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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 

BILAG 1 – RETSGRUNDLAG 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven efterfulgt af

administrativ praksis, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der 

fremgår af tilkendegivelsens afsnit 4. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og 

med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at loven citeres før retspraksis. 

2. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet for at fremhæ-

ve den pågældende tekst. 

KOLLEKTIVE VARMEFORSYNINGSANLÆG 

3. Kollektive varmeforsyningsanlæg er defineret i varmeforsyningslovens § 2, stk.

1: 

”     § 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende 

anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmt vand, jf. dog stk. 2:  

1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end natur-
gas.

2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, af-
faldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv.

3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv.,
herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling og kraft-
varmeanlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder.

4) Blokvarmecentraler, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt på 25 MW
eller derunder

...”. 

VARMEFORSYNINGSLOVEN 

PROCESVARME 

4. Varmeforsyningslovens
1
 § 20, stk. 1, opregner de nødvendige omkostninger,

som kan indregnes i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Bestemmelsen lyder: 

”    § 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarme-

anlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priser-

1
Lovbekendtgørelse 2014-11-24 nr. 1307 om varmeforsyning som ændret ved L 2014-12-23 nr. 1498, L 2014-

12-27 nr. 1520 og L 2015-06-01 nr. 745
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ne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning 

og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønnin-

ger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, om-

kostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger 

til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter 

ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 

med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-

17 og §§ 20 a-20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvar-

met vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning.” 

5. Ved en ændring af varmeforsyningsloven i 2012
2
 blev prisbestemmelsernes

anvendelsesområde begrænset til levering af opvarmet vand, damp eller gas bort-

set fra naturgas til det indenlandske marked med det formål at levere energi til 

bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Procesvarme var således 

som udgangspunkt ikke længere omfattet af varmeforsyningslovens kapitel 4 om 

priser. Undtaget var dog levering af opvarmet vand (ikke damp) fra de centrale 

kraftvarmeanlæg til procesformål, som forblev omfattet af prisreguleringen. 

6. Af de specielle bemærkninger til forslaget til lovændringen, jf. lovforslag

2011/1 LSF 183 som fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsmini-

steren, fremgår til ændringen af § 20, stk. 1, følgende: 

”Med forslaget ændres for det første prisbestemmelsernes anvendelsesområ-

de, som det er blevet fortolket af Energitilsynet ved tilkendegivelse af 23. juni 

2010. Herved har Energitilsynet fastlagt, at prisbestemmelserne i lov om var-

meforsyning finder anvendelse på alle leveringer af opvarmet vand, damp eller 

gas til det indenlandske marked. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde er 

fastlagt i § 20, stk. 1. 

... 

Forslaget tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegivelse, og ændrer 

§ 20, stk. 1, således, at prisbestemmelsernes anvendelsesområde bliver be-

grænset til levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til 

det indenlandske marked med det formål at levere energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand. Prisbestemmelsernes anvendelses-

område skal således ses i sammenhæng med lovens formålsbestemmelse, 

som er fastlagt i § 1, hvoraf det fremgår, at lovens formål bl.a. er »at fremme 

den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi 

til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand«. 

Levering til procesformål eller andre formål, som ikke i øvrigt er omfattet af lo-

ven, er således heller ikke omfattet af prisbestemmelserne i kapitel 4 i lov om 

varmeforsyning. 

2
LOV nr. 577 af 18. juni 2012 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven 
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§ 20, stk. 1, indeholder anvendelsesområdet for bestemmelserne i kapitel 4.

Når levering af en ydelse ikke er omfattet af § 20, stk. 1, er den således heller 

ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i kapitel 4. 

[…]”. 

7. Energitilsynet behandlede på sit møde den 23. juni 2010 spørgsmålet om, hvor-

vidt varmeforsyningslovens prisreguleringsbestemmelse finder anvendelse på 

leverancer af opvarmet vand, damp eller gas til brug for industrielle formål (pro-

cesformål).  Energitilsynet tilkendegav på baggrund af en gennemgang af lov-

grundlag og praksis, at leverancer til procesformål var omfattet af varmeforsy-

ningslovens prisbestemmelse, men at der burde indledes en dialog med Energisty-

relsen om tydeliggørelse af retsgrundlaget. Der gengives ikke yderligere fra Ener-

gitilsynets tilkendegivelse
3
.  

8. Ved en lovændring i 2015
4
 blev indsat en ny § 20 c i varmeforsyningsloven.

Bestemmelsen blev nyaffattet ved ændringsforslag til 2. behandling af forslag til 

lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. Bestemmelsen lyder: 

” § 20 c. Ved samproduktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra

naturgas til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, som er om-

fattet af § 20, stk. 1, og opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til 

andre formål, som ikke er omfattet af § 20, stk. 1, skal begge ydelser leveres i 

overensstemmelse med §§ 20-20 b, medmindre der anmeldes en omkost-

ningsfordeling af ydelserne til Energitilsynet, jf. § 21, stk. 1.” 

OVERVÆLTNING AF AFGIFTER I VARMEPRISEN 

9. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende, hvilke om-

kostninger de regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne for 

levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra 

naturgas. Bestemmelsen citeres ikke (bestemmelsens stk. 1 fremgår dog ovenfor, 

jf. punkt 4). 

10. Stykkerne 12-14 blev indsat i varmeforsyningslovens § 20 ved 2009-

ændringsloven
5
 og konsekvensrettet i 2013.

6
 Bestemmelserne lyder: 

3 Tilkendegivelsen har journalnummer 4/0906-0300-0011 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.   

4 Lov nr. 745 af 1. juni 2015 om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven 

5 Lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul 

og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af af-

faldsforbrændingsafgiften) 

6
Ændringslov nr. 903 af 4. juli 2013 om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse 

energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love) (Nedsættelse af afgifter på el 
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”     Stk. 12. Affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand eller damp, 

kan i prisen for de i stk. 1 nævnte ydelser ikke indregne følgende udgifter og 

bortfald af indtægter, jf. dog stk. 13:  

1) Afgift af affald anvendt som brændsel, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, i lov om afgift af

stenkul, brunkul og koks m.v. 

2) CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, jf. § 2, stk.

1, nr. 14, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 

3) Bortfald af indtægter som følge af ophævelse af lov om tilskud til elprodukti-

on. 

     Stk. 13. For så vidt angår afgifter nævnt i stk. 12, nr. 1 og 2, kan de affalds-

forbrændingsanlæg, som er nævnt i stk. 12, og de aftagere, som anlæggene 

leverer opvarmet vand eller damp til, indgå aftaler om, at udgifter til afgifter, jf. 

stk. 12, nr. 1 og 2, indregnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1. Det er en 

betingelse, at parterne samtidig aftaler, hvilke udgifter som følge af indførelsen 

af afgifterne nævnt i stk. 12, nr. 1 og 2, og ophævelsen af tilskuddet nævnt i 

stk. 12, nr. 3, der ikke skal indregnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1, så-

ledes at den samlede aftale afspejler en rimelig balance mellem parterne.      

     Stk. 14. En aftale indgået i overensstemmelse med stk. 13 kan ikke resulte-

re i en varmepris, der overstiger et prisloft udmeldt efter stk. 4.” 

11. Af de generelle lovbemærkninger, jf. lovforslag 2008/1 LSF 126, som fremsat

den 4. februar 2009 af Skatteministeren, fremgår bl.a.: 

”Med dette lovforslag foreslås en omlægning af forbrændingsafgiften af affald 

til en afgift på energi og CO2, som svarer til afgiften på de fossile brændsler.  

Med forslaget foreslås en omlægning af forbrændingsafgiften efter affaldets 

vægt til den almindelige afgift på energi og CO2. 

Omlægningen indebærer, at forbrændingsafgiften af affald afskaffes. Til gen-

gæld forhøjes afgiften af affaldsvarme - ved en tillægsafgift […]  

Desuden pålægges affald CO2-afgift for så vidt angår plast og lignende i affal-

det, dvs. affald fra fossile kilder, da afbrænding heraf ikke er CO2- neutralt.  

... 

Da affaldsafgiften hidtil har belastet affaldsleverandørerne, foreslås det til-

stræbt, at de nye afgifter ligeledes væltes over i gebyret for at aflevere affaldet. 

Derved taber varmekunderne ikke ved afgiftsomlægningen. Det foreslås gen-

nemført ved, at de nye afgifter defineres som særomkostninger ved anlægge-

nes prisfastsættelse overfor affaldsleverandørerne. Hvis forbrændingsanlæg-

gene og varmekunderne kan blive enige om en anden fordeling af afgifterne, 

vil de som udgangspunkt have mulighed for at aftale det. For kommuner der 

til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret 

lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende 

industrielle kraft-varme-værker)  
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ikke selv ejer affaldsforbrændingsanlæg og for hvem omkostningerne stiger for 

aflevering af affald med højt energiindhold, vil omlægningen medføre, at det vil 

blive mere attraktivt at få behandlet affaldet hos industri og centrale kraftvar-

meanlæg. Det er skønnet, at affaldsforbrændingsanlæggene vil tabe ved om-

lægningen. Tabet vil dog sandsynligvis blive overvæltet på affaldsleverandø-

rerne i form af højere affaldsgebyrer.” 

12. Af de specielle lovbemærkninger til stykkerne 12-14 fremgår bl.a.:

”For at sikre, at den nye tillægsafgift m.v. ikke kommer til at belaste varmekun-

derne, skrives det ind i lov om varmeforsyning, at afgiftsomlægningens ele-

menter ikke må indregnes i de nødvendige udgifter, fastlagt i varmeforsynings-

lovens § 20, som må sendes videre til varmekunderne. På denne måde sikres 

det, at det vil være affaldssiden, der oplever omkostningerne ved tillægsafgif-

ten m.v. 

Der gives dog mulighed for, at de nye afgifter kan overvæltes i varmeprisen, 

men det kræver, at der indgås en aftale herom mellem varmeleverandøren, 

dvs. affaldsforbrændingsanlægget, og varmekunderne. Hermed tilgodeses til-

fælde, hvor affaldsvarme forbruges i en virksomhed, som er berettiget til godt-

gørelse af energiafgifter, hvis de er pålagt prisen for varmeleverancen, og 

uden at det skal komme andre varmekunder til skade. Muligheden for at indgå 

aftaler er en undtagelse fra det i øvrigt anvendte princip i lov om varmeforsy-

ning om, at varmeprisen skal fastsættes kostægte, da dette princip i disse til-

fælde vil kunne stille aftagerne (virksomheder) ringere i forhold til anden ener-

giforsyning. Muligheden er kombineret med et krav om, at den samlede aftale 

afspejler en rimelig balance ved fordeling af omkostninger, inklusive afgifter, 

som skal dækkes af henholdsvis varmesiden og affaldssiden. Energitilsynet vil 

som led i sin almindelige virksomhed, f.eks. i forbindelse med klagesager, 

kunne påse dette forhold. 

En aftale om overvæltning af de nye afgifter i varmeprisen kan ikke resultere i 

en pris, der overstiger det prisloft, som klima- og energiministeren fastsætter.” 

ENERGITILSYNETS KOMPETENCE 

13. Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven er fastsat i lovens §

21, stk. 4, hvorefter Energitilsynet udøver det egentlige offentligretlige tilsyn med 

varmeforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser: 

”     § 21Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og

andre betingelser for ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et 

tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), 

med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet 

kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal fo-

retages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal 

ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor 

eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 
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     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at visse sager 

ikke skal anmeldes. 

     Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og 

andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige.        

     Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med 

forenet produktion eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne i §§ 20-20 c eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, 

såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om 

ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6 

” 

 

14. Som det fremgår af stk. 4, kan Energitilsynet i medfør af denne bestemmelse 

gribe ind, hvis en varmeforsyningsvirksomheds priser eller betingelser er urimeli-

ge eller i strid lovens bestemmelser.  

Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre, at priserne fastsættes i overensstem-

melse med bestemmelserne i lovens § 20, og at give Energitilsynet mulighed for 

en effektiv håndhævelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 

 

ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 
 

OVERVÆLTNING AF AFGIFTER 

  

15. Energiklagenævnet traf den 10. december 2015 [j. nr. 1021-15-51] afgørelse i 

klage fra Odense Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynets afgørelse af 24. febru-

ar 2015 om omfordeling af afgifter og omkostninger på Odense Kraftvarmeværk.  

16. Energiklagenævnet fandt: 

”Anmeldelsespligt  

Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at et kraftvarmeværk i var-

meprisen kan indregne nødvendige udgifter og omkostninger som følge af of-

fentlige forpligtelser. Ifølge varmeforsyningslovens § 20, stk. 12, kan der som 

udgangspunkt ikke indregnes tillægsafgift eller CO2-afgift i varmeprisen, men 

dette udgangspunkt modificeres i varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, idet 

kraftvarmeværket og varmeaftagerne kan aftale, at der i varmeprisen, som 

varmeaftagerne skal betale, indregnes sådanne afgifter, mod at udgifter, som 

varmeaftagerne normalt skulle betale, flyttes over på affaldsleverandørerne.  

... 

En aftale omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, jf. stk. 12, angår de 

nødvendige udgifter, der indgår i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, og det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at priserne og 

grundlaget herfor skal anmeldes til Energitilsynet. 

... 

Energiklagenævnet finder, at det følger af både varmeforsyningslovens § 21 

og anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 2 og 3, at klageren var forpligtet til at 

anmelde aftalen om omfordeling af omkostningerne mellem gartnerne som 

varmeaftagere og affaldsleverandørerne. Energiklagenævnet kan således til-
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slutte sig Energitilsynets vurdering af, at der er tale om en ændring af omkost-

ningsgrundlaget, som er anmeldelsespligtig, og nævnet kan ikke tiltræde kla-

gers synspunkt om, at anmeldelse ikke skal ske, når blot varmeprisen forbliver 

uændret. 

Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, at tariffer, omkostningsforde-

ling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er 

ugyldige.  

Det må således lægges til grund, at både tarifferne og grundlaget for deres be-

regning skal anmeldes til Energitilsynet, forinden tarifferne træder i kraft. Som 

anført i Energiklagenævnets afgørelse af 1. december 2010 om Hashøj Kraft-

varmeforsyning tager gyldighedsbetingelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 

3 sigte på, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det fornødne 

datagrundlag for tilsynet med priser og vilkår. Dette gælder ikke mindst, når 

der er tale om en aftalt omfordeling af de udgifter, der påhviler varmekunderne, 

og det må gælde både tarifferne og grundlaget for beregningen af disse.  

Energiklagenævnet finder på den baggrund, at der i varmeforsyningslovens § 

21 ikke er hjemmel til at foretage en anmeldelse som sket af en aftale indgået i 

marts 2014 med virkning tilbage til 1. januar 2013 for så vidt angår CO2-

afgiften og tilbage til 1. januar 2010 for så vidt angår tillægsafgiften. 

Energiklagenævnet finder som følge heraf, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte Energitilsynets afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om anmel-

delsespligten i varmeforsyningsloven 

[...]” 

FYSISK KONTRA JURIDISK LEVERING AF VARME 

17. Energiklagenævnet traf den 4. marts 2013 [j. nr. 1021-12-125] afgørelse i kla-

ge fra Andelsboligforeningen Nivå Bypark II m.fl. over Sekretariatet for Energitil-

synets afgørelse af 4. juli 2012 om prisfastsættelse for fjernvarme fra Nordfor-

brænding-Nivå.  

18. Energiklagenævnet udtalte i afgørelsen, at afgørende er den juridiske og ikke

den fysiske levering af fjernvarme ved vurdering af prisfastsættelsen: 

”Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på de aftaleretlige forhold vedrø-

rende transmissionsnettet og transmissionsledningen samt de kontraktsretlige 

forhold vedrørende leveringen af varme til Nordforbrænding-Nivå. Energikla-

genævnet er i den forbindelse enigt med Energitilsynet i, at der ved vurderin-

gen af, hvorvidt en udgift er nødvendig og derfor kan indregnes i priserne efter 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, må lægges vægt på de kontraktsretlige af-

taler, som en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed har indgået om f.eks. leve-

ring af varme. I henhold til de kontraktsretlige forhold i den konkrete sag køber 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S fjernvarme hos I/S Nordforbrænding. Leve-

ringsstedet er ved måleren på I/S Nordforbrændings anlæg. Fra le-
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veringsstedet ejer Helsingør Kraftvarmeværk A/S fjernvarmen. Nordforbræn-

ding-Nivå køber herefter fjernvarmen fra Helsingør Kraftvarmeværk A/S, og 

betalingen i henhold til kontrakten er en faktisk omkostning for Nordforbræn-

ding-Nivå. Energiklagenævnet kan derfor tiltræde, at det i forhold til vurderin-

gen af prisfastsættelsen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er uden be-

tydning, hvem der oprindeligt har produceret den varme, der leveres af Helsin-

gør Kraftvarmeværk A/S til opfyldelse af kontrakten med Nordforbrænding-

Nivå. 

Energiklagenævnet finder endvidere, at Energitilsynet har forholdt sig til det af 

klagerne rejste spørgsmål om, hvorledes fjernvarmevandet fysisk tilgår Nord-

forbrænding-Nivå. Energitilsynets vurdering heraf er blot udtryk for, at dette 

spørgsmål ikke er relevant for en vurdering af prisfastsættelsen hos Nordfor-

brænding-Nivå. Dette er Energiklagenævnet som nævnt ovenfor enigt med 

Energitilsynet i.” 

AFGIFTSLOVGIVNING 

19. SKAT har i en mail til sekretariatet kort omtalt reglerne i afgiftslovgivningen

om procesvarme: 

”Særskilt leverance af affaldsvarme til procesvirksomheden: Hele leverancen 

er affaldsvarme og varmeleverandøren kan (under forudsætning af, at varme-

forsyningslovens regler er opfyldt) overvælte alle afgifter (affaldsvarmeafgift, 

tillægsafgift og CO2-afgift), der knytter sig/kan henføres til varmeleverancen. 

Eksempel: Hvis 25 pct. af affaldsvarmen, der leveres som fjernvarme, bliver 

leveret til procesvirksomheden i et særskilt ledningsnet, så kan 25 pct. af de 

anførte afgifter overvæltes til procesvirksomheden. 

Leverancen af varme til procesvirksomheden sker opblandet i det almindelige 

fjernvarmenet sammen med anden varmeproduktion: Da der efter afgiftslo-

vens regler ikke må ske allokering, så er overvæltningen af affaldsvarmeaf-

gift, tillægsafgift og CO2-afgift afhængig af, hvor meget affaldsvarmeleveran-

cen udgør af den samlede varmeleverance.”  
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