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BILAG TIL PUNKT1 - RETSGRUNDLAG 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven og afskriv-

ningsbekendtgørelsen vedrørende henlæggelser, som er udstedt i henhold til var-

meforsyningsloven, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der 

fremgår af ovenstående afsnit 5. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med 

udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før 

retspraksis. 

2. Indledningsvis gengives varmeforsyningslovens bemyndigelsesregel og af-

skrivningsbekendtgørelsens regel om henlæggelser og muligheden for dispensati-

on herfra. Derefter citeres Energiklagenævnets og Energitilsynets praksis om 

skrotningsomkostninger. Endelig gengives relevante bestemmelser fra elforsy-

ningsloven. 

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

ve den pågældende tekst. 

HENLÆGGELSER 

4. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1307 af 24. novem-

ber 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer, opregner de nødvendi-

ge omkostninger, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i varmepriser-

ne. Bestemmelsen citeres ikke.  

5. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at fastsætte

regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes 

i priserne. Bestemmelsen lyder: 

”Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at 

andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i pri-

serne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere 

fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til 

ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden for-

rentning af indskudskapital.” 

6. Hjemlen for ministeren i stk. 2 blev ved lov nr. 622 af 11. juni 2010 om ændring

af bl.a. varmeforsyningsloven udvidet, således at ministeren kan fastsætte regler 
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om, at andre omkostninger, herunder skrotningsomkostninger, kan indregnes i 

varmepriserne. Bemyndigelsen er på nuværende tidspunkt ikke udnyttet. 

7. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget, jf. 2009/1 LSF 154, som fremsat

den 4. marts 2010 af klima- og energiministeren, fremgår bl.a. vedrørende indreg-

ning af skrotningsomkostninger i varmeprisen: 

 ”Den foreslåede ændring skal desuden give ministeren mulighed for at fast-

sætte regler om indregning af skrotningsomkostninger. Energitilsynet er i for-

bindelse med en konkret sag blevet opmærksom på, at omkostninger til 

skrotning af et værk heller ikke fremgår af varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1. Det forhold kan have uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis indreg-

ningen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, først kan ske i skrotningså-

ret, idet der i så fald vil være en stor risiko for, at varmeprisen overstiger hen-

holdsvis substitutionspris og prisloft i det pågældende år. Dette kan medføre, 

at værket må lukkes med stort underskud. Derudover må skrotningsomkost-

ninger betragtes som en omkostning ved produktion på et værk, som ikke 

nødvendigvis bør bæres alene af de forbrugere, der er tilsluttet værket umid-

delbart frem til, at det skrottes”. 

8. Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, er udstedt bekendtgø-

relse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007 (”afskrivningsbekendtgø-

relsen”). Ændringen i 2007 var en nyaffatning af indledningen før § 1, at gas- og 

varmeprisudvalget blev ændret til Energitilsynet og en nyaffatning af § 5 om hen-

læggelser til nyinvesteringer.  

9. Om henlæggelser til nyinvesteringer gælder:

”§ 5. I priserne for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan 

indregnes henlæggelser til nyinvesteringer, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 2.  

  Stk. 2. Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsæt-

telsessår.  

  Stk. 3. I 5 år før idriftsættelsesåret kan der ialt henlægges indtil 75 pct. af 

den budgetterede anlægssum, som denne vil fremtræde på idriftsættelses-

tidspunktet ved akkumulering af de i anlægsperioden bogførte anlægsom-

kostninger excl. renter. Der kan ikke i noget år henlægges mere end 20 pct. 

af den budgetterede anlægssum.  

  Stk. 4. På værker med forenet produktion fordeles anlægssummen på de 

enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske principper.  

  Stk. 5. Såfremt henlæggelserne samlet overstiger 75 pct. af den konstate-

rede anlægssum excl. renter, modregnes det overskydende beløb i priserne i 

driftsættelsesåret og det følgende år.”  
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10. Den gældende afskrivningsbekendtgørelse giver Energitilsynet adgang til at 

fravige bl.a. reglerne om henlæggelser i tilfælde af væsentlige ulemper for virk-

somheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne:  

”§ 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper 

for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomheder-

ne, kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne.” 

 

ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS OM SKROTNINGSOMKOSTNINGER 
 

11. Energiklagenævnet har i hjemvisningsafgørelse af 31. marts 2008 [sag j.nr. 21-

501] i klage fra Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) 

over Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006, som gentaget den 25. april 

2006, om afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af Må-

bjergværket udtalt sig om muligheden for at indregne udgifter til skrotning i var-

meprisen. 

12. Måbjergværket var et affaldsbaseret kraftvarmeværk beliggende i Holstebro. 

Det var i den konkrete sag hele affaldsforbrændingsanlægget, der skulle nedlæg-

ges.  

13. Energiklagenævnet fandt: 

”Energiklagenævnet skal i øvrigt i relation til spørgsmålet om muligheden for 

løbende at indregne udgifter til skrotning i varmeprisen bemærke følgende: 

 

Der hersker ingen tvivl eller uenighed om, at omkostninger til skrotning har 

karakter af ”nødvendige udgifter” i varmeforsyningslovens forstand, som føl-

gelig efter sin art kan indregnes i priserne. Det står dermed også klart, at ud-

giften skal afholdes af affaldsleverandørerne og varmebrugerne. 

 

Tvivlen relaterer sig således udelukkende til, på hvilket tidspunkt indregning i 

prisen kan ske. 

 

Efter Energiklagenævnets opfattelse tager § 20, stk. 1, i varmeforsyningslo-

ven (VFL) efter en naturlig læsning sigte på udgifter, som afholdes (senest) i 

det år, hvortil prisen relaterer sig. Energiklagenævnet kan således ikke tilslut-

te sig klagers synspunkt om, at der er umiddelbar hjemmel i VFL § 20, stk. 1, 

til løbende indregning i priserne af fremtidige omkostninger til skrotning af 

værket. 

 

Energiklagenævnet kan dog samtidig konstatere, at det kan være forbundet 

med betydelige vanskeligheder at få omkostningerne til skrotning af værket 

dækket, hvis udgifterne først tillades indregnet i priserne i samme år, som 

udgifterne – og dermed nedlukningen – af værket skal realiseres.  

 

Hertil kommer, at det også efter Energiklagenævnets opfattelse må anses 

som urimeligt at lade udgiften bære udelukkende af det sidste produktionsårs 

brugere af værket i stedet for at sprede udgiften på den samlede kreds af 
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brugere, som løbende gennem værkets levetid har draget nytte af samt bi-

draget til nedslidningen af anlægget.  

Ulempen ved at lade omkostninger til skrotning indregne løbende i priserne 

er på den anden side, at der er tale om en fremtidig og dermed principielt fik-

tiv udgift. 

Forudsat at skrotning af anlægget bliver aktualiseret, som følge af, at driften 

af anlægget ikke videreføres af hverken klager eller andre, er det Energikla-

genævnets opfattelse, at bestemmelsen om henlæggelser i afskrivningsbe-

kendtgørelsens § 5 giver mulighed for, at der henlægges til fremtidige skrot-

ningsudgifter. Henlæggelserne findes følgelig at skulle være baseret på do-

kumentation for forpligtelsen til bortskaffelse af anlægget m.v., ligesom opgø-

relsen af de forventede udgifter hertil skal være opgjort i overensstemmelse 

med disse dokumenterede forpligtelser og i øvrigt fremstå som velbegrunde-

de og rimelige. Endvidere findes henlæggelserne tidligst at kunne påbegyn-

des 5 år før det planlagte skrotningsår under hensyntagen til evt. levetidsfor-

længelse, jf. i øvrigt reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen § 5, stk. 2-5.” 

ENERGITILSYNETS PRAKSIS OM SKROTNINGSOMKOSTNINGER 

14. Energitilsynet behandlede på sit møde i september 2008 på ny sagen om skrot-

ning af Måbjergværket A/S [sag 4/0920-0600-0004].  

15. Energitilsynet tilsluttede sig Energiklagenævnets synspunkt om, at henlæggel-

ser til nyinvesteringer omfatter henlæggelser til skrotning, og tog derudover stil-

ling til krav til dokumentation for tidspunktet for den faktiske skrotning af værket. 

Energitilsynet vedtog bl.a., at: 

”16.  Energitilsynet lægger i overensstemmelse med Energiklagenævnets 

bemærkninger i afgørelse af 31. marts 2008 til grund, at reglerne om hen-

læggelser til nyinvesteringer omfatter henlæggelser til skrotning, jf. varmefor-

syningslovens § 20, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning 

af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, som ændret ved bekendtgø-

relse nr. 596 af 8. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer, mv., § 5 

17. Det er et krav for anvendelse af reglerne om henlæggelser i forbindelse

med et anlægs skrotning, at tidspunktet for skrotningen er fastsat og doku-

menteret i form af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen til nedlæggelse 

af anlægget i henhold til bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om 

godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg § 3, stk. 1 for 

anlæg med en eleffekt på op til 25 MW eller for anlæg med en kapacitet på 

over 25 MW i form af en tilladelse fra klima- og energiministeren til skrotnin-

gen i henhold til elforsyningslovens § 11, stk. 1. 

18. For at kunne tage stilling til en eventuel undtagelse i henhold til bekendt-

gørelsens § 8, fra henlæggelsesreglernes tidsramme på 5 år, skal Energitil-

Side 4 af 35



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT1 - RETSGRUNDLAG Side 5/7 

synet have dokumentation for den faktiske skrotning i form af en godkendelse 

fra kommunalbestyrelsen til nedlæggelse af anlægget i henhold til bekendt-

gørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kol-

lektive varmeforsyningsanlæg § 3, stk. 1, for anlæg med en eleffekt på op til 

25 MW eller for anlæg med en kapacitet på over 25 MW i form af en tilladelse 

fra klima- og energiministeren til skrotningen i henhold til elforsyningslovens § 

11, stk. 1.” 

16. Vedrørende muligheden for dispensation fra tidsfristen for påbegyndelse af

henlæggelser nævner Energitilsynets afgørelse endvidere herom, at det kræver 

dokumenteret sikkerhed for værkets nedlæggelse: 

”13.  Klager har i den konkrete sag anmodet om, at få mulighed for at indreg-

ne omkostningerne i hele værkets restlevetid. Klager har mulighed for, at sø-

ge dispensation fra tidsfristen vedrørende henlæggelser. En sådan ansøg-

ning vil - på tilsvarende vis som den generelle anvendelse af henlæggelses-

reglerne på situationen - kræve dokumenteret sikkerhed for anlæggets ned-

læggelse i form af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen til nedlæggelse 

af værket i henhold til reglerne om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg/ en tilladelse fra ministeren.”  

REGLER PÅ ELOMRÅDET 

17. Af § 11, i bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med

senere ændringer, fremgår 

     § 11. Etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i 

bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra energi-, 

forsynings- og klimaministeren. 

     Stk. 2. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at ansøgeren dokumenterer 

opfyldelsen af nærmere angivne offentliggjorte betingelser vedrørende det an-

søgte anlægs energieffektivitet, brændselsanvendelse og miljøforhold i øvrigt. 

     Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om betin-

gelserne og procedurer for meddelelse af tilladelse, herunder at nærmere an-

givne tilladelser kan gøres tidsbegrænsede. 

     Stk. 4. Nukleare produktionsanlæg kan ikke etableres i medfør af denne 

lov. 

18. Af § 75, stk. 2, fremgår vedrørende fastsættelse af priser og leveringsbetingel-

ser: 

     Stk. 2. Ejere af kraft-varme-produktionsanlæg må ved fastsættelsen af 

priser og leveringsbetingelser for fjernvarme, jf. § 20, stk. 1, i lov om varme-

forsyning, ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en 

måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne.  

19. I kraftværksbekendtgørelsens § 2, jf. bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om

tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg, fremgår: 
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”     § 2. Ansøgere, som dokumenterer at opfylde de i denne bekendtgørelse 

nævnte betingelser og procedurer for modtagelse af en tilladelse, har krav på 

at modtage denne, se dog tillige § 3.” 

 

20. Af § 14 fremgår vedrørende betingelser for meddelelse af tilladelse til skrot-

ning af eksisterende anlæg: 

”     § 14. Skrotning af bestående anlæg på 25 MW eller derover kan kun ske 

efter tilladelse fra Energistyrelsen. Tilladelse hertil kan kun meddeles, såfremt 

Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ikke herved forringes i bety-

delig grad. 

     Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag på en anmodning om skrotning ef-

ter stk. 1, kan forlange, at Energistyrelsen fastsætter det tidspunkt, hvorpå an-

lægget kan skrottes. 

     Stk. 3. Såfremt der efter stk. 2, fastsættes et tidspunkt for skrotning af et 

anlæg, skal det sikres, at anlæggets ejer får dækket de nødvendige udgifter til 

anlæggets forsatte opretholdelse i perioden indtil anlægget skal skrottes. Dette 

kan ske ved, at Energistyrelsen anmoder den systemansvarlige virksomhed 

om at sikre den tilstrækkelige produktionskapacitet gennem en aftale med an-

læggets ejer om vilkår og omfang af fremtidige ydelser fra anlægget og den 

systemansvarlige virksomheds betaling herfor. 

     Stk. 4. Et elproduktionsanlæg, hvis ejer har modtaget betaling efter stk. 3, 

skal skrottes på det tidspunkt, som er angivet i Energistyrelsens afgørelse efter 

stk. 2. 

     Stk. 5. Spørgsmålet om størrelsen af den betaling, som anlæggets ejer har 

krav på at modtage efter stk. 3, kan indbringes for Energitilsynet. 

     Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 3 gælder dog ikke, såfremt klima-, energi- og 

bygningsministeren efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 50, stk. 3, har 

besluttet, at elproduktionsvirksomheden af hensyn til forsyningssikkerheden 

skal opretholde en nærmere fastsat produktionskapacitet, og denne ikke vil 

kunne opretholdes, såfremt anlægget skrottes. 

     Stk. 7. Energistyrelsen kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse efter stk. 

1 og 2. Vilkårene kan vedrøre: 

1) Tidspunktet for skrotningens gennemførelse. 

2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anlæg m.m. 

3) Krav om oprensning af kraftværksgrund med henblik på fornyet anvendelse 

heraf.” 

 

21. I § 17 nævnes de centrale kraftvarmeanlæg. Fynsværket er et centralt kraft-

varmeanlæg, jf. § 17, stk. 2, nr. 11 [sekretariatets fremhævning]: 

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

på eller som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg be-

liggende uden for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- el-

ler kraftvarmeanlæg. 

     Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktions-

anlæg er beliggende: 

1) Amagerværket. 

2) Asnæsværket. 
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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

godkendelse efter elforsyningsloven til opførelse af elproduktionsanlæg med 

en kapacitet på over 100 MW. 

     Stk. 4. Energistyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et an-

læg er et centralt eller et decentralt anlæg efter reglerne i denne bestemmel-

se.” 
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