afskrive på efter afskrivningsbekendtgørelsen. 

Denne praksis medfører, at disse investeringer ikke indgår i de centrale kraftvar-

meanlægs varmepriser. 

37. Det har givet Energistyrelsen anledning til at ændre reglerne om beregning af

varmtvandsprisloftet for affaldsforbrændingsanlæg, der er baseret på de centrale 

kraftvarmeanlægs priser. 

38. Sekretariatet er enigt med Dansk Affaldsforening i, at samme problematik gør

sig gældende, når de centrale kraftvarmeanlæg danner substitutionspris for andre 

varmeproducenters leverancer. Det er Energitilsynet, der kan tage stilling til, hvor-

vidt straksbetalinger bør indgå i beregning af substitutionsprisen, hvis der indbrin-

ges en klage herom. 

6. PRISLOFTBEKENDTGØRELSENS ANVENDELSESOMRÅDE - PRISLOFTBE-

KENDTGØRELSENS § 1 

6.1. HØRINGSSVAR 

39. HOFOR A/S forslår yderligere præcisering af prisloftbekendtgørelsens § 1:

HOFOR A/S vil opfordre til, at § 1 præciseres yderligere, således at det specifice-

res, at biomasseaffald, som defineret i bekendtgørelse om biomasseaffald, ikke 

er omfattet af prisloftbekendtgørelsen. Endelig vil HOFOR A/S opfordre til, at der i 

§ 1 defineres, hvorvidt affald der ikke er omfattet af modtagepligt (importaffald) er

omfattet af prisloftsbekendtgørelsen. 

40. Dansk Affaldsforening henviser til en fejl i formuleringen af prisloftbekendt-

gørelsens anvendelsesområde § 1. 

6.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

41. Der er afgivet diverse bemærkninger angående prisloftbekendtgørelsens an-

vendelsesområde, som sekretariatet har videregivet til Energistyrelsen, der admini-

strerer prisloftbekendtgørelsen. 
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