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PUNKT 5 | ENERGITLSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 

ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 

1. RESUMÉ 

1. Med dette notat forelægges Energitilsynet forslag til en ændret anmeldelsesbe-

kendtgørelse på varmeområdet efter, at et udkast til bekendtgørelse har været i 

høring. 

2. Varmeforsyningsvirksomhederne skal anmelde priser, omkostningsfordeling og 

andre betingelser for deres ydelser til Energitilsynet efter regler i anmeldelsesbe-

kendtgørelsen. Bekendtgørelsen udstedes af Energitilsynet, hvorfor beslutningen 

om bekendtgørelsens endelige udformning skal træffes af Energitilsynet. 

3. Anmeldelsesbekendtgørelsen skal ændres i forbindelse med nye regler i Energi-

styrelsens prisloftbekendtgørelse for fastsættelse af prisloftet for levering af op-

varmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Ændringerne vedrører: 

 

1) Konsekvensændringer som følge af ændring af beregningsmetoden for 

varmtvandsprisloftet for affaldsforbrændingsanlæg i prisloftbekendtgørel-

sen. Disse ændringer har alene betydning for ejerne af de centrale kraft-

varmeanlæg. 

2) Konsekvensændringer som følge af ændring af varmeforsyningsloven, 

som medfører, at procesvarmeleveringer under visse forudsætninger bliver 

omfattet af prisreguleringen. 

3) Ændring af anmeldelsesform: alle anmeldelser skal fremover som ud-

gangspunkt ske via Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem (EN-

AO). 

 

4. De indkomne høringssvar giver efter sekretariatets vurdering kun anledning til 

enkelte præciseringer i det oprindelige udkast. Eventuelle ændringer af prisloftbe-

kendtgørelsen vil dog kunne medføre yderligere ændringer. Energistyrelsen har 

ikke endnu truffet beslutning herom. Desuden har energiministeren den 3. maj 

2017 fremsat forslag nr. L 213 til ændring af bl.a. lov om varmeforsyning (Forhø-

jelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved over-

førsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v), som kan nød-

vendiggøre ændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen. 

5. Eftersom at der hovedsageligt er foretaget konsekvensændringer, at udkast til 

prisloftbekendtgørelsen først blev godkendt af energiministeren den 20. marts 

2017, og at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2017 for at kunne få 

virkning for prisloftet for 2018, er høringsudkastet ikke blevet forelagt Energitil-

synet inden det blev sendt i høring.  
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2. BESLUTNING 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering be-

sluttet: 

 at den i bilag 1 vedlagte anmeldelsesbekendtgørelse underskrives af Energitil-

synets formand med kontrasignering af sekretariatets direktør til videre ek-

spedition og offentliggørelse, jf. varmeforsyningslovens §§ 21, stk. 1, og 34, 

stk. 2. 

 

7. Energitilsynet har endvidere bemyndiget Sekretariatet for Energitilsynet: 

 at foretage de nødvendige konsekvensændringer som følge af mulige æn-

dringer af udkastet til prisloftbekendtgørelsen og af lovforslag L 213 af 3. 

maj 2017 inden anmeldelsesbekendtgørelsen underskrives efter pkt. 6, jf. 

§ 39 i Energitilsynets forretningsorden, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 1.  



ENERGITILSYNET | ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN Side 3/12 

3. SAGSFREMSTILLING 

3.1. BAGGRUND 

 

8. Prisloftet for affaldsvarme beregnes i dag som den vægtede gennemsnitspris for 

fjernvarme fra de centrale kraftvarmeværker. Gennemsnitsprisen korrigeres for 

ændringer i afgifter.  

9. Beregning af prisloftet for levering af affaldsvarme sker efter reglerne i prisloft-

bekendtgørelsen
1
, der udstedes af Energistyrelsen. De centrale kraftvarmeværker 

skal anmelde oplysninger til brug for beregning af varmtvandsprisloftet. Det sker 

efter reglerne i anmeldelsesbekendtgørelsen, der administreres af Energitilsynet.
2
 

10. Varmtvandsprisloftet er et nationalt prisloft, der er det samme for alle affalds-

forbrændingsanlæg. Når der leveres damp fra affaldsforbrænding, fastsættes der et 

individuelt prisloft for det enkelte anlæg, som er baseret på varmtvandsprisloftet 

med et eventuelt tillæg for meromkostninger. 

11. Det er Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet), der årligt bereg-

ner prisloftet og udmelder det til affaldsforbrændingsanlæggene. Udmelding af 

varmtvandsprisloftet sker den 15. oktober og har virkning for det efterfølgende 

kalenderår. 

12. Ved beregning af prisloftet efter de gældende regler i prisloftbekendtgørelsen 

indgår ikke alle omkostninger til produktion af fjernvarme på de centrale kraft-

varmeanlæg. Det skyldes, at ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg ikke afholder 

alle omkostninger forbundet med fjernvarmeproduktionen på de centrale kraft-

værkspladser. 

13. Investeringer i den grønne omstilling af de centrale kraftvarmeanlæg betales i 

dag i stor udstrækning af varmeaftagerne (varmetransmissions- eller -

distributionsvirksomheder) via såkaldte straksbetalinger efter Energitilsynets prak-

sis.
3
 Herved opnår affaldsforbrændingsanlæggenes varmeaftagere en rådighedsret, 

der kan ligestilles med en ejendomsret, og som der således kan afskrives på efter 

reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen.
4
 Omkostningerne til disse investeringer er 

derfor ikke afspejlet i de centrale kraftvarmeværkers produktionspriser, men ind-

 
1 Bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 

affaldsforbrændingsanlæg. 

2 Bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af 

prislofter. 

3 Energitilsynets tilkendegivelse af 23. februar 2009 om KE Varme P/S - afskrivning på rettighed (j.nr. 4/0920-

8901-0380) og af 3. december 2012 om afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionska-

paciteten på Studstrupværket (j.nr. 12/09759). 

4 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 

2007. 

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2009/ke-varme-ps-afskrivning-paa-rettighed/
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regnes stedet i varmeaftagernes priser til slutkunder. De indgår derfor heller ikke i 

beregningsgrundlaget for prisloftet. 

14. Desuden tages der ved korrektion for afgiftsændringer ikke hensyn til den 

faktiske brændselsanvendelse på de centrale kraftvarmeanlæg, eftersom der efter 

gældende administrativ praksis fra Energiklagenævnet foretages korrektion ud fra 

en antagelse om, at der anvendes 100 pct. fossile, dvs. afgiftsbelagte, brændsler.
5
 

15. Dansk Affaldsforening har henvendt sig til energiministeren herom. Energimi-

nisteren har i februar 2017 besluttet at ændre prisloftbekendtgørelsen. Beregningen 

af prisloftet skal ændres således, at: 

 beregningsgrundlaget bliver korrigeret for investeringer i anlæg på de 

centrale kraftværkspladser, som foretages af andre end ejerne af de cen-

trale kraftvarmeanlæg, og 

 korrektion af afgiftsændringer skal ske i forhold til den faktiske brænd-

selsanvendelse (forholdet mellem afgifts- og ikke-afgiftsbelagte 

brændsler). 

 

16. Desuden skal udmeldingen af prisloftet ændres således, at det ikke længere 

sker som individuel afgørelse, men ved udmelding af prisloftet på Energitilsynets 

hjemmeside. Efter de nye regler i prisloftbekendtgørelsen skal Energitilsynet fore-

tage en forudgående høring af prisloftudmeldingen ved at offentliggøre et udkast 

til prisloft på Energitilsynets hjemmeside i mindst 14 dage. 

17. For at Energitilsynet skal kunne beregne prisloftet efter de nye regler, vil der 

være brug for yderligere oplysninger om varmeproduktionsomkostningerne såle-

des, at alle omkostninger til produktion af fjernvarme på de centrale kraftvarmean-

læg indgår, samt om den faktiske brændselsanvendelse. Anmeldelsesbekendtgø-

relsen skal således ændres som konsekvens af de foreslåede ændringer af prisloft-

bekendtgørelsen. Ændringerne i anmeldelsesbekendtgørelsen skal sikre, at de nød-

vendige oplysninger for beregning af prisloftet efter de nye regler vil blive an-

meldt til Energitilsynet. 

18. Udover ændringerne som følge af den kommende ændring af prisloftbekendt-

gørelsen, vil der foretages enkelte konsekvensændringer af anmeldelsesbekendtgø-

relsen som følge af ændringer af varmeforsyningsloven. Efter varmeforsyningslo-

ven skal procesvarmeleveringer under visse forudsætninger kunne blive omfattet 

prisreguleringen, og det skal der tages højde for i anmeldelsesbekendtgørelsen. Til 

det formål foreslås bekendtgørelsens § 1, som indeholder bekendtgørelsens anven-

delsesområde, affattet på ny. 

19. Det foreslås desuden at ophæve muligheden for at anmelde visse anmeldelser, 

f.eks. leveringsaftaler og vedtægter, pr. e-mail. Langt størstedelen af anmeldelser-

ne til Energitilsynet foregår allerede i dag via det elektroniske anmeldelsessystem 

 
5 Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 om Energistyrelsens afslag på dispensation til Amagerforbræn-

dingen fra det af Energitilsynet fastsatte prisloft for 2011 og 2012 (j.nr. 1021-12-159) 
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ENAO (EnergiAnmeldelseOnline), da det er et krav i henhold til den gældende 

anmeldelsesbekendtgørelses § 3, stk. 1, der f.eks. gælder tariffer, omkostningsfor-

deling, leveringsbetingelser, budgetter, regnskabsoplysninger, priseftervisning 

m.v. Den foreslåede ændring indebærer, at alle anmeldelser, dvs. også af årsrap-

port og vedtægter, fremover skal ske via ENAO, medmindre anmeldelse ikke kan 

ske i det elektroniske anmeldelsessystem. I tilfælde af et eventuelt systemnedbrud 

kan anmeldelse således ske pr. e-mail. 

20. Udkastet til prisloftbekendtgørelsen og udkastet til anmeldelsesbekendtgørel-

sen er sendt ud i høring samtidig den 22. marts 2017 med frist for afgivelse af 

bemærkninger den 19. april 2017. 

3.2. BEMÆRKNINGER TIL BEKENDTGØRELSENS ENKELTE BESTEMMELSER 

 

21. I dette afsnit knytter sekretariatet bemærkninger til de ændringer i anmeldel-

sesbekendtgørelsen, som sekretariatet foreslår ændret.  

22. Udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet er udarbejdet i 

medfør af varmeforsyningslovens §§ 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsy-

ning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 med senere ændringer, 

og omhandler varmeforsyningsvirksomhedernes anmeldelse af priser, omkost-

ningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjern-

varme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter. 

23. Indledningsvis bemærkes, at bekendtgørelsens titel er tilpasset den gældende 

ordlyd af hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, hvor det er 

blevet fastsat, at alle anlæg med forenet produktion skal anmelde en omkostnings-

fordeling. Desuden er et kaldenavn tilføjet mellem parenteser: anmeldelsesbe-

kendtgørelse på varmeområdet. 

24. Sekretariatet foreslår nedenstående ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen. I 

bilag er vedlagt 1) forslag til ny bekendtgørelse uden ændringsmarkering (bilag 1), 

2) den eksisterende bekendtgørelse (bilag 2), 3) forslag til ny bekendtgørelse med 

ændringsmarkering (bilag 3). 

25. Bilag 1 indeholder således udkast til anmeldelsesbekendtgørelsen inklusive 

ændringer foretaget efter høring. Det bemærkes, at høringsparterne samtidig har 

afgivet høringssvar om prisloftbekendtgørelsen, hvor imødekommelse heraf, vil 

kræve yderligere ændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen. Energistyrelsen har 

dog ikke besluttet endnu, om høringen giver anledning til yderligere ændringer af 

prisloftbekendtgørelsen. I givet fald indstiller sekretariatet i pkt. 7, at sekretariatet 

bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensændringer inden anmeldel-

sesbekendtgørelsen underskrives af Energitilsynets formand, jf. pkt. 6. 

Anmeldelsesområde § 1 

26. Bestemmelsens ordlyd er ændret i anledning af varmeforsyningslovens § 20 c, 

som blev indsat ved lov nr. 745 af 1. juni 2015. Det følger af § 20 c, at levering af 

opvarmet vand, damp eller gas til andre formål, f.eks. til procesformål, bliver om-
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fattet prisreguleringen, hvis der er tale om samproduktion med leveringer til rum-

varmeformål, og der ikke anmeldes en omkostningsfordeling til Energitilsynet. I 

det tilfælde, hvor levering til andre formål bliver omfattet af prisreguleringen, er 

der også anmeldelsespligt for disse leveringer efter anmeldelsesbekendtgørelsen. 

27. Med den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen bliver der taget højde for alle 

leveringer, der bliver omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1. Det er i dag både leveringer fra centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 20, stk. 1, 2. 

pkt., som allerede er omfattet af den gældende bestemmelse i anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 1, stk. 1, og leveringer, der bliver omfattet som følge af den nye 

bestemmelse i varmeforsyningslovens § 20 c. 

28. Når en levering ikke er omfattet af prisreguleringen, som f.eks. leveringer fra 

biogasanlæg eller blokvarmecentraler, der er undtaget fra prisreguleringen, fore-

slås der heller ikke at være en anmeldelsespligt efter anmeldelsesbekendtgørelsen. 

Den gældende bestemmelse i anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2, er dermed 

blevet overflødig. 

Anmeldelse af tariffer §§ 2-4 

 

29. Bestemmelsen i § 2 om de oplysninger, dokumenter m.v., der er omfattet af 

anmeldelsespligten, er tilpasset den gældende ordlyd af hjemmelsbestemmelsen i 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og der er foretaget enkelte lovtekniske æn-

dringer. Bestemmelsen henviser alene til virksomheder og ikke anlæg, eftersom 

anmeldelsespligten påhviler den virksomhed, der ejer eller driver anlægget. 

30. Bestemmelsen i § 3, stk. 1, om elektronisk anmeldelse er tilpasset den gælden-

de ordlyd af hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. Desu-

den er den ændret således, at den gælder alle oplysninger, der skal anmeldes, jf. § 

2. Der henvises til pkt. 19. Bestemmelserne i § 3, stk. 5 og 6, er som følge heraf 

blevet overflødige, og er derfor slettet. Herudover er det fastsat, at alle anmeldelser 

fremover som regel skal ske via Energitilsynets online anmeldelsessystem (EN-

AO). Det er udgået, at anmeldelse skal ske via udfyldelse af skemaer, eftersom 

ikke alle oplysninger, jf. § 2, skal anmeldes via et skema. Årsrapport og vedtægter 

anmeldes f.eks. på anden vis. 

31. I § 3, stk. 2, er det blevet præciseret, at anmeldelse alene vil kunne ske per e-

mail, når anmeldelse ikke kan ske via ENAO, f.eks. på grund af systemnedbrud. 

Det gælder allerede i dag.  

32. Bestemmelsen i § 4, stk. 4, om ugyldighed er tilpasset den gældende ordlyd af 

hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. Desuden er den kon-

sekvensrettet i forhold til ændringerne i § 3, stk. 1, som er udvidet til at omfatte 

alle oplysninger, der skal anmeldes, jf. § 2. 

33. I forhold til § 4, stk. 4, skal det bemærkes, at der alle andre steder i bekendtgø-

relsen henvises til tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

og andre betingelser m.v. Der er ikke et m.v. i denne bestemmelse. Baggrunden 

herfor er, at alene tariffer, omkostningsfordeling og betingelser vil være ugyldige, 
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når de ikke er anmeldt som foreskrevet. Andre oplysninger, der ikke er anmeldt, 

vil ikke medføre ugyldighed, men anmeldelsespligten vil kunne håndhæves med 

bøde, jf. § 6. 

Anmeldelse af varmeproduktionsomkostninger § 5 

 

34. § 5 indeholder bestemmelser om anmeldelse af produktionsomkostninger til 

brug for fastsættelse af prislofter. 

35. Overskriften er tilpasset således, at begrebet ”varmeproduktionsomkostninger” 

anvendes, ligesom i selve bestemmelsen.  

36. Bestemmelsen i § 5, stk. 1, er ændret således, at det er klart, at anmeldelses-

pligten efter denne bestemmelse alene gælder ejere af centrale kraftvarmeanlæg. 

Henvisningen til prisloftbekendtgørelsen skal opdateres. Anmeldelsespligten gæl-

der ligesom i dag alene for centrale kraftvarmeanlæg, der i det år, der anmeldes 

for, har haft en levering på 1000 TJ eller derudover. Det bemærkes dog, at Dansk 

Affaldsforening har afgivet et høringssvar, der vil ændre herpå, hvis det imøde-

kommes. Energistyrelsen har ikke truffet beslutning herom endnu. 

37. Det bemærkes, at de centrale kraftvarmeanlægs vægtede gennemsnitspris, som 

skal indgå i prisloftet, beregnes som den samlede levering af opvarmet vand fra 

alle anlæg på den centrale kraftværksplads. Omkostninger til produktion af op-

varmet vand på rene varmeanlæg, der f.eks. anvendes til kraftvarmeanlæggets 

spidslastproduktion, skal således også anmeldes og vil indgå i beregning af prislof-

tet. Det samme gælder bypass produktion.
6
 Det er i overensstemmelse med defini-

tionen af et centralt kraftvarmeanlæg, jf. kraftværksbekendtgørelsens § 17: 

§ 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. 

 
6 Herved forstås varmeproduktion uden samtidig elproduktion, hvorved dampen tages ud fra eller ledes ”uden 

om” turbinen (bypass). Centrale kraftvarmeanlæg er typisk udtagsværker. Herved forstås kraftvarmeværker, der 

teknisk er konstrueret sådan, at de kan producere el uden varme eller en variabel mængde varme samtidig med at 

producere el. Dette sker ved at der tages en del af dampen ud fra turbinen og denne dampmængde anvendes så til 

varmeproduktion. Heraf navnet udtagsværk. 
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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. 

 

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

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

samlet levering under 1000 TJ ikke indgår. 

39. Sekretariatet skal desuden bemærke, at der ikke skal ske anmeldelse af om-

kostninger i forbindelse med produktion af opvarmet vand fra andre rene varme-

produktionsanlæg, der kun producerer varme og ikke tilhører kraftvarmeanlægget, 

hvorfor de ikke indgår i værkets kraftvarmeproduktion inkl. spids- og reservelast. 

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 produktionsom-

kostninger ikke vil indgå. Et geotermianlæg er et grundlastanlæg og ikke et spids-

lastanlæg tilknyttet kraftvarmeanlægget. 

40. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, er ny og fastsætter, at oplysninger om varmepro-

duktionsomkostninger og brændselsanvendelse er omfattet af anmeldelsespligten, 

jf. § 5. 

41. Bestemmelsen i § 5, stk. 3, indeholder definitionen af begrebet ”varmeproduk-

tionsomkostninger”, der fremgår af den gældende anmeldelsesbekendtgørelsens § 

5, stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at der i stedet for varmeproduktionsom-

kostninger også kan anmeldes realiserede indtægter fra leveringsaftaler, som er 

gældende ret efter den gældende bekendtgørelsens § 5, stk. 4. At også indtægterne 

kan indgå i beregningsgrundlaget i stedet for omkostningerne er desuden fastsat 

udtrykkeligt i den nye prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Bestemmelsen i anmel-

delsesbekendtgørelsen er omformuleret således, at det tydeliggøres, at omkostnin-

gerne eller indtægterne efter priseftervisning skal anmeldes. 

42. Bestemmelsen i § 5, stk. 4, definerer, hvilke oplysninger angående brændsels-

anvendelse, der skal anmeldes. Forpligtelsen til at anmelde oplysninger om brænd-

selsanvendelse er en konsekvensændring af den foreslåede bestemmelse i prisloft-

bekendtgørelsens § 6, stk. 3, 2. pkt., om, at Energitilsynet ved prisloftets tillæg for 

energiafgifter skal lægge det centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanven-

delse til grund. Der henvises til retsgrundlagets pkt. 24 (bilag 4), hvoraf den fore-

slåede bestemmelse i prisloftbekendtgørelsen fremgår. 
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43. I § 5, stk. 5, defineres, hvilke oplysninger der skal anmeldes, når der er foreta-

get investeringer i de centrale kraftvarmeanlæg af andre end ejerne. Det kan f.eks. 

ske i form af straksbetalinger fra varmeaftagerne. Forpligtelsen til at anmelde op-

lysninger om disse typer investeringer er en konsekvensændring af den foreslåede 

bestemmelse i prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2, at Energitilsynet i så fald 

skal beregne et tillæg til gennemsnitsprisen, baseret på de anmeldte varmeproduk-

tionsomkostninger eller realiserede indtægter fra leveringsaftaler. Der henvises til 

retsgrundlagets pkt. 24 i bilag 4. 

44. De centrale kraftvarmeanlæg skal anmelde investeringens anlægssum og idrift-

sættelsesår én gang. Den første gang for alle anlæg, der var i drift i det år, som der 

anmeldes for. Energitilsynet vil på basis af disse oplysninger samt offentlig til-

gængelige oplysninger om den lange byggerente, selv kunne beregne det årlige 

tillæg, jf. den foreslåede prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2. Herefter skal det 

alene anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere oplyste, eller hvis 

der er foretaget nye tredjemandsinvesteringer, der ikke er anmeldt endnu. 

45. Det fremgår af § 5, stk. 6, at der for disse anmeldelser gælder de samme regler 

som for anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Det 

gælder også i dag, jf. den gældende anmeldelsesbekendtgørelses § 5, stk. 5. Be-

stemmelsen er dog ændret således, at det tydeliggøres, at de efter § 5 anmeldelses-

pligtige oplysninger skal anmeldes via ENAO, hvilket også sker i dag. 

46. § 9 indeholder bekendtgørelsens ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse. I 

§ 9, stk. 1 er det fastsat, at bekendtgørelsen vil træde i kraft den 1. juli 2017. Den 

gældende bekendtgørelse bliver ophævet efter § 9, stk. 2. Bestemmelsen i § 9, stk. 

3, er konsekvensændret i forhold til den foreslåede nyafattelse af § 1. 
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4. RETSGRUNDLAG 

48. Der henvises til retsgrundlaget i bilag 4. 

 

5. HØRING 

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

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

50. 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. 

51. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering har vurderet, at bekendtgørel-

sesudkastet ikke er erhvervsrelevant og har ikke yderligere bemærkninger. 

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

HOFOR A/S. Høringssvarene er gengivet i bilag 5 sammen med sekretariatets 

bemærkninger. 

53. Høringssvarene har medført enkelte præciseringer af udkastets § 5, stk. 1 og 5. 
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6. VURDERING 

54. I udkast til anmeldelsesbekendtgørelsen er der lagt op til, at ejerne af de cen-

trale kraftvarmeanlæg anmelder alle omkostninger til produktion af opvarmet vand 

på disse værker. Som noget nyt skal de fremover indberette oplysninger om 

straksbetalinger, hvilket kun skal ske én gang, og om brændselsanvendelse, hvilket 

skal ske årligt.  

55. Sekretariatet vurderer, at ændringerne ikke medfører administrative byrder af 

betydning for varmeforsyningsvirksomhederne. I dag anmelder ca. 570 virksom-

heder oplysninger til Energitilsynet i medfør af anmeldelsesbekendtgørelsen. Ud 

af disse anmeldelsespligtige virksomheder er der 6 virksomheder, der ejer centrale 

kraftvarmeanlæg. I alt anmeldes i dag (tal fra 2017) oplysninger for 9 centrale 

kraftvarmeanlæg. De foreslåede ændringer af anmeldelsespligten vil for ejerne af 

de centrale kraftvarmeanlæg medføre, at skal der anmeldes få oplysninger udover 

dem, der allerede skal anmeldes i dag. Oplysninger om brændselsanvendelse skal 

anmeldes årligt. Oplysninger om straksbetalinger skal alene anmeldes, såfremt 

disse typer investeringer forekommer, og i så fald kun én gang. 

56. Det vurderes på denne baggrund ikke, at ændringerne medfører administrative 

byrder af betydning, hvilket er bekræftet af Erhvervsstyrelsens Team Effektiv 

Regulering. Det bemærkes, at Dansk Affaldsforening har afgivet et høringssvar, 

der vedrører prisloftbekendtgørelsen, og som kan medføre, at der også skal ske 

anmeldelse af oplysninger i forhold til centrale kraftvarmeanlæg med en årlig pro-

duktion af opvarmet vand under 1000 TJ, der i dag efter anmeldelsesbekendtgørel-

sen er undtaget herfra. Der henvises til høringsbilagets pkt. 10 i bilag 5. Hvis 

Energistyrelsen imødekommer Dansk Affaldsforening heri vil det antal anlæg, der 

skal anmeldes for, stige fra 9 til 14 (tal fra 2017). Sekretariatet antager dog ikke, at 

det vil ændre grundlæggende på vurdering af den administrative belastning. 

57. Udover ændringerne som følge af den kommende ændring af prisloftbekendt-

gørelsen, foretages enkelte konsekvensændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen 

som følge af ændringer af varmeforsyningsloven, jf. pkt. 18.  

58. Det foreslås desuden at ophæve muligheden for at anmelde visse anmeldelser, 

f.eks. leveringsaftaler og vedtægter, pr. e-mail fremfor i ENAO, jf. pkt. 19.  

59. Det antages at være uproblematisk for virksomhederne, at overgå til et fuld-

stændigt krav om at anvende ENAO, da det siden 1. januar 2015 generelt har væ-

ret lovpligtigt at anvende ENAO. Energitilsynet vil dog, jf. den gældende dispen-

sationsbestemmelse i bekendtgørelsens § 8, have mulighed for at dispensere fra 

kravet om anmeldelse i ENAO, hvis dette krav konkret medfører væsentlige ulem-

per for en virksomhed. 

60. Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at Energistyrelsen, der udsteder pris-

loftbekendtgørelsen, ikke endnu har taget stilling til de indkomne høringsvar ved-

rørende denne bekendtgørelse. Hvis høringen giver Energistyrelsen anledning til 

ændring af prisloftbekendtgørelsen, vil det kunne medføre yderligere konsekvens-

ændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen. Eftersom energiministeren vil ændre 
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regler for udmelding af prisloft for 2018, indstilles det i pkt. 7, at sekretariatet 

bemyndiges til at gennemføre de eventuelle nødvendige konsekvensændringer. 

61. Desuden har energiministeren den 3. maj 2017 fremsat forslag nr. L 213 til 

ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning 

og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forhøjelse af 

procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af 

midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v). Lovforslagets formål 

er at begrænse kommunernes incitament til at udtage midler fra varmeforsynings-

virksomhederne, hvis de har indregnet forrentning af indskudskapital i varmepri-

serne. Det fremgår af lovforslaget som fremsat, at kommunen skal foretage regi-

strering af forrentning af indskudskapital på særskilt konto. Det kan nødvendiggø-

re ændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen eller/og ENAO. Der er tale om et 

hastelovforslag, der ved vedtagelse træder i kraft på fremsættelsesdatoen. Det ind-

stilles således, at sekretariatet også bemyndiges til at foretage eventuelle nødven-

dige konsekvensændringer som følge af dette lovforslag. 


