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BILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. NOVEMBER 2016 

BILAG 1 TIL PKT. 5 - RETSGRUNDLAG 

BILAG 1: RETSGRUNDLAG 

1. INDLEDNING

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

de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor 

sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen om-

fatter de overordnede temaer, sagen vedrører: 

1) Energitilsynets kompetence

2) princippet om nødvendige omkostninger

3) substitutionsprisprincippet

4) konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse

5) prisdifferentiering

6) projektgodkendelse

7) kommunale fælleskaber

2. Af hensyn hertil er gennemgangen tilrettelagt, så de overordnede temaers re-

levante retsgrundlag gennemgås under temaets overskrift. Under hver overskrift 

er gennemgangen tilrettelagt kronologisk og, medmindre en anden rækkefølge er 

mere hensigtsmæssig, med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at lov og 

bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder som 

litteratur, der citeres afslutningsvis. 

2. ENERGITILSYNETS KOMPETENCE

3. Elforsyningslovens § 78, stk. 1
1
, har følgende ordlyd:

§ 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter 

klima-, energi- og bygningsministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler 

ikke klager vedrørende civilretlige tvister. 

4. Elforsyningslovens § 80 har følgende ordlyd:

§ 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på 

grundlag af en anmeldelse eller en klage. 

1 Bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med senere ændringer 
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5. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og 5
2
, giver Energitilsynet beføjelse til at 

give pålæg, hvis et varmeværk ikke efter forhandling følger Energitilsynets an-

visning om ændringer: 

§ 21. … 

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre be-

tingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20- 20 c eller regler 

udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem for-

handling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfor-

deling eller betingelser.  

Stk. 5. Såfremt tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produkti-

on eller andre betingelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig 

henseende uøkonomisk anvendelse af energi, kan tilsynet efter forhandling 

som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling el-

ler betingelser, jf. dog stk. 6. 

 

6. Bestemmelsen i § 21, stk. 5, stammer fra den oprindelige varmeforsyningslov 

af 1979 (§ 27, stk. 5). En tilsvarende bestemmelse gjaldt på dette tidspunkt alle-

rede i elforsyningsloven, og efter de almindelige bemærkninger til varmeforsy-

ningsloven af 1979 var det også hensigten, at de to ordningen skulle være ens. Af 

bemærkninger til den tilsvarende bestemmelse i elforsyningsloven( § 10, stk. 5, i 

lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning) fremgår følgende: 

I § 10, stk. 5, er optaget en særlig regel om udvalgets adgang til efter forhand-

ling at give pålæg om ændring af priser eller betingelser i tilfælde, hvor der kan 

tilvejebringes dokumentation for, at sådanne priser eller andre betingelser vil 

medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi. 

I denne forbindelse bemærkes, at boligministeren efter aftale med det interde-

partementale koordinationsudvalg vedrørende energispørgsmål har nedsat et 

interministerielt udvalg, der bistået af eksperter skal foretage en sammenlig-

nende undersøgelse af de forskellige opvarmningsmetoders hensigtsmæssig-

hed. De resultater, der måtte fremkomme fra dette udvalgs arbejde, vil, lige-

som resultater af undersøgelser som måtte blive foretaget på andre energian-

vendelsesområder, kunne danne grundlag for den eventuelle anvendelse af 

bestemmelsen i § 10, stk. 5. Da en beslutning efter § 20, stk. 5, vil kunne få en 

vis indflydelse på den enkelte bevillingshavers økonomiske vilkår bemærkes 

det, at bestemmelsen, jfr. også § 9, bør administreres på en sådan måde, at 

bevillingshaverens samlede nettoprovenu af elforsyningsvirksomheden ikke 

forringes. 

 

7. Gas- og Varmeprisudvalgets afgjorde den 4. december 1984 (Holme-Lundshøj 

Fjernvarme A.m.b.a. ctr. Gas- og Varmeprisudvalget, j.nr. 4/85), at en aftage-

pligt/betalingspligt på halvdelen af det normerede normalforbrug var urimelig, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og 5. Afgørelsen blev påklaget til Monopol-

ankenævnet. Holme-Lundshøj Fjernvarme anførte i sin klage til støtte for den 

omstridte aftage-/betalingspligt, at fjernvarmeværket via tilslutning til Varme-

 
2 Bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer  

Side 2 af 52



ENERGITILSYNET | BILAG 1 TIL PKT. 5 - RETSGRUNDLAG Side 3/16 

plan Århus fik varme fra Studstrupværket, et centralt kraftvarmeanlæg. Varme-

plan Århus var ifølge Holme-Lundshøj Fjernvarme ”et pionerprojekt i milliard-

klassen, hvis forudsætninger er både nationaløkonomiske, driftsøkonomiske, for-

syningssikkerhedsmæssige og miljømæssige. Betingelsen for et sådant projekts 

succes, både økonomisk, miljømæssigt etc. er, at varmeaftaget fra Studstrup-

Værket bliver størst muligt og dækker hele det område, som planen er baseret 

på.” Monopolankenævnet fandt dog ikke, at disse samfundsøkonomiske og mil-

jømæssige hensyn kunne begrunde aftage-/betalingspligten og stadfæstede Gas- 

og Varmeprisudvalgets afgørelse, som indeholdt følgende begrundelse for at 

vurdere aftage-/betalingspligten urimelig: 

Udvalget lægger vægt på, at den enkelte forbruger selv har et incitament til at 

tilrettelægge sit varmeforbrug efter egne økonomiske forhold, samt at det vil 

stride mod den almindelige energipolitik at lægge hindringer i vejen for installa-

tioner og anvendelse af andre opvarmningskilder, når disse ikke teknisk set 

påfører varmeforsyningsvirksomhederne gener. 

 

8. Bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, må, jf. Varmeforsynings-

loven med kommentarer af Pernille Aagaard og Bent Ole Gam Mortensen Forla-

get Thomson A/S, København 2003, s. 191): 

 […] fortolkes i overensstemmelse med lovens formålsbestemmelser. Vmfl. an-

fører i dennes § 1 samfundsøkonomisk og miljømæssig energianvendelse 

samt formindskelse af olieafhængigheden og fremme af samproduktion mel-

lem varme og elektricitet. 

 

9. Energiklagenævnet har lagt til grund, at en konsekvens af substitutionsprin-

cippets anvendelse kan være, at et underskud opstået som følge heraf skal finan-

sieres af ejeren, som i den konkrete sag var Skagen Kommune (9. december 

2004, j.nr. 21-196), men spørgsmål om konsekvenserne heraf falder udenfor 

Energitilsynets kompetence, jf. Energitilsynets afgørelse nævnt i pkt. 11, som 

blev stadfæstet af Energiklagenævnet ved denne afgørelse: 

Det økonomiske problem, som denne sag omhandler, drejer sig om, hvor me-

get af Skagen Forbrændings underskud der kan væltes over på Skagen Var-

meværk og dermed på varmebrugerne, med deraf følgende forøgelse eller 

formindskelse af den del af underskuddet, der skal finansieres af Skagen 

Kommune. 

 

10. Eventuelle problemer opstået som følge af privatretlige forhold, f.eks. parter-

nes aftale eller virksomhedens vedtægter, falder udenfor Energitilsynets kompe-

tence. Energiklagenævnet afgjorde det bl.a. i sagen vedrørende RenoSyd I/S’ 

varmepriser (11. februar 2005, j.nr. 21-193): 

Som i andre sager for nævnet om værker, der afbrænder affald og producerer 

varme og elektricitet, synes baggrunden for sagen, at parternes aftalegrundlag 

er utilstrækkeligt. I lighed med de øvrige sager om denne problemkreds, som 

nævnet har påkendt (Måde værket, 10. maj 2004, j.nr. 21-154, og Haderslev, 

29. september 2004, j.nr. 21-94) er der derfor grundlag for at fremhæve, at det 
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er parternes opgave og ansvar, at der er skabt et funktionerende og sammen-

hængende system. Problemer på grund af mangler i aftalegrundlaget, som ik-

ke kan afklares ved forhandlinger mellem parterne, må primært løses ved 

hjælp af domstolene eller voldgiftsafgørelser. Energitilsynet og Energiklage-

nævnet skal derfor i sager som denne udvise den begrænsning, at man ind-

skrænker sig til spørgsmål, der utvivlsomt henhører under myndighedernes 

pligtmæssige kompetence, og som er relevante i tvistens sammenhæng. 

 

11. Spørgsmål om konsekvenserne af et underskud for ejeren eller ejerne falder 

ligeledes udenfor Energitilsynets kompetence. Der henvises f.eks. til sagen ved-

rørende prisfastsættelse på affaldsvarme til Skagen Varmeværk, hvor Energitil-

synet (afgørelse af 25. august 2003, j.nr. 3/1322-0102-0003, pkt. 10, som blev 

stadfæstet af Energiklagenævnet den 9. december 2004, se retsgrundlagets pkt. 

9) overvejede: 

10. Selv med en sådan pris vil Skagen Forbrænding ikke kunne få dækket sit 

underskud, ligesom Skagen Forbrænding heller ikke fremover vil kunne opnå 

dækning af det nuværende omkostningsniveau. Skagen Forbrænding synes 

således at stå i en vanskelig økonomisk situation. Det falder imidlertid uden for 

Energitilsynets kompetence at behandle dette spørgsmål. 

 

12. Prisbestemmelsen i varmeforsyningsloven giver ikke Energitilsynet mulig-

hed for at fastsætte andre konsekvenser end hvorvidt, der er indregningsadgang. 

Det blev fastslået af Energitilsynet i tilkendegivelse om Energi Viborg Kraft-

varme A/S – indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne (24. juni 

2014, j.nr. 12/14226, pkt. 262 og 263): 

262. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er der 2 krav til hvilke omkost-

ninger, der kan indregnes i priserne. Begge krav skal opfyldes: 

1) Omkostningen skal være af en art, som er omfattet af den udtømmende 

opregning i loven. 

2) Omkostningen skal have været nødvendig. 

 

263. Energitilsynets opgave i forhold til § 20, stk. 1 og 2, er at vurdere, om 

konkrete omkostninger, som enten er afholdt eller, for så vidt angår henlæg-

gelser, planlægges afholdt, opfylder disse krav. Er kravene opfyldt, er konse-

kvensen, at virksomheden med rette kan indregne omkostningerne i varmepri-

serne. Omvendt er virksomheden ikke berettiget til at indregne omkostninger-

ne i varmeprisen, hvis kravene ikke er opfyldt. Bestemmelsen giver ikke mulig-

hed for at fastsætte andre konsekvenser end hvorvidt, der er indregningsad-

gang. […] 

 

3. PRINCIPPET OM NØDVENDIGE OMKOSTNINGER 

 

13. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmean-

læg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne 
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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 op-

varmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i 

lov om elforsyning. 

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

dre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, 

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 afskrivninger, henlæg-

gelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af ind-

skudskapital. 

 

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

kostninger, der af varmeforsyningsvirksomheder kan indregnes i priserne. Dette 

fremgår af bemærkninger til § 27, stk. 1, (nuværende § 20, stk. 1 og 2) i varme-

forsyningsloven, nr. 258 af 8. juni 1979: 

Bestemmelsen fastslår, hvilke omkostninger, der kan indregnes ved beregnin-

gen af priser. 

 

15. Yderligere fremgår det af opbygningen af § 20, stk. 1 og 2, at bestemmelsen 

er udtømmende, fordi det anføres i stk. 2, 1. punktum, at andre udgifter og om-

kostninger kun kan indregnes i prisen, hvis der er fastsat regler derom: 

Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgif-

ter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog 

stk. 7. 

 

16. At opregningen er udtømmende er også lagt til grund i Energiklagenævnets 

praksis. I klagenævnets afgørelse af 10. december 2004 vedrørende forrentning 

af Københavns Kommunes mellemværende med de kommunale el- bygas- og 

varmeforsyningsvirksomheder udtalte Energiklagenævnet følgende: 

Skal de kommunale forsyningsvirksomheder kunne indregne omkostningerne 

til forrentning af deres mellemværende med kommunen i priserne for levering i 

overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet må omkostningerne til for-

rentning være nødvendige, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Nævnet 

bemærker, at opregningen af omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, er udtømmende. 

 

17. Energiklagenævnet har behandlet spørgsmålet om forholdet mellem prisregu-

leringen og privatretlige aftaler i afgørelse af 16. juni 2006 om prisfastsættelse på 
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varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk (j.nr. 21-235). I prisreguleringen lig-

ger en begrænsning af parternes aftalefrihed med hensyn til varmeprisens fast-

sættelse: 

Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 og § 21 er at 

beskytte varmeaftagere mod urimelige priser. Energitilsynets praksis om, at 

prisen for varme fastsættes til den laveste af den omkostningsbestemte pris 

eller substitutionsprisen, skal sikre, at varmekunderne ikke betaler en urimelig 

varmepris. Heri ligger en begrænsning af parternes aftalefrihed med 

hensyn til varmeprisens fastsættelse. 

 

18. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, er maksimalprisbestemmelser. Be-

stemmelserne fastlægger de priser, som varmeforsyningsvirksomhederne mak-

simalt kan opkræve. Bestemmelserne giver varmeforsyningsvirksomheder ret til 

at opkræve de nødvendige omkostninger, men de er ikke forpligtede til det. 

Virksomhederne må også opkræve en pris, der er lavere end den omkostningsbe-

stemte pris.  Varmeforsyningslovens karakter af maksimalprislov nævnes f.eks. 

af Energiklagenævnet i sagen Farum Fjernvarme A.m.b.a. (afgørelse af 1. sep-

tember 2015, j.nr. 1021-15-1): 

Energiklagenævnet er endvidere enigt med Energitilsynet i, at varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, er udtryk for en maksimalprisregulering, og at be-

stemmelsen ikke generelt er til hinder for, at der opkræves en lavere varme-

pris, end de nødvendige omkostninger tilsiger. 

4. SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPET 

 

19. Substitutionsprisprincippet er udviklet i administrativ praksis. Gas- og Varme-

prisudvalget behandlede på sit møde den 6. november 1995 et orienteringsnotatet 

af 25. oktober 1995 om principperne for anvendelse af substitutionsprisprincippet. 

I henhold til Gas-og Varmeprisudvalgets konklusion på mødet indebærer substitu-

tionsprisprincippet, at en kollektiv varmeforsyning, der aftager varme, ikke skal 

betale mere for varmeleverancen end den laveste af tre alternative priser: 

1. Varmeleverandørens omkostningsbestemte pris.  

2. Hvad varmen ville koste, hvis varmemodtagerne selv producerede varmen 

(egenproduktionsprisen). 

3. Hvad varmen ville kunne købes til hos tredjemand. 

 

20. Det fremgår af ovennævnte orienteringsnotat, at substitutionsprisprincippet 

udspringer af princippet om nødvendige omkostninger og gælder hele værdikæ-

den, såfremt ydelsen er omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering: 

Der kan derfor ikke betales en pris for varmen/biogas fra den forenede produk-

tion eller for produktion hos andre producenter, der overstiger, hvad forsy-

ningsselskabet selv kunne have produceret eller købt denne varmemængde til 

fra anden side. Afregnes der til en pris, der overstiger dette loft overtrædes lo-

vens omkostningsminimeringsformål. 
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21. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til substitutionsprisprincip-

pet og dets anvendelse. I en afgørelse af 19. november 2007 (j.nr. 21-465) i klage 

fra Skagen Varmeværk a.m.b.a. og Skagen Forbrænding over afgørelse fra Ener-

gitilsynet af 9. december 2005 om opgørelse af substitutionspris, bemærkede 

klagenævnet under ”Retsgrundlag”, hvor varmeforsyningslovens § 2, § 20, stk. 

1, 2 og 4, samt § 21 var citeret, bl.a. følgende: 

Det følger af disse bestemmelser i varmeforsyningsloven, at priserne for leve-

ring til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas som ud-

gangspunkt fastsættes ved anvendelse af en omkostningsbaseret prisfastsæt-

telse til dækning af de i § 20, stk. 1 og 2, nødvendige og rimelige udgifter. 

 

Afregningsprisen for den varme, som en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed 

er forpligtet til at aftage fra en varmeproducent, fastsættes dog på baggrund af 

et såkaldt substitutionsprisprincip, der er udviklet i administrativ praksis i relati-

on til bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, jf. § 20. 

 

Efter substitutionsprisprincippet skal prisen for varme, der leveres fra en eks-

tern varmeproducent til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, fastsættes som det 

laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen på kollektive 

varmeforsyningsvirksomheder. Substitutionsprisen bliver herved en maksimal-

pris. 

 

Substitutionsprisen udgør varmekøberens pris ved at fremskaffe en tilsvarende 

varmemængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredjemand. 

 

22. For at varmeaftageren skal kunne kræve afregning efter substitutionspris-

princippet skal en række betingelser ifølge Gas- og Varmeprisudvalgets oriente-

ringsnotat af 25. oktober 1995 yderligere være opfyldt. I henhold til Gas-og 

Varmeprisudvalgets konklusion indebærer substitutionsprisprincippet, at det er 

en forudsætning, at der hos varmeaftageren er et alternativt produktionsanlæg, 

der er:  

- eksisterende (der er et fysisk anlæg) 

- faktisk (af tilstrækkelig kapacitet). Dette krav er modificeret, jf. Energitil-

synets konklusion på mødet den 16. marts 2006 om, at der kan anvendes 

delvis substitution, jf. punkt 26 og 27. 

- muligt ( kan der opnås tilladelse til produktion udover spids- og reserve-

last).  Dette fremgår dog af orienteringsnotatet, at Gas- og Varmeprisud-

valget ved behandlingen af konkrete sager har set bort fra dette grundlast-

kriterium. 

- lovligt (må det overhovedet bruges) 

- realistisk (kan der skaffes brændsel ) 

 

23. Energiklagenævnet har i sagen vedrørende en klage fra Skanderborg Fjern-

varme over RenoSyd I/S’ varmepriser (afgørelse af 11. februar 2005, j.nr. 21-193) 

lagt til grund, at substitutionsprincippet fandt anvendelse i leveringsforholdet mel-
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lem interessentskabet, RenoSyd I/S, og varmeaftageren, dog var der i den konkrete 

sag ikke reel substitutionsmulighed for den af RenoSyd I/S leverede varmemæng-

de, hvorfor der skulle afregnes til den omkostningsbestemte pris. Energiklagenæv-

net fastslog dog udtrykkeligt, at forbrugere i Skanderborg havde ret til den laveste 

pris af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen (se klagenæv-

nets bemærkninger under pkt. 4): 

4. Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at be-

skytte varmeaftagere mod urimelige priser. Energitilsynet praksis om, at der for 

varmen højst må betales den mindste af enten den omkostningsbestemte pris 

eller substitutionsprisen skal sikre, at varmekunderne i Skanderborg ikkebeta-

ler en urimelig varmepris. 

 

En logisk følge af dette princip må være, at en alternativ produktionsmulighed 

først skal erstatte den dyreste varme, i dette tilfælde varmen fra Århus Kom-

munale Værker. Skanderborg Fjernvarme har oplyst, at dens eksisterende ke-

del ved brug af træpiller kan producere 58.000 MWh, samt at produktionen kan 

forhøjes til 65.000 MWh, ved udskiftning af kedelen. Det fremgår af sagen, at 

Århus Kommunale Værker leverer ca. 68.000 MWh, som er 40 % af Skander-

borg Fjernvarmes samlede varmemængde. De ca. 102.000 MWh, som Reno-

syd I/S leverer, er der ifølge sagens oplysninger ingen substitutionsmulighed 

for. Skanderborg Fjernvarmes betragtninger i brevet af 27. november 2003 om 

det uhensigtsmæssige i, at Renosyd I/S fungerer som grundlast, finder nævnet 

ikke er relevante for spørgsmålet om en substitutionspris. 

 

På grundlag af ovenstående - samt nævnets princip om ikke at tage stilling til 

hypotetiske spørgsmål - har nævnet ikke fundet det relevant nærmere at un-

dersøge, hvorvidt Skanderborg Fjernvarmes fluid bed-kedel fungerer som på-

stået, og dermed er en faktisk substitutionsmulighed, idet produktionen efter 

det oplyste ikke vil kunne erstatte Reno Syd I/S' varmeproduktion. […] 

 

24. Efter Energitilsynets notat af 16. marts 2006, som blev behandlet på tilsyns-

mødet den 27. marts 2006, bekræftes det igen (se også pkt. 21), at substitutions-

prisprincippet baseres på princippet om nødvendige omkostninger: 

Princippet baserer sig på, at der kun kan indregnes de nødvendige omkostnin-

ger i varmepriserne, jf. lovens § 20, stk. 1 og 2. Det er ikke en nødvendig om-

kostning for et fjernvarmeværk, at betale mere for varmen fra en varmeleve-

randør (fx et affaldsforbrændingsanlæg), end det vil koste fjernvarmeværket 

selv at producere varmen eller at købe den hos tredjemand. 

 

25. I notatet af den 16. marts 2006 behandlede Energitilsynet desuden spørgsmå-

let om anvendelse af substitutionsprisprincippets anvendelse ved delvis substitu-

tion. Notat henviser til en række nyere afgørelser vedrørende substitutionspris-

princippet, herunder Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 13. maj 1996 ved-

rørende Nordforbrænding og Karlebo Kommune, hvor Gas- og Varmeprisudval-

get udtalte, at:  
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… op til en maksimal mængde af varmeenheder svarende til de mulige aftag 

fra biogasanlægget skal affaldsvarmen prisfastsættes til den laveste pris af 

henholdsvis kraftvarmen (egenproduktionsprisen) og den omkostningsbestem-

te pris. 

 

26. Energitilsynet konkluderede, at Gas- og Varmeprisudvalgets betingelse om 

”tilstrækkelig kapacitet” på det anlæg, som repræsenterer substitutionsmulighe-

den, ikke skal forstås således, at det er hele produktionen fra affaldsforbræn-

dingsanlægget, der skal substitueres. Det indebærer, at prisen for den mængde 

varme, som det anlæg, der repræsenterer substitutionsmuligheden, selv kan pro-

ducere, skal fastsættes i henhold til substitutionsprisprincippet.  

27. Den 27. februar 2006 behandlede Energitilsynet spørgsmålet om betydningen 

af kommunal varmeplanlægning i forbindelse med anvendelse af substitutions-

prisprincippet (j.nr.  4/0920-0102-0002, pkt. 62-64). Sagen drejede sig om pris-

fastsættelsen for varme leveret fra Vejen Kraftvarmeværk A/S (herefter Vejen 

Kraftvarmeværk) til Vejen Varmeværk AmbA (herefter Vejen Varmeværk). 

Energitilsynet fandt, at det ikke er en hindring for brug af substitutionsprisprin-

cippet, at varmeværket kun – som følge af varmeplanlægning – har tilladelse til 

at producere spids- og reservelast: 

62. Ved substitutionsprisprincippet er formålet, at varmekunderne ikke kommer til 

at betale for meget for varmen. Varmekunderne forsøges stillet, som om varmen 

fortsat produceres på varmeværket uden den fortrængning, som er sket ved etab-

leringen af et affaldskraftvarmeværk. 

  

63. Ved den kommunale varmeplanlægning efter varmeforsyningslovens kapitel 2 

har kommunalbestyrelserne bl.a. mulighed for at bestemme, hvorledes de kollekti-

ve varmeforsyningsanlæg skal indrette deres produktionsanlæg, herunder hvilke 

brændsler som kan anvendes i produktionen.  

 

64. Det kan derfor ikke være nogen betingelse for at substitutionsprisprincippet 

kan anvendes, at benyttelsen af den pågældende produktion ikke er i strid med 

varmeplanlægningen. Det ville jo betyde, at princippet ikke ville få nogen praktisk 

betydning. Hvis der ikke var nogen varmeplanlægning i det pågældende område, 

var der ikke behov for substitutionsprisprincippet, da der så kunne produceres 

varme i overensstemmelse med almindelige driftsøkonomiske regler.  

5. KONSEKVENSERNE AF SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPETS ANVENDELSE 

 

28. Det er fast administrativ praksis, at et underskud som følge af substitutions-

prisprincippets anvendelse ikke er en indregningsberettiget omkostning i varme-

prisen. Det fastslog Energitilsynet f.eks. i sagen om Energi E2 A/S – klage fra 

Helsingør kommune over fjernvarmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk (28. 

juni 2004, 3/1322-0101-0266, pkt. 169) bemærkedes bl.a.: 

169. Energitilsynets sekretariat skal tilføje, at underskud som fremkommer 

som følge af, at eksempelvis substitutionsprisen er mindre end den omkost-

ningsbestemte pris, ikke er en indregningsberettiget omkostning i varmeprisen. 
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29. I sagen om Odense Kraftvarmeværk A/S - genbehandling af sag om klage fra 

Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme (24. februar 2015, j.nr. 

12/11100, pkt. 200) vurderede Energitilsynet, at det ikke er muligt at fremføre et 

underskud som følge af substitutionsprisprincippet eller prisloftet til senere ind-

regning: 

200. Sekretariatet bemærker endvidere, at affaldsforbrændingsanlæg skal af-

sætte varmen til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitu-

tionsprisen eller prisloftet. Hvis prisloftet giver den laveste pris, kan der såle-

des ikke opkræves en varmepris, der overstiger prisloftet. Det betyder ligele-

des, at underdækninger, som opstår som følge af det udmeldte prisloft, ikke ef-

terfølgende kan indregnes i priserne. Odense Kraftvarmeværk har således ik-

ke kunne ændre og nedsætte afskrivningerne for 2010 efter varmeårets udløb. 

Beløbet, der overstiger prisloftet, vil således være mistet i henhold til prisloftre-

guleringen. Sekretariatet tager forbehold for senere at rejse en sag herom på 

et senere tidspunkt, såfremt sekretariatet finder anledning hertil. 

 

30. Denne praksis blev bekræftet i sagen vedrørende I/S Amager Ressourcecen-

ter ansøger om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen (23. juni 2015, j.nr. 

13/01263, pkt. 5): 

Dette skyldes, at den forskel i omkostninger og indtægter, som opstår ved, at 

der afregnes til substitutionspris eller prisloft, efter sekretariatets vurdering ikke 

er en varmeprismæssig underdækning, men derimod et underskud, idet der 

ikke herved er tale om et økonomisk mellemværende mellem parterne, der 

skal reguleres fremadrettet i varmeprisen. 

6. PRISDIFFERENTIERING 

 

31. Bestemmelsen om prisdifferentiering i varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, 

lyder som følger: 

§ 20. … 

Stk. 5. Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af § 20, stk. 1, kan fast-

sætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geogra-

fiske områder. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmeforsy-

ningsanlæg. 

 

32. Af bemærkninger til ændring af bestemmelsen ved lov nr. 451 af 31. maj 

2000, fremgår det, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, 1. pkt. er flyttet af redaktionel-

le grunde: 

Det præciseres dog, at det er anlæggene, der har kompetencen til at differen-

tiere i prisfastsættelsen, som forudsættes at ske efter objektive og ikke-

diskriminerende grunde. 
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33. Af de almindelige bemærkninger til lov nr. 745 af 1. juni 2015 (afsnit 

2.1.3.1), som ændrede bestemmelsen om prisdifferentiering fremgår det, at pris-

forskellen skal være omkostningsbestemt: 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, indeholder muligheden for at prisdifferen-

tiere mellem forbrugergrupper eller geografiske områder. Det betyder, at der 

må opkræves forskellige priser fra grupper af rumvarmeforbrugere, f.eks. for-

brugere i boligforeninger og parcelhuse, eller i geografiske områder, f.eks. i 

forbindelse med fusioner. Prisdifferentieringen skal være omkostningsbestemt. 

Prisforskellen skal således kunne begrundes i, at levering til en forbrugergrup-

pe eller et geografiske område påfører værket mindre omkostninger end en 

anden gruppe eller et andet område. 

 

34. De specifikke bemærkninger til ændring af § 20, stk. 5, ved lov nr. 745 af 1. 

juni 2015 beskriver muligheden for at anvende prisdifferentiering til udvidelse 

eller bibehold af kundegrundlaget: 

Det er således muligt, at en procesvarmekunde får en lavere varmepris end 

rumvarmeforbrugerne, men loftet for prisnedsættelsen udgøres af de bespa-

relser, som proceskundens tilslutning medfører for rumvarmeforbrugerne. På 

denne måde kan varmeprisen stadig betragtes som omkostningsbestemt. Be-

stemmelsen giver også mulighed for at tilbyde en eksisterende proceskunde 

mere gunstige priser, hvis kunden hidtil har fået leveret varme til samme eller 

højere tarif end rumvarmeforbrugerne. I så fald udgøres loftet for prisnedsæt-

telsen af den prisstigning, som rumvarmeforbrugere ville opleve, hvis proces-

kunden opsiger sin varmeaftale med varmeleverandøren. 

 

35. I Energitilsynets tilkendegivelse om problemstillinger vedrørende prishar-

monisering og prisdifferentiering i relation til fusioner og opkøb (15. december 

2008, j.nr. 4/0920-8901-0133) konkluderes det, at prisharmonisering er ud-

gangspunktet for prisfastsættelse efter varmeforsyningsloven, men at der kan 

prisdifferentieres efter rimelige økonomiske principper så længe de samlede ind-

tægter kan beregnes i overensstemmelse med prisbestemmelsen: 

Sekretariatets konklusioner på grundlag af overvejelserne i notatet er:   

[…]  

-  at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmeprisen for kunde-

grupper inden for samme forsyningsvirksomhed fastsættes på lige vilkår. 

Det er derfor også sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsloven ikke 

fastlægger en generel pligt for virksomhederne til at differentiere priserne.    

-  at heller ikke det såkaldte samtidighedsprincip sammenholdt med lovens 

definition af "kollektive varmeforsyningsanlæg" jf. lovens § 2 giver grundlag 

for at antage, at forsyningsvirksomheder har en pligt til at differentiere mel-

lem kundegrupper inden for samme forsyning.   

-  at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede 

kundegrundlag dels geografisk dels mellem samme kundekategorier, så 

længe de samlede indtægter kan beregnes i overensstemmelse med var-

meforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen sker 

efter rimelige økonomiske principper.   
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- at Energitilsynet har kompetence til at vurdere om en differentiering sker ef-

ter rimelige økonomiske principper og at det ved denne vurdering bør ind-

gå, hvor følsom beregningen er for udsving i forudsætninger, og om der ta-

ges højde herfor i beslutningsgrundlaget. Derudover påser Energitilsynet, 

om de fremskrivninger, der anvendes, hviler på et så objektivt grundlag 

som muligt.  

[…]  

7. PROJEKTGODKENDELSE 

 

36. Energitilsynet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om regler i varme-

forsyningslovens kapitel 2 om varmeforsyningsplanlægning, som bl.a. indehol-

der regler om projektgodkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg. Lovgiv-

ning og vejledning vedrørende varmeforsyningsplanlægning fremgår dog af rets-

grundlaget, fordi ét af spørgsmålene i sagen er, om varmeforsyningslovens pris-

regulering i kapitel 4, herunder anvendelse af substitutionsprisprincippet, kan 

blive begrænset af varmeplanmæssige tiltag, som er foretaget af myndigheder i 

medfør af kapitel 2 i varmeforsyningsloven. 

37. Indtil 1990 skete varmeforsyningsplanlægningen i tæt samarbejde mellem 

staten, amterne og kommunerne. Rammerne for fjernvarmens udbygning blev 

således fastsat af disse myndigheder. I bemærkningerne til lov nr. 382 af 13. juni 

1990 om varmeforsyning, hvorved plansystemet blev erstattet af det nuværende 

projektsystem, henvises der til baggrunden for det tidligere plansystem: 

Man stod således overfor en meget krævende og omfattende planlægningsopga-

ve, som tilmed skulle løses indenfor snævre tidsmæssige rammer. Denne særlige 

historiske baggrund kom til at præge udformningen af loven, der som et afgørende 

element i den samlede myndighedsregulering foreskrev et landsdækkende plan-

system med deltagelse af alle tre myndighedsniveauer, stat, amtskommuner og 

kommuner. 

 

38. I 1990 blev projektsystemet indført, hvorefter kommunalbestyrelsen er den 

godkendende myndighed for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Kommunalbestyrelsens beføjelse er fastsat i varmeforsyningslovens § 3, stk. 1: 

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber 

og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommu-

nen. 

 

39. Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016) regulerer i 

§ 3, stk. 1, kommunalbestyrelsens godkendelsesbeføjelse: 

§ 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, 

skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

40. Desuden indeholder projektbekendtgørelsen krav om etablering af kollektive 

varmeforsyningsanlæg, herunder krav om produktionsform. Der gælder specifik-

ke krav herom i forhold til kollektive varmeforsyningsanlæg, der planlægges 
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etableret i områder forsynet med varme fra et centralt kraftvarmeværk. I disse 

såkaldte centrale områder skal anlæg over 1 MW indrettes som kraftvarmeanlæg, 

jf. § 13 (kraftvarmekravet): 

§ 13. Ved etablering af produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW til 

levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et cen-

tralt kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis 

anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg, jf. dog § 14. 

 

41. Der er dog mulighed for etablering af ren varmeproducerende anlæg i de cen-

trale områder, hvis der er tale spids- og reservelastanlæg. Det fremgår af projekt-

bekendtgørelsens § 14: 

§ 14. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg kan kommunalbestyrelsen 

godkende anlæg, der kun kan producere varme. 

 

42. Projektbekendtgørelsen regulerer desuden hvilke brændsler, der kan anven-

des. Brændselsvalg er bl.a. afhængig af anlæggets produktionsform og beliggen-

hed. Den relevante bestemmelse for anvendelse af brændsel på spids- og reserve-

lastanlæg i de centrale områder er fastlagt i projektbekendtgørelsens § 19, stk. 2, 

som tillader alle brændsler. Hvis anlægget dog skulle betragtes som et grundlast-

anlæg, ville anvendelse af biomasse også være tilladt, jf. bekendtgørelsens § 18: 

§ 18. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand el-

ler damp til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme 

eller varme, kan kommunalbestyrelsen godkende projektet, hvis der anvendes et 

eller flere af følgende brændsler, jf. dog § 19: 

1) Biomasse. 

2) Biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse. 

3) Affald. 

 

§ 19. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg til levering af opvarmet vand 

eller damp til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme 

eller varme, kan kommunalbestyrelsen tillige godkende brændslerne mineralsk 

olie eller naturgas. 

Stk. 2. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg til levering af opvarmet vand 

eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg, kan 

kommunalbestyrelsen godkende alle brændsler, jf. dog § 15. 

 

43. Projektbekendtgørelsens regler gælder alene ved etablering af kollektive 

varmeforsyningsanlæg. Når et anlæg engang er etableret i overensstemmelse 

med reglerne, skal driften af anlægget foregå efter almindelige driftsøkonomiske 

principper. Det fremgår af vejledningen til projektbekendtgørelsen (Energistyrel-

sens Vejledning: Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005 om godkendelse af pro-

jekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af december 2007). Vejledningen 

vedrører en tidligere bekendtgørelse, men den pågældende bestemmelse i § 14 

(den tidligere § 12) har ikke ændret sig, og derfor er vejledningen fortsat relevant 

ved fortolkning af bestemmelsen. Det fremgår af vejledningens side 19, at det 
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efter etablering af anlægget ikke er relevant, om der er tale om et grundlastanlæg 

eller en spids- og reservelastanlæg: 

Ved ”spidslastanlæg” forstås et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der er etableret 

til at kunne dække den del af varmeproduktionen, som ikke kan dækkes af grund-

lastanlægget, når grundlastanlægget producerer med maksimal kapacitet.  

 

Ved ”reservelastanlæg” forstås et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der er etable-

ret til at kunne dække den del af varmeproduktionen, som ikke kan dækkes af 

grundlastanlægget, fordi grundlastanlægget ikke er i drift, f.eks. ved havari eller 

vedligehold.  

 

Grundlastslægget er hovedproduktionsanlægget, som er etableret til at kunne 

dække normalt mindst 90 pct. af den årlige produktion af varme. 

  

Driften af de etablerede anlæg, fastlægges frit af værket på baggrund af markeds-

situationen, bl.a. priser på brændsel, elprisen, etc. 

8. KOMMUNALE FÆLLESSKABER 

 

44. Energitilsynet administrerer ikke regler om kommunale fællesskaber. Lov-

givning og vejledning herom fremgår dog af retsgrundlaget, da substitutionspris-

princippets anvendelse på interessentskaber er en af problemstillingerne i denne 

sag. 

45. Kommuner har efter § 60 i lov om kommunernes styrelse mulighed for at 

indgå kommunale fællesskaber: 

§ 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænk-

ning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, 

kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra 

statsforvaltningen. 

Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom del-

tagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers an-

modning, når statsforvaltningen finder rimelig grund dertil. 

Stk. 3. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af statsforvaltningen 

og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne. 

 

46. Af Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber 

af april 2016 fremgår det, at deltagerkommuner i kommunale fællesskaber ved 

fastsættelse af bestemmelser i vedtægterne om finansiering og hæftelse skal være 

opmærksomme på regler om prisfastsættelse i sektorlovgivningen. Det kan være 

relevant at lave aftaler om eventuelle yderligere indskud eller fastlægge princip-

per for indbyrdes hæftelse mellem kommunerne. Her citeres enkelte afsnit fra 

vejledningens s. 67 og 68: 

For fællesskaber, typisk på forsyningsområdet, hvis driftsudgifter dækkes via 

brugernes betaling – takster – vil det normalt især være relevant at overveje 

reguleringen af, hvordan anlægsudgifter finansieres. Man må i den forbindelse 
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være opmærksom på særligt regler om prisfastsættelsen, som ofte findes i 

sektorlovgivningen. Herudover kan det almindelige såkaldte hvile i sig selv-

princip på forsyningsområdet også fortsat være af betydning på nogle områ-

der.  

 

Uanset om fællesskabet er skatte- eller takstfinansieret, kan det i vedtægterne 

efter omstændighederne være relevant at aftale, at deltagerkommunerne se-

nere, hvis der opstår finansieringsbehov til f.eks. anlæg, kan pålægges yderli-

gere indskud end det, de har erlagt ved stiftelse/indtræden, og der kan aftales 

en rimelig fordeling af sådanne udgifter, jf. ovenfor. I denne forbindelse skal 

man dog som anført være opmærksom på særlige regler i sektorlovgivningen, 

navnlig på forsyningsområdet. 

 

[…] 

 

Som nævnt ovenfor i afsnit 3.1 oprettes et kommunalt fællesskab normalt som 

et interessentskab. Dette indebærer, at de deltagende kommuner udadtil hæf-

ter direkte, ubegrænset og solidarisk for fællesskabets forpligtelser over for 

tredjemand.  

 

Principperne for den indbyrdes hæftelse mellem kommunerne i fællesskabet 

skal fastsættes i vedtægterne. Ved fastlæggelse heraf vil det ofte være rele-

vant at lægge de samme kriterier, som udgør grundlaget for fordelingen af fi-

nansieringen af fællesskabets aktiviteter, til grund. Dette behøver dog ikke 

nødvendigvis at være tilfældet. 

9. FORBUD MOD KOMMUNAL TILSKUD TIL KOLLEKTIVE VARMEFORSYNINGSAN-

LÆG 

 

47. Varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6,
3
 har følgende ordlyd: 

§ 20 a. … 

Stk. 6. Kommuner må ikke yde tilskud til kommunale varmeforsyningsanlæg. 

 

48.  Af bemærkninger til lov nr. 451 af 31. maj 2000, hvorved varmeforsynings-

lovens § 20 a blev indsat, fremgår det, at bestemmelsen i § 20 a, stk. 6, ikke er til 

hinder for, at kommunen dækker eventuelle underskud i en kollektiv varmefor-

syningsvirksomhed, yder kapitalbevillinger eller stiller garanti: 

I forslaget til § 20 a, stk. 6, præciseres, at varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-

selv«-princip kun er fraveget i lovforslagets bestemmelser om indtægtsramme-

regulering for så vidt angår kommuners adgang til at føre midler ud af kommu-

nale varmeforsyningsselskaber, idet kommunerne har mulighed for en ekstra-

ordinær forrentning af indskudskapitalen. Omvendt fastholdes det, at kommu-

nerne ikke har adgang til at tilføre de kommunale virksomheder midler. Be-

stemmelsen er imidlertid ikke til hinder for, at en kommune som debitor dæk-

 
3 Bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer  
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ker eventuelle underskud i en sådan virksomhed. Kapitalbevillinger og garanti-

stillelse vil ligeledes ikke være omfattet af bestemmelsen i stk. 6. 

 

49. Af Varmeforsyningsloven med kommentarer, Pernille Aagaard og Bent Ole 

Gram Mortensen følger forbuddet i varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, tillige 

af det i kommunalretten gældende hvile i sig selv-princip (s. 148-149): 

Forbudet i stk. 6 mod kommunale tilskud til varmeforsyningen følger tillige af 

det i kommunalretten gældende hvile-i-sig-selv princip. Det kommunale hvile-i-

sig-selv princip, som det er kommet til udtryk gennem tilsynspraksis, er et to-

delt princip. Dels er det udtryk for, at kommunerne ikke uden lovhjemmel må 

benytte forsyningsvirksomhed til at supplere skatteindtægterne, dels er det ud-

tryk for, at kommunen ikke må skattefinansiere den kommunale forsynings-

virksomhed helt eller delvist. Der er således tale om et byrdefordelingsprincip 

mellem borgere betragtet som aftagere af ydelser og borgere betragtet som 

skatteydere. 
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BILAG 2 TIL PKT. 5 - HØRING 

 

BILAG 2: HØRING 

1. INDLEDNING 

 

1. Sekretariatet har den 27. september 2016 sendt et udkast til afgørelse og tilken-

degivelse i høring til VEKS og IVV, som betragtes som part i sagen, med frist for 

afgivelse af bemærkninger den 17. oktober 2016. Begge parter har afgivet hørings-

svar. 

2. Desuden blev et udkast sendt til orientering til VEKS’ øvrige varmeaftagere og 

til interessentkommunerne i VEKS, som der ikke er modtaget bemærkninger fra.  

3. Sekretariatet har modtaget svar på høringen fra IVV den 17. oktober 2016. 

VEKS har ved mail af 14. oktober 2016 anmodet om én uges udsættelse af hø-

ringsfristen. Anmodningen blev imødekommet. Sekretariatet modtog VEKS’ hø-

ringssvar den 18. oktober 2016. IVV har indsendt et supplerende høringssvar den 

20. oktober 2016. Nedenfor refereres de høringssvar, Energitilsynets sekretariat 

har modtaget. Svarene er refereret opdelt på emner, som efterfølges af sekretaria-

tets bemærkninger. 

4. VEKS har i høringssvaret anmodet at få foretræde for Energitilsynet med hen-

blik på en mundtlig forelæggelse af sagen. IVV har i sit høringssvar bemærket, at 

såfremt VEKS får adgang til at foretræde for Energitilsynet, vil IVV have tilsva-

rende adgang hertil. 

5. VEKS’ anmodning om at få adgang til at foretræde for Energitilsynet er blevet 

behandlet på formandsmødet den 15. november 2016. Det fremgår af § 27 i Ener-

gitilsynets forretningsorden, at Energitilsynets møder som udgangspunkt er lukke-

de, men at der kan gives adgang til at foretræde for Energitilsynet til parter, der ud 

fra en konkret bedømmelse ikke er i stand til at frembringe en skriftlig udtalelse i 

en sag, når det forventes at bidrage til sagens oplysning. Energitilsynets formand 

har vurderet, at der ikke er grundlag for at give adgang til at foretræde for Energi-

tilsynet i denne sag, hvor parterne repræsenteres af advokater og sagen vurderes 

fuldt oplyst.   
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2. INDHOLDET AF ENERGIKLAGENÆVNETS HJEMVISNING 

2.1. IVV’S HØRINGSSVAR 

 

6. Horten har på vegne af IVV meddelt, at det fremsendte høringsudkast grund-

læggende ikke giver anledning til bemærkninger. Efter IVV’s opfattelse er der i 

høringsudkastet taget stilling til de punkter, som sagen blev hjemvist på. 

7.  IVV finder dog, at spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for anvendelse af 

substitutionspris er opfyldt, allerede er afgjort af Energiklagenævnet, hvorfor der 

ikke er anledning til eller grundlag for på ny at se på det. Sagen drejer sig ifølge 

IVV udelukkende om, hvorvidt der må gælde noget andet i forholdet mellem et 

interessentskab som leverandør og en interessent som aftager. 

2.2. VEKS’ HØRINGSSVAR 

 

8. VEKS finder, at høringsudkastet et udtryk for en total forbigåelse af indholdet 

af Energiklagenævnets hjemvisning, som sekretariatet efter VEKS’ opfattelse ikke 

tager konkret stilling til. 

9. Ifølge VEKS er Energiklagenævnets hjemvisning begrundet i tre forhold, nem-

lig: 

1. At det var relevant for vurderingen af substitutionsprisprincippets an-

vendelse, hvilken indvirkning princippet har på de øvrige interessen-

ter i et interessentskab. 

2. At det i lyset heraf skulle vurderes, om substitutionsprisprincippet 

fandt anvendelse på interessentskaber, underforstået i relationen 

mellem interessenterne. 

3. At det skulle vurderes, hvilken betydning substitutionsprisprincippet 

ville have for de øvrige aftagere i VEKS. 

 

10. VEKS anfører, at sekretariatet ikke tager konkret stilling til den problemstil-

ling, som var bærende for Energiklagenævnets hjemvisning, nemlig spørgsmålet 

om, og i givet fald hvorledes, substitutionsprisprincippet skal håndteres mellem 

interessenterne i et fællesskab som VEKS. 

11. Ifølge VEKS har Energiklagenævnet forventet, at Energitilsynet ville vurdere, 

om der er grundlag for tilsidesættelse af substitutionsprisprincippet i den konkrete 

situation, som følge af eventuelle negative konsekvenser for interessenterne og de 

øvrige varmeaftagere. 

2.3. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

12. Energiklagenævnet har den 20. april 2016 ophævet Energitilsynets afgørelse af 

15. juli 2015. Sagen skal dermed afgøres på ny. 

13. Af Energiklagenævnets afgørelse af 20. april 2016 fremgår, at sagen hjemvises 

”med henblik på undersøgelse af substitutionsprisprincippets anvendelse på inte-
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ressentselskaber” (s. 7) og ”med henblik på Energitilsynet tager stilling til, hvilken 

betydning substitutionsprisprincippet vil få for øvrige aftagere af varme fra Vest-

egnens Kraftvarmeselskab” (s. 8). 

14. Sekretariatet finder, at der i høringsudkastet er taget stilling til substitutions-

prisprincippets anvendelse på interessentskaber. Der henvises til høringsudkastets 

afsnit 4.2, pkt. 32, og med hensyn til overvejelser om ejerskab til afsnit 4.5, pkt. 61 

og 62. Substitutionsprisprincippet medfører, at omkostninger, der overstiger egen-

produktionsprisen eller prisen for varmen hos en alternativ leverandør, ikke kan 

anses for nødvendige omkostninger. En omkostnings nødvendighed eller unød-

vendighed vurderes ikke at kunne ændre sig afhængig af varmeleverandørens eller 

varmeaftagerens ejerskab eller (delvis) ejersammenfald. Sekretariatet finder heller 

ikke gode grunde til at tilsidesætte substitutionsprisprincippet for interessentska-

bers leverance til en varmeaftager, der samtidig er interessent. I anledning af 

VEKS’ høringssvar er overvejelserne herom tilføjet i et nyt afsnit 6.2.3, som der 

henvises til. 

15. Sekretariatet har desuden taget stilling til substitutionsprisprincippet betydning 

for de øvrige varmeaftagere i høringsudkastets afsnit 6.6.3. Sekretariatet skal un-

derstrege, at sekretariatets stillingtagen hertil udgør en tilkendegivelse, som ikke 

kan påklages. Sekretariatet konkluderer i afsnit 6.6.4, at omkostninger, der over-

stiger substitutionsprisen, ikke er nødvendige omkostninger, og dermed ikke er 

indregningsberettigede i de øvrige varmeaftagers varmepriser. Sekretariatet finder 

ikke, at konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse for øvrige var-

meaftagere giver anledning til overvejelser om tilsidesættelse af substitutionspris-

princippet. Det er tydeliggjort i den tilkendegivelse, der nu forelægges Energitil-

synet til beslutning. 

3. IVV’S PRODUKTIONSANLÆG – BETINGELSER FOR SUBSTITUTIONSPRISPRIN-

CIPPET 

3.1. IVV’S HØRINGSSVAR 

 

16. IVV er ikke enig i, at IVV’s egne anlæg er spids- og reservelastanlæg og hen-

viser til det til Energiklagenævnet fremsendte materiale, hvor IVV anfører, at ke-

delanlægget er etableret som grundlast. 

3.2. VEKS’ HØRINGSSVAR 

 

17. VEKS finder, at det er en betingelse for substitutionsprisprincippets anvendel-

se, at der kan opnås tilladelse til at producere ud over spids- og reservelast. IVV 

lever ikke op til kraftvarmekravet for grundlastenheder i projektbekendtgørelsen. 

3.3. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

18. Sekretariatet finder, at det skal lægges til grund, at IVV’s egne produktionsan-

læg ved tilslutning til VEKS er overgået fra grundlast til spids- og reservelast, men 

om anlægget er grundlast eller spidslast er ikke af betydning for substitutionspris-
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princippets anvendelse. Det er derimod anlæggets mulighed for at producere ud-

over spidslastkapacitet, hvilket vurderes at være til stede. 

19. I Energistyrelsens brev af 3. oktober 1982 vedrørende projektforslaget for 

IVV’s produktionsanlæg blev der allerede talt om den mulige fremtidige situation, 

at IVV’s produktionsanlæg efter idriftsættelse af kraftvarmeværket (en ny kraft-

varmeblok på Avedøre Holme) kunne indgå i det samlede system som spids- og 

reservelastanlæg. Energistyrelsen udtalte desuden i brev af 15. maj 2012, at IVV’s 

produktionsanlæg i henhold til afgørelse af 13. september 1990 vedrørende ”Spe-

cifik forudsætning for omlægning af fjernvarmeforsyningen i Ishøj til kraftvarme-

forsyning” er overgået til spids- og reservelastanlæg. 

20. Driften af de etablerede anlæg kan efter reglerne fastlægges frit, jf. vejlednin-

gen til projektbekendtgørelsen. Efter reglerne har IVV’s produktionsanlæg derfor 

mulighed for at producere den fulde last. 

4. SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPETS ANVENDELSE PÅ INTERESSENTSKABER 

4.1. IVV’S HØRINGSSVAR 

 

21. IVV finder, at der ikke gælder noget andet i forholdet mellem et interessent-

skab som leverandør og en interessent som aftager end det, der ellers gælder for 

anvendelse af substitutionsprisprincippet. 

22. I det omfang, VEKS ikke kan løse spørgsmålet om virkningen af substituti-

onsprisprincippet, vil VEKS på samme måde som alle andre varmeleverandører 

være nødsaget til at foretage de fornødne besparelser. 

23. VEKS er ifølge IVV ikke tvunget til at betale mere for varmen, end man kan 

videresælge den til, ligesom der heller ikke er forpligtelse til, at prisaftalerne med 

de centrale kraftværker indeholder bestemmelse om faste afgifter. I det omfang, 

VEKS måtte have indgået uhensigtsmæssige aftaler, må dette udelukkende falde 

tilbage på VEKS, og kan ikke føre til, at substitutionsprisprincippet af denne grund 

ikke skulle anvendes i forhold til VEKS. I øvrigt har VEKS muligheden for at lade 

den nødvendige varme producere på IVV’s produktionsanlæg. IVV pepeger her-

udover, at VEKS ifølge sine regnskaber har en ikke betydelig egenkapital. 

24. IVV finder, at VEKS’ betragtninger om, at substitutionsprisprincippet ikke 

skulle kunne anvendes som følge af varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, misvi-

sende og fejlagtig. Hvis betragtningen var rigtig, ville man aldrig kunne anvende 

substitutionsprisprincippet over for en kommunal varmeforsyning. I det omfang, 

kommunen som følge af sit ejerskab eller medejerskab hæfter for underskud i en 

varmeforsyning, er kommunen som følge af sin hæftelse tvunget til at betale, hvil-

ket ikke har noget at gøre med et tilskud, som er en frivillig disposition. En kom-

mune kan ikke frigøre sig fra en forpligtelse i medfør af hæftelse med henvisning 

til varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6. 
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4.2. VEKS’ HØRINGSSVAR 

 

25. VEKS anfører, at denne sag ikke kan sammenlignes med sagen vedrørende 

Skanderborg Fjernvarme a.m.b.a. mod Renosyd I/S, hvor en forbrugerejet varme-

forsyningsvirksomhed gør substitutionsprisprincippet gældende overfor interes-

sentskabet. Nærværende sag adskiller sig ifølge VEKS ved, at det er én af interes-

senterne i interessentskabet, der gør princippet gældende, eftersom IVV er en var-

meforsyningsvirksomhed direkte ejet af Ishøj Kommune. 

26. Sekretariatets forudsætning om, at underskud, der opstår som følge af substitu-

tionsprisprincippets anvendelse, ikke vil kunne indregnes i varmeprisen, betyder 

ifølge VEKS de facto, at underskuddet skal betales af skatteborgerne, hvilket er 

ulovligt. VEKS finder det desuden uforenligt med VEKS’ grundlag og krafvarme-

tanken, hvis en af interessenterne får mulighed for at tvinge de øvrige interessenter 

til at betale for, at visse varmeaftagere for en lavere varmepris. 

27. VEKS anfører desuden, at VEKS køber størstedelen af sin grundlastvarme fra 

eksterne varmeproducenter, og VEKS er ikke herre over prisen for varmekøb, 

hvorfor der ikke kan effektiviseres til at udligne en eventuel underdækning for-

bundet med varmelevering til substitutionspriser til IVV. 

28. VEKS muligheder for at finansiere den potentielle underdækning er begrænse-

de til at indregne den i varmepriserne eller at anmode interessentkommunerne om 

yderligere indskud. Sidstnævnte er dog heller ikke en reel mulighed, da kommu-

nerne ikke må yde tilskud til kommunal varmeforsyningsvirksomhed, jf. varme-

forsyningslovens § 20 a, stk. 6. 

29. Kombinationen af, at VEKS er et kommunalt ejet interessentskab, og at VEKS 

er et transmissionsselskab uden direkte indflydelse på varmeproduktionspriserne, 

medfører således, at substitutionsprisprincippet konkret må tilsidesættes som uri-

meligt og stridende mod varmeforsyningslovens § 20 a. 

4.3. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

30. I sagen vedrørende Skanderborg Fjernvarme a.m.b.a. og RenoSyd I/S blev det 

fastsat, at substitutionsprisprincippet gælder ved levering fra et interessantskab til 

en ekstern varmeaftager. Efter sekretariatets opfattelse gælder det samme, når der 

er helt eller delvis ejersammenfald mellem varmeleverandør og varmeaftageren. 

Det gør for anvendelse af prisreguleringen, herunder substitutionsprisprincippet, 

ikke en forskel om varmeaftageren samtidig er interessent i interessentskabet. 

Merprisen udover substitutionsprisen er ikke en nødvendig omkostning. At en 

omkostning ikke kan vurderes nødvendig i lyset af, at der er et billigere alternativ, 

ændrer sig ikke afhængig af hvem der ejer de pågældende varmeforsyningsvirk-

somheder, der leverer og aftager varme. 

31. De problemstillinger, som VEKS anfører, er grundlæggende de samme pro-

blemstillinger, som virksomheder med en anden organisationsform eller selskabs-

form vil stå over for, når en del af deres omkostninger ikke kan dækkes af varme-

prisen. Hvis prisreguleringens negative konsekvenser kunne være en begrundelse 
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for tilsidesættelse af prisreguleringen, vil prisreguleringen være uden konsekven-

ser og dermed uden betydning. Sekretariatet finder ikke, at varmeforsyningslovens 

§ 20 a er til hinder for anvendelse af substitutionsprisprincippet i forhold til kom-

munale varmeforsyningsvirksomheder. Sekretariatets overvejelser om eventuelle 

grunde for tilsidesættelse af substitutionsprisprincippet i den konkrete sag fremgår 

af et nyt afsnit 6.2.3 i den endelige afgørelse, som der henvises til. 

5. DE VIDERERÆKKENDE KONSEKVENSER AF SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPETS 

ANVENDELSE I DEN FORELIGGENDE SITUATION 

5.1. IVV’S HØRINGSSVAR 

 

32. Substitutionsprisprincippet kan efter IVV’s opfattelse netop benyttes over for 

kraftvarme. Indførelsen af kraftvarme skete ud fra en forudsætning af, at dette ikke 

skulle gøre varmen dyrere for varmeforbrugerne. Anvendelse af substitutionspris-

princippet vil ikke medføre en uhensigtsmæssig anvendelse af energi, men der-

imod en regulering af den pris, der kan opnås for varme produceret på centrale 

kraftvarmeværker såvel som andre steder. 

5.2. VEKS’ HØRINGSSVAR 

 

33. VEKS anfører, at den yderste konsekvens af substitutionsprisprincippets an-

vendelse i VEKS’ situation vil være, at varmeforsyningslovens § 1, om at kraft-

varme skal fremmes mest muligt, bliver undermineret. Det ville kunne ske, når 

VEKS for at afværge tab skal anvende aftagernes spids- og reservelastanlæg, og 

varmeforsyningen dermed på ny bliver overtaget af de små decentrale anlæg. Ikke 

alene samfundsøkonomien og miljøet vil være de store tabere, men også VEKS’ 

øvrige varmeforbrugere, der betaler fast afgift til de centrale kraftvarmeanlæg. 

Desuden vil interessenterne i VEKS, der har bidraget til investeringer som følge af 

kraftvarmeomlægningen lider skade. VEKS finder derfor, at Energitilsynet må 

tilsidesætte substitutionsprisprincippet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 5. 

5.3. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

34. Sekretariatet finder ikke, at Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 5, har beføjelse til at tilsidesætte substitutionsprisprincippet. Bestemmelsen 

har en meget særlig baggrund. Varmeforsyningsloven indeholder ikke en pligt til 

at anvende kraftvarme fremfor ren varme. Kraftvarmekravet fremmer samproduk-

tion af el og varme, men reglerne tillader, at etablerede kraftvarme- og varmean-

læg anvendes frit på baggrund af markedssituationen. Sekretariatet finder ikke, at 

det strider mod varmeforsyningslovens § 1. 

35. I en sag for Monopolankenævnet om anvendelse af § 21, stk. 5, blev en aftage-

/betalingspligt i forhold til varmeleverancen fra et centralt kraftvarmeværk forsva-

ret med argumenter, der kan sammenlignes med dem, som VEKS anfører i denne 

sag. Der henvises til retsgrundlagets pkt. 7, bilag 1. Sagen afviger fra nærværende 

sag i den henseende, at den vedrører distributionsleddet, men der er overensstem-

melse i forhold til de to hensyn, som blev afvejet mod hinanden: gennemtvang af 

udnyttelse af (central) kraftvarme mod frit anvendelse af anlæg. Aftage-
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/betalingspligten blev vurderet urimelig, hvorfor sekretariatet heller ikke i den 

administrative retspraksis kan se støtte for at anvende varmeforsyningslovens § 

21, stk. 5, til at sikre varmeaftag fra et centralt kraftvarmeværk. 

36. Sekretariatets overvejelser om anvendelse af varmeforsyningslovens § 21, stk. 

5, til at tilsidesætte substitutionsprisprincippet fremgår af et nyt afsnit 6.2.3, som 

der henvises til. 

6. INDREGNING OVER FOR VARMEAFTAGERNE 

6.1. VEKS’ HØRINGSSVAR 

 

37. VEKS anfører, at substitutionsprisprincippet gør det subjektivt, hvad der for-

stås ved en nødvendig omkostning. Hvis VEKS havde leveret den varmemængde, 

IVV modtager, til enhver anden kunde, havde den omkostningsbestemte pris fuldt 

ud været udtryk for nødvendige omkostninger. Definitionen af nødvendige om-

kostninger begrundes i IVV’s forhold og ikke VEKS’ forhold. 

38. ”Nødvendige omkostninger” kan ikke gradbøjes på denne måde. Når en om-

kostning er nødvendig, lige indtil den varmemængde, den vedrører, når leverings-

grænsen for IVV, kan den også indregnes i de øvrige varmeaftagers varmepriser. 

Med andre ord gør det forhold, at det ikke er en nødvendig omkostning for IVV at 

betale mere end substitutionsprisen, ikke, at omkostningen har været mindre nød-

vendig for VEKS’ levering af varmemængden til IVV. 

39. Desuden følger det af Energiklagenævnets praksis, at underdækning hidrøren-

de fra substitutionspriser vil kunne indregnes i varmepriserne for de øvrige varme-

aftagere. I den forbindelse henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. septem-

ber 2011 (j.nr. 1021-11-12). Det fremgår af afgørelsen, at indgåelse af en aftale om 

varmeprisen som udgangspunkt ikke indskrænker varmeforsyningsanlæggenes ret 

til indregning af underdækning. VEKS finder derfor, at et underskud som følge af 

aftalen med IVV om levering af kraftvarme og anvendelse af IVV som spids- og 

reservelastanlæg kombineret med en pligtmæssig anvendelse af substitutionspris-

princippet bør kunne indregnes i varmeprisen på samme måde, som hvis man hav-

de aftalt sig frem til en pris, der var lavere end produktionsprisen. 

40. Nødvendige omkostninger må ifølge VEKS i øvrigt ses i lyset af lovens for-

mål, som er at sikre samfundsøkonomisk anvendelse af energi og maksimalt ud-

nyttelse af kraftvarme. Underdækningen vil være begrundet i, at VEKS er forplig-

tet til at løfte den samfundsopgave, det er at levere kraftvarme ud til kommunerne. 

VEKS finder ikke, at underdækning fra substitutionspriser kan sammenlignes med 

prisunderdækning som følge af prislofter, fordi prislofter for affaldsværker er fast-

sat som et vægtet gennemsnit af prisen på de centrale kraftvarmeværker. Disse 

priser er således fastsat under hensyntagen til, at varmen i Danmark skal fremme 

kraftvarmeproduktion. 

41. Såfremt Energitilsynet fastholder, at substitutionsprisprincippet finder anven-

delse imellem interessenterne i VEKS, bør underskud hidrørende fra substitutions-

priser kunne indregnes i samtlige varmeforbrugeres pris. 
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6.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

42. Sekretariatets vurdering af begrebet ”nødvendig omkostning” i lyset af substi-

tutionsprisprincippets anvendelse medfører i modsætning til det, som VEKS anfø-

rer, ikke at dette begreb bliver subjektivt, afhængig hvem der leveres til. 

43. Sekretariatet er enigt med VEKS i, at substitutionsprisprincippet alene kan 

påberåbes i det leveringsforhold, hvor der er et billigere forsyningsalternativ. I 

leveringsforhold, hvor et sådant alternativ ikke er til stede, er der ikke tale om en 

merpris i forhold til alternativet, og derfor vil omkostningerne kunne indregnes 

fuldt ud. Sekretariatet ser dog ikke noget subjektivt heri. Tværtimod bliver begre-

bet ”nødvendig omkostning” gradbøjet, hvis en omkostning, der ikke vurderes 

nødvendig i forhold til den ene varmeaftager, kan indregnes i den anden varmeaf-

tagers pris som en nødvendig omkostning. Det er det, som vil ske, hvis de om-

kostninger, der ikke kan dækkes som følge af IVV’s substitutionspris, vil kunne 

indregnes i de øvrige varmeaftagers varmepris, som VEKS’ foreslår. 

44. I tilkendegivelsen (der henvises til afsnit 6.6.3.3 og 6.6.3.4) lægges det netop 

til grund, at omkostninger, der overstiger substitutionsprisen, ikke er nødvendige 

omkostninger, og derfor ikke er indregningsberettigede, hverken i IVV’s varme-

pris eller i de øvrige varmeaftagers pris. Der er således ikke tale om, at begrebet 

”nødvendig omkostning” gradbøjes afhængig af, hvem der leveres til. 

45. Med hensyn til Energiklagenævnets praksis skal sekretariatet bemærke, at 

denne afgørelse vedrører underdækninger som følge af prisaftaler. Varmeforsy-

ningsvirksomheder fastsætter deres priser efter et budget baseret på årets forvente-

de omkostninger. De forventede omkostninger ved årets start vil typisk afvige fra 

de faktisk realiserede omkostninger, der først kan opgøres, når året er omme. Hvis 

den budgetterede pris fastsættes med udgangspunkt i en prisaftale, kan der ligele-

des være forskel mellem de faktisk realiserede omkostninger, hvis den omkost-

ningsbestemte pris viser sig at være lavere end den aftalte pris. 

46. Varmeforsyningsloven er en maksimalprisregulering. Loven er ikke til hinder 

for, at der aftales en lavere pris end den omkostningsbestemte pris. I Energiklage-

nævnets praksis, som VEKS henviser til, er det fastlagt, at forskellen mellem ind-

tægterne fra den pris, der er opkrævet med udgangspunkt i en prisaftale, og de 

faktisk realiserede omkostninger, betragtes som en underdækning, der kan fremfø-

res i varmepriserne efter almindelig praksis, dvs. med en vis tidsmæssig begræns-

ning, medmindre der er tale om usagligt eller vilkårligt fastsatte priser. 

47. I nærværende sag er det imidlertid ikke aftalen om prisen for levering af varme 

fra VEKS eller andre aftaler mellem VEKS og IVV, der medfører, at en del af 

omkostninger ikke kan indregnes i prisen. Det er derimod den substitutionspris, 

der udgøres af den pris, som varmen kan produceres for på IVV’s eget produkti-

onsanlæg, hvis denne pris skulle være lavere end prisen for levering af varme fra 

VEKS. 

48. Som det fremgår af Energitilsynets afgørelse i sagen vedrørende I/S Amager 

Ressourcecenter (23. juni 2015, j.nr. 13/01263) er den forskel i omkostninger og 
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indtægter, som opstår ved, at der afregnes til substitutionspris eller prisloft, ikke er 

en varmeprismæssig underdækning, men derimod et underskud, idet der ikke her-

ved er tale om et økonomisk mellemværende mellem parterne, der skal reguleres 

fremadrettet i varmeprisen (se retsgrundlagets pkt. 28-30, bilag 1). Der er således 

ikke mulighed for at fremføre et underskud som følge af substitutionsprisprincip-

pets anvendelse til senere indregning i varmeprisen, som det er praksis med hen-

syn til underdækninger. 

49. Om forholdet mellem varmeforsyningslovens § 1 og substitutionsprisprincip-

pet har sekretariatet afgivet bemærkninger i høringsbilagets afsnit 5.3, som der 

henvises til. 

7. PRISDIFFERENTIERING 

7.1. IVV’S HØRINGSSVAR 

 

50. IVV bemærker, at der ved seneste ændring af bestemmelsen om prisdifferenti-

ering intet er anført om, at der skulle være ændret på muligheden for at benytte 

prisdifferentiering. Derfor er det ifølge IVV i overensstemmelse med hidtidig 

praksis, at man kan tilbyde en lavere pris til nye forbrugere eller til forbrugere, der 

ellers vil afkoble sig, end det, leverancen af disse forbrugere gennemsnitligt ko-

ster. IVV finder, at det på samme måde vil gælde, at der bør kunne prisdifferentie-

res i forhold til IVV, så længe det fortsat er mere fordelagtigt for de øvrige forbru-

gere, at IVV får leveret varme, end at IVV ikke måtte være varmeaftager fra 

VEKS. 

7.2. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

 

51. Sekretariatet skal bemærke, at prisdifferentiering efter forarbejderne til lov om 

varmeforsyning af 31. maj 2000 skal ”ske efter objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier”.  Efter Energitilsynets praksisnotat af 2008 skal ”differentieringen sker 

efter rimelige økonomiske principper”. 

52. Forarbejderne til ændring af bestemmelsen i 2015 beskriver muligheden for at 

anvende prisdifferentiering til udvidelse eller bibehold af kundegrundlaget. Sekre-

tariatet er enigt med IVV i, at der er tale om en beskrivelse af gældende ret. Af 

lovbemærkningerne kan afledes, at en forudsætning for at anvende prisdifferentie-

ring til udvidelse eller bibehold af kundegrundlaget er, at tilslutning af kunden 

eller området har en mærkbar effekt på varmeprisen, at den lavere varmepris er 

nødvendig til at sikre tilslutning eller afværge opsigelse og at loftet for prisnedsæt-

telsen udgøres af de besparelser, som tilslutningen medfører. På denne måde kan 

varmeprisen stadig betragtes som omkostningsbestemt. Der henvises til retsgrund-

laget pkt. 34, i bilag 1. 

53. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at en prisdifferentiering skal være 

omkostningsbestemt, enten fordi den lavere pris afspejler de lavere omkostninger, 

der er ved levering til kunden eller området, eller fordi prisnedsættelsen afspejler 

de besparelser, som tilslutning af kunden eller området medfører. Sekretariatet må 

konstatere, at betingelserne for en prisdifferentiering begrundet i besparelser ikke 

Side 25 af 52



ENERGITILSYNET | BILAG 2 TIL PKT. 5 - HØRING Side 10/10 

er opfyldt i den konkrete sag. Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 20. april 

2016 konstateret, at IVV blev påbudt tvangsmæssig tilslutning til VEKS i septem-

ber 1990. Der er derfor ikke tale om, at en lavere varmepris er nødvendig til at 

sikre IVV’s tilslutning. 

54. Sekretariatet finder på denne baggrund ikke, at en varmeforsyningsvirksomhed 

kan anvende varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, om prisdifferentiering til at over-

vælte omkostninger, der overstiger en varmeaftagers maksimalpris, på virksomhe-

dens andre varmeaftagere. 

55. Parternes høringssvar har givet anledning til tilføjelser i den endelige afgørel-

ses afsnit 6.6.3.3 og 6.6.3.4. 
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Horten advokatpartnerselskab 

Att: Line Markert   

Philip Heymanns Allé 7 

2900 Hellerup 

LETT Advokatpartnerselskab 

Att: Kurt Bardeleben 

Rådhuspladsen 4  

1550 København V 

Spørgsmål om anvendelse af substitutionsprisprin-
cippet i leveringsforholdet mellem VEKS og IVV 

1. Indledning

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter VEKS) og Ishøj 

Varmeværk (herefter IVV) har anmodet Energitilsynet om at tage 

stilling til spørgsmålet om, hvorvidt substitutionsprisprincippet 

finder anvendelse i leveringsforholdet imellem VEKS og IVV. 

Det vil sige, om prisen på levering af varme fra VEKS til IVV ik-

ke må være højere end VEKS’ omkostningsbestemte pris, IVVs 

egenproduktionspris eller den pris, som IVV vil kunne købe var-

men til hos en anden leverandør (tredjemand). 

Sekretariatet for Energitilsynet har indhentet oplysninger i sagen 

og afholdt møde med VEKS og IVV med henblik på sagens op-

lysning. 

2. Afgørelse

Sekretariatet finder i henhold til varmeforsyningslovens §§ 20, 

stk. 1 og 2, og 21, stk. 4, at: 

Substitutionsprisprincippet skal anvendes ved afregning af varme-

leverancen fra VEKS til IVV. Det vil sige, at IVV skal kræve, at 

leverancen skal afregnes til den laveste pris af VEKS’ omkost-

ningsbestemte pris, den pris, IVV ville kunne opnå hos tredje-

mand, eller IVVs egenproduktionspris. 

3. Sagsforløb

Den 30. august 1991 indgik IVV som følge af en forpligtelse i et 

kommunalt projektforslag aftale med VEKS om tilslutning til 

VEKS’ varmetransmissionssystem. Projektet blev gennemført og 

IVV er i dag tilsluttet VEKS’ transmissionsnet. 

15. juli 2015

Sag 13/02846 

/ MEL-RVN 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

Tlf.  4171 5400 

Mail post@energitilsynet.dk 

Web www.energitilsynet.dk 

BILAG 3
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Efter indgåelsen af leveringsaftalen blev der indgået en lejeaftale 

imellem VEKS og IVV, hvorefter VEKS fik rådighedsretten over 

IVVs produktionsanlæg. VEKS udnytter anlægget til produktio-

nen af spids- og reservelast.  

I forbindelse med udløbet af denne lejeaftale og genforhandling 

med henblik på indgåelse af ny lejeaftale, har parterne overvejet at 

ændre indholdet af aftalen, således at VEKS får rådighed over den 

del af IVVs kapacitet, som VEKS ønsker at udnytte (ca. 80 %), 

men at IVV får adgang til at trække på den resterende kapacitet, 

som VEKS ikke ønsker at udnytte. 

4. Retsgrundlag og det faktuelle grundlag

4.1. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2 
Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner udtømmende de nødven-

dige omkostninger, som de regulerede varmeforsyningsvirksomheder 

kan indregne i priserne for levering til det indenlandske marked af op-

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

Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-

varmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg 

m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af op-

varmet 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, lønninger 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, § 20 a og § 

20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet 

vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, 

stk. 6, i lov om elforsyning. 

I varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at fast-

sætte regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævn-

te 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 priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsmi-

nisteren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af 

kompensation ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen 

og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af 

indskudskapital. 
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4.2. Om substitutionsprisprincippet  

Substitutionsprisprincippet er fastlagt i Gas- og Varmeprisudval-

get praksis og nu Energitilsynets praksis.  

 

Gas- og Varmeprisudvalget behandlede på sit møde den 25. okto-

ber 1995 principperne for anvendelse af substitutionsprisprincip-

pet. 

 

I henhold til Gas-og Varmeprisudvalgets konklusion på mødet in-

debærer substitutionsprisprincippet, at en kollektiv varmeforsy-

ning, der aftager varme, ikke skal betale mere for varmeleveran-

cen end den laveste af tre alternative priser: 

 

1. Varmeleverandørens omkostningsbestemte pris.  

2. Hvad varmen ville koste, hvis varmemodtagerne selv pro-

ducerede varmen (egenproduktionsprisen). 

3. Hvad varmen ville kunne købes til hos tredjemand. 

 

Denne praksis er bekræftet af Energiklagenævnet i en afgørelse af 

19. november 2007 (j.nr. 21-465) i klage fra Skagen Varmeværk 

a.m.b.a. og Skagen Forbrænding over afgørelse fra Energitilsynet 

af 9. december 2005 om opgørelse af substitutionspris bemærkede 

klagenævnet under ”Retsgrundlag”, hvor varmeforsyningslovens 

§ 2, § 20, stk. 1, 2 og 4, samt § 21 var citeret, bl.a. følgende: 

 

Det følger af disse bestemmelser i varmeforsyningsloven, at priserne 

for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller 

gas som udgangspunkt fastsættes ved anvendelse af en omkostnings-

baseret prisfastsættelse til dækning af de i § 20, stk. 1 og 2, nødvendi-

ge og rimelige udgifter. 

 

Afregningsprisen for den varme, som en kollektiv varmeforsynings-

virksomhed er forpligtet til at aftage fra en varmeproducent, fastsættes 

dog på baggrund af et såkaldt substitutionsprisprincip, der er udviklet i 

administrativ praksis i relation til bestemmelsen i varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, jf. § 20. 

 

Efter substitutionsprisprincippet skal prisen for varme, der leveres fra 

en ekstern varmeproducent til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, 

fastsættes som det laveste af den omkostningsbestemte pris og substi-

tutionsprisen på kollektive varmeforsyningsvirksomheder. Substituti-

onsprisen bliver herved en maksimalpris. 

 

Substitutionsprisen udgør varmekøberens pris ved at fremskaffe en til-

svarende varmemængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra 

tredjemand. 
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For at varmeaftageren skal kunne kræve afregning efter substituti-

onsprisprincippet skal en række betingelser yderligere være op-

fyldt.  

 

Det er en forudsætning, at der hos varmeaftageren er et alternativt 

produktionsanlæg, der er:  

 

- Eksisterende (et fysisk faktisk anlæg) 

- Har tilstrækkelig kapacitet 

- Har mulighed for at producere (der kan opnås tilladelse til 

produktion udover spids- og reservelast). Dette er modifi-

ceret, jf. Energitilsynets konklusion på mødet den 16. 

marts 2006 om, at der kan anvendes delvis substitution 

- Lovligt kan anvendes 

- Der er en realistisk mulighed for at skaffe brændsel til 

produktionen  

 

Den 16. marts 2006 behandlede Energitilsynet spørgsmålet om 

anvendelse af substitutionsprisprincippets anvendelse ved delvis 

substitution. 

 

I notat til mødet behandledes en række nyere afgørelser vedrøren-

de substitutionsprisprincippet herunder Gas- og Varmeprisudval-

gets afgørelse af 13. maj 1996 vedrørende Nordforbrænding og 

Karlebo Kommune, hvor Gas- og Varmeprisudvalget udtalte, at: 

”… op til en maksimal mængde af varmeenheder svarende til de 

mulige aftag fra biogasanlægget skal affaldsvarmen prisfastsættes 

til den laveste pris af henholdsvis kraftvarmen (egenproduktions-

prisen) og den omkostningsbestemte pris.”    

 

Energitilsynet konkluderede, at Gas- og Varmeprisudvalgets be-

tingelse om ”tilstrækkelig kapacitet” på det anlæg, som repræsen-

terer substitutionsmuligheden, ikke skal forstås således, at det er 

hele produktionen fra affaldsforbrændingsanlægget, der skal sub-

stitueres. 

 

Dette indebærer, at prisen for den mængde varme, som det anlæg, 

der repræsenterer substitutionsmuligheden, selv kan producere, 

skal fastsættes i henhold til substitutionsprisprincippet.  

 

Den 27. februar 2006 behandlede Energitilsynet spørgsmålet om 

betydningen af kommunal varmeplanlægning i forbindelse med 

anvendelse af substitutionsprisprincippet (j.nr. 4/0920-0102-

0002). Sagen drejede sig om prisfastsættelsen for varme leveret 

fra Vejen Kraftvarmeværk A/S (herefter Vejen Kraftvarmeværk) 

til Vejen Varmeværk AmbA (herefter Vejen Varmeværk): 

 /Varme/Afgørelser/Tilsynsafgørelser/2006/Vejen Kraftvarmeværk A/S - afreg-

ning med substitutionspriser til Vejen Varmeværk AmbA  
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Vejen Varmeværk var i henhold til kommunal varmeplan forplig-

tet til at aftage varme fra Vejen Kraftvarmeværk og havde alene 

tilladelse til at anvende egne kedler til spids-og reservelast.  

Energitilsynet fandt, at det ikke er en hindring for brug af substitu-

tionsprisprincippet, at varmeværket kun – som følge af varme-

planlægning – har tilladelse til at producere spids- og reservelast.  

Som begrundelse herfor fremførte tilsynet: 

Ved den kommunale varmeplanlægning efter varmeforsyningslovens 

kapital 2 har kommunalbestyrelserne bl.a. mulighed for at bestemme, 

hvorledes de kollektive varmeforsyningsanlæg skal indrette deres pro-

duktionsanlæg, herunder hvilke brændsler som kan anvendes i pro-

duktionen.  

Det kan derfor ikke være nogen betingelse for, at substitutionspris-

princippet kan anvendes, at benyttelsen af den pågældende produktion 

ikke er i strid med varmeplanlægningen. Det ville jo betyde, at prin-

cippet ikke ville få nogen praktisk betydning. Hvis der ikke var nogen 

varmeplanlægning i det pågældende område, var der ikke behov for 

substitutionsprisprincippet, da der så kunne produceres varme i over-

ensstemmelse med almindelige driftsøkonomiske principper.  

Energiklagenævnet traf den 25. august 2008 afgørelse i en sag 

vedrørende Præstø Fjernvarme A.m.b.a. om værkets projektfor-

slag for etablering af et anlæg med henblik på, at prisen for den 

eksterne varmeleverance fra Præstø Kraftvarmeværk kunne fast-

sættes til substitutionsprisen (j.nr. 1021-6). Anlægget skulle opfø-

res som spids- og reservelastanlæg. I sagen var den fornødne 

spids- og reservelastkapacitet dog allerede til stede. Energiklage-

nævnet overvejede følgende i sagen: 

På baggrund af det af klager oplyste om, at det primære formål med 

etableringen af det ved projektforslaget forslåede anlæg er, at anlæg-

get skal danne grundlag for at fastsætte substitutionsprisen for den 

eksterne varmeleverance fra Præstø Kraftvarmeværk, finder Energi-

klagenævnet, at det i projektforslaget omhandlede anlæg ikke har ka-

rakter af et anlæg til produktion af spids- og reservelastkapacitet, men 

at anlægget i praksis skal kunne fungere som et alternativt grundlast-

anlæg. 

Det bemærkes i øvrigt i den forbindelse, at det som udgangspunkt er 

en betingelse for at fastsætte varmeprisen til substitutionsprisen, at den 

alternative produktionsmulighed lovligt kan anvendes til produktion 

ud over spids- og reservelast. Selvom det i sagen omhandlede anlæg 

reelt blev anvendt til spids- og reservelastkapacitet, ville denne pro-

duktionsmulighed ikke som udgangspunkt kunne anvendes som alter-

nativ. 
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Det af klager udarbejdede projektforslag kan derfor ikke godkendes 

efter bestemmelsen i projektbekendtgørelsens § 12, der omhandler 

varmeproducerende anlæg til spids- og reservelastkapacitet. 

Såfremt klager ønsker at etablere et alternativt grundlastanlæg skal 

klager udarbejde et nyt projektforslag i overensstemmelse hermed, så-

ledes at kommunalbestyrelsen som 1. instans kan behandle projektfor-

slaget efter reglerne i bl.a. projektbekendtgørelsens § 9 om produkti-

onsform. Kommunalbestyrelsen skal for at kunne godkende et projekt-

forslag endvidere foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og 

miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal her-

ved påse, at projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsy-

ningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra 

en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 

projekt, jf. projektbekendtgørelsens § 24. Energiklagenævnet har ikke 

herved taget stilling til, hvorvidt et af klager udarbejdet projektforslag 

for et grundlastanlæg, jf. projektbekendtgørelsens § 9, vil kunne god-

kendes i henhold til projektbekendtgørelsens forudsætninger. 

4.3. Om den kommunale varmeplanlægning 

Af bemærkninger til lov nr. 382 af 13. juni 1990 (forslag nr. L 60 

til lov om varmeforsyning, som blev fremsat af energiministeren 

den 7. november 1989), fremgår følgende om overgangen fra 

plansystemet til projektsystemet: 

Planprocedurens ophævelse indebærer, at der ikke mere kræves for-

udgående vedtagelse af særskilte planer eller plantillæg, som betingel-

se for kommunalbestyrelsens godkendelse af et nyt varmeforsynings-

projekt. Kommunens planmæssige vurdering og stillingtagen vil i ste-

det finde sted umiddelbart i tilknytning til selve behandlingen og god-

kendelsen af projektforslaget. Den samlede kommunale myndigheds-

behandling vil således foregå under een procedure, der omfatter begge 

de funktioner, der i dag varetages under to forskellige producerer. 

4.4. Om kraftvarmekravet og brændselsvalg 

Projektbekendtgørelsen (bek. nr. 566 af 2. juni 2014) indeholder 

krav om etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder 

krav om produktionsform. Der gælder specifikke krav herom i 

forhold til kollektive varmeforsyningsanlæg, der planlægges etab-

leret i områder forsynet med varme fra et centralt kraftvarmeværk 

som VEKS. I disse såkaldte centrale områder skal anlæg over 1 

MW indrettes som kraftvarmeanlæg, jf. § 13 i projektbekendtgø-

relsen: 

§ 13. Ved etablering af produktionsanlæg med en varmekapacitet over 

1 MW til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, 

der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrel-
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sen kun godkende projektet, hvis anlægget indrettes som kraft-varme-

anlæg, jf. dog § 14. 

 

Der er dog mulighed for etablering af ren varmeproducerende an-

læg i de centrale områder, hvis der er tale spids- og reservelastan-

læg. Det fremgår af projektbekendtgørelsens § 14: 

 

§ 14. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg kan kommunalbe-

styrelsen godkende anlæg, der kun kan producere varme. 

 

Projektbekendtgørelsens regler gælder alene ved etablering af kol-

lektive varmeforsyningsanlæg. Når et anlæg engang er etableret i 

overensstemmelse med reglerne, skal driften af anlægget foregå 

efter almindelige driftsøkonomiske principper. Det fremgår også 

af vejledningen til projektbekendtgørelsen (Energistyrelsens Vej-

ledning: Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005 om godkendelse 

af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af december 

2007). Vejledningen vedrører en tidligere bekendtgørelse, men 

den pågældende bestemmelse i § 14 (den tidligere § 12) har ikke 

ændret sig og derfor er vejledningen fortsat relevant ved fortolk-

ning af bestemmelsen. Det fremgår af vejledningens side 19, at 

det efter etablering af anlægget ikke er relevant om der er tale om 

et grundlastanlæg eller en spids- og reservelastanlæg: 

 

Driften af de etablerede anlæg, fastlægges frit af værket på baggrund 

markedssituationen, bl.a. priser på brændsel, elprisen, etc. 

 

I øvrigt skal levering af varme fra anlægget ske i overensstemmel-

se med prisreguleringen. Hvis der er flere produktionsanlæg, der 

kan levere til et givet net, vil prisreguleringens substitutionspris-

princip bestemme, at det anlæg, der har den laveste pris, kan leve-

re først og dermed hvilken pris andre leverandører skal tage ud-

gangspunkt i, hvis de vil levere til nettet på et tidspunkt, hvor der 

stadig er leveringsmulighed fra anlægget med den laveste pris. 

 

Projektbekendtgørelsen regulerer desuden hvilke brændsler, der 

kan anvendes. Brændselsvalg er bl.a. afhængig af anlæggets pro-

duktionsform og beliggenhed. De relevante bestemmelser for 

IVVs spids- og reservelastanlæg lyder som følger: 

 

§ 18. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af opvar-

met vand eller damp til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med natur-

gasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen god-

kende projektet, hvis der anvendes et eller flere af følgende brændsler, 

jf. dog § 19: 

1) Biomasse. 

2) Biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse. 

3) Affald. 
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§ 19. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg til levering af op-

varmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med na-

turgasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen tilli-

ge godkende brændslerne mineralsk olie eller naturgas. 

Stk. 2. Ved etablering af spids- og reservelastanlæg til levering af 

opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et cen-

tralt kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende alle 

brændsler, jf. dog § 15. 

4.5. Vurdering af anlæggets kapacitet 

IVVs produktionsanlæg har indtil anlægget blev tilsluttet VEKS 

og overgik til at være spids- og reservelastanlæg kunne dække 

IVVs varmebehov. 

Lars Poulsen, statsautoriseret revisor, har ved mail af den 2. april 

2013 oplyst følgende om IVVs anlægs kapacitet og IVVs varme-

behov: 

”Trækningsretten” kunne opgøres på grundlag af de tre pillefyrede 

kedlers kapacitet på 33 MW (3 x 11) med en udnyttelsesgrad på 80% 

fratrukket den forventede spids- og reservelastproduktion på anlægget, 

jf. VEKS’s budget for det pågældende år. 

Den samlede kapacitet for de tre pillefyrede kedler kan med en 80% 

effektivitet opgøres til en årlig varmeproduktion på 230.000 MWh. 

Ifølge VEKS budget 2012-2018 forventer VEKS årligt at producere 

fra 32.000 til 62.000 MWh på anlægget. Ishøj Varmeværks forventede 

årlige varmekøb forventes at ligge i størrelsesordenen 100.000 til 

120.000 MWh.   

Hvis det lægges til grund, at IVV har fuld rådighed over ”merkapaci-

teten” i den pågældende budgetperiode, vil den kapacitet som IVV vil 

have rådighed over ligge i størrelsesordenen 168.000 til 198.000 

MWh, altså væsentlig over IVV’s behov.  

5. Høringsudkast og høringssvarene

Et udkast til afgørelse er sendt i høring den 7. maj 2014. I hø-

ringsudkastet tog sekretariatet udgangspunkt i, at substitutions-

prisprincippet kan anvendes ved afregning af varmeleverancen fra 

VEKS til IVV. Det vil sige, at IVV kan kræve, at leverancen skal 

afregnes til den laveste pris af: 

- VEKS’ omkostningsbestemte pris, 

- den pris, IVV ville kunne opnå hos tredjemand eller 

- IVVs egenproduktionspris.  

5.1. VEKS’ høringssvar 

VEKS har den 19. juni 2014 afgivet høringssvar. VEKS har an-

ført, at: 
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1. En afgørelse i overensstemmelse med udkastet vil bidrage til

en urimelig skævvridning af varmeprisen, hvis enkelte var-

meværker med udgangspunkt i substitutionsprisprincippet

kan kræve særfordele, blot fordi der foreligger en teoretisk

mulighed for produktion af varme på en billigere måde.

2. Forudsætning må være, at det aftagende varmeværk faktisk

selv ville kunne producere den varme, som ønskes afregnet

til en lavere pris.

3. Brændselsanvendelse vil være uforenelig med projektbe-

kendtgørelsen og de forudsætninger, der ligger til grund for

varmefællesskabet med VEKS.

4. Grundlastproduktion på Ishøj Varmeværk vil være i strid

med projektbekendtgørelsen for indretning og drift af an-

læggene på Ishøj Varmeværk, hvorefter VEKS til opfyldelse

af den specifikke forudsætningsskrivelse blev forpligtet til at

forsyne Ishøj Kommune med varme fra kraftvarmeprodukti-

on, hvis anlæggene på Ishøj Varmeværk samtidig overgik til

at være spids- og reservelastkedler.

5. Sekretariatets antagelse om, at det ville være muligt at opnå

tilladelse til produktion udover spids- og reservelast er ikke

korrekt. Ishøj Kommune vil som tilsynsmyndighed efter

varmeforsyningslovens § 25 være forpligtet til at håndhæve

projektgodkendelsen.

6. Sekretariatets udkast ligger udover den praksis, som er lagt

til grund med afgørelsen af 27. februar 2006 i sagen mellem

Vejen Kraftvarmeværk A/S og Vejen Varmeværk AmbA,

idet substitutionsprincippet i så fald ikke blot skulle bringes

i anvendelse, hvor der alene foreligger en varmeplanmæssig

binding for anlæggets anvendelse, men endog i et tilfælde,

hvor grundlastproduktion er afskåret med projektgodkendel-

sen for indretningen og driften af anlægget.

7. En afgørelse i overensstemmelse med høringsudkastet vil

udgøre en så væsentlig praksisændring – herunder i forhold

til Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2008 vedrø-

rende Præstø Fjernvarme A.m.b.a. – at det vil ligge udover

sekretariatets kompetence. I givet fald bør sagen derfor fore-

lægges Energitilsynet.

VEKS har ved mail af den 1. juli 2014 tilføjet hertil, at det under-

streges, at: 

8. Som det fremgår af Energistyrelsens brev af 8. februar 2012,

blev Ishøj Kommune den 13. september 1990 meddelt en

specifik forudsætningsskrivelse om at omlægge varmefor-

syningen i Ishøj til kraftvarme. I henhold til varmeforsy-

ningslovens § 9 har Ishøj Kommune dermed været underlagt

en forpligtelse til at gennemføre projektgodkendelse for om-

lægning af Ishøj Varmeværk.

9. Efter gennemførelsen af projektgodkendelse med opfyldelse

af forpligtelsen om at etablere kraftvarmeforsyning gennem
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tilslutning til transmissionsnettet for VEKS er det således 

ikke varmeplanlægningen, men derimod projektgodkendel-

sen, der normerer rammerne for varmeproduktion på anlæg-

get for Ishøj Varmeværk; altså ikke det godkendte projekt 

for VEKS, men derimod det godkendte projekt for Ishøj 

Varmeværk. 

10. Under hensyn til, at tilsidesættelse af vilkår i projektgod-

kendelse i henhold til § 33 i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 

2014 er forbundet med bøde, vil grundlast på Ishøj Varme-

værk, som ved projektgodkendelsen er overgået til spids- og 

reservelast, ikke kunne anses for en faktisk, lovlig mulighed 

i forhold til anvendelsen af substitutionsprisprincippet. 

 

5.2. IVVs høringssvar 

IVV har den 31. juli 2014 afgivet følgende bemærkninger til 

VEKS’ supplerende indlæg: 

1. Godkendte varmeprojekter er den form for varmeplanlæg-

ning, der efter varmeforsyningsloven benyttes. De godkend-

te projekter, der foreligger om, at VEKS skal levere varmen 

til Ishøj, og at Ishøj Varmeværk skal tilsluttes VEKS, er så-

ledes netop en varmeplanlægning. Det er denne varmeplan-

lægning, som der bør bortses fra ved vurderingen af en sub-

stitutionspris, da det er denne varmeplanlægning, som kan 

forhindre, at Ishøj Varmeværk vælger selv at producere 

varmen frem for at skulle købe den fra VEKS. 

2. I en sådan situation er der netop behov for at benytte substi-

tutionsprisprincippet, således at den påtvungne varmeleve-

rance fra VEKS ikke bliver dyrere for Ishøj Varmeværk og 

dermed for varmeforbrugerne i Ishøj end det, Ishøj Varme-

værk selv kan producere varmen til. 

3. Med hensyn til om en substitutionsmulighed er ”lovlig” ud 

fra Gas- og Varmeprisudvalgets overvejelser i 1995, be-

mærkes, at det i denne forbindelse var afgørende, om man 

overhovedet måtte bruge det pågældende brændsel. Det 

kunne således være, at der var tale om brændsler, som ikke 

lovligt kan benyttes. Der var derimod ikke med hensyn til 

lovlighed tale om varmeplanlægning, herunder med hensyn 

til om der er tale om spids- og reservelastanlæg eller anlæg, 

der må bruges i et videre omfang. 

 

6. Sekretariatets bemærkninger til høringssvarene 

 

Sagen handler i lyset af høringssvarene efter høringen alene om 

spørgsmålene, om der er mulighed for produktion ud over spids- 

og reservelastanlæg og om der anvendes et lovligt brændsel. 
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6.1. Sekretariatets bemærkninger til VEKS’ høringssvar 

Ad 1 

Sekretariatet bemærker, at substitutionsprisprincippet er et grund-

læggende princip i varmeforsyningslovens prisregulering, der føl-

ger af lovens § 20, stk. 1. Varmeforbrugerne skal alene betale 

nødvendige omkostninger for levering af varme. Det er ikke en 

nødvendig omkostning, hvis varmeforbrugerne betaler en merpris 

for varmen som følge af, at en varmeforsyningsvirksomhed har 

købt varme til videredistribution hos en ekstern leverandør til en 

højere pris, end virksomheden selv kunne have produceret varmen 

til. Substitutionsprisprincippet medfører derfor ikke særfordele for 

varmeforbrugerne, men sikrer dem mod at betale mere for varmen 

end nødvendigt. 

 

Ad 2 

Det har efter sekretariatets opfattelse ikke betydning for anvendel-

se af substitutionsprisprincippet, at en offentlig kommunal plan-

lægning eller privatretlig aftale begrænser anvendelse af egen 

produktionskapacitet. Det følger af Energitilsynets afgørelse af 27. 

februar 2006 (j.nr. 4/0920-0102-0002) vedrørende Vejen Kraft-

varmeværk og Vejen Varmeværk. 

 

Formålet med prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1 og 2, er at beskytte varmeforbrugere mod at betale mere for 

varmen end de nødvendige omkostninger. Formålet med varme-

forsyningslovens etableringskrav og projektbekendtgørelsens reg-

ler er at sikre den samfundsøkonomiske bedste forsyning til et 

område. Reglerne fremmer derfor udnyttelse af overskudsvarme 

fra elproduktionen på de store centrale kraftvarmeanlæg. 

 

Sekretariatet finder ikke, at projektbekendtgørelsens regler, der 

skal sikre, at varmen produceres og anvendes samfundsøkonomisk 

bedst, i den konkrete sag kan tilsidesætte varmeforsyningslovens 

grundlæggende princip om, at varmeforbrugerne ikke skal betale 

mere end nødvendige omkostninger. Det er klart, at et anlæg, der 

er opført i strid med det samfundsøkonomiske krav eller andre 

krav i projektbekendtgørelsen, ikke kan udgøre en lovlig substitu-

tionsmulighed. Det er der i pågældende sag dog ikke tale om. 

IVVs spids- og reservelastkedlerne har tilstrækkelig kapacitet og 

er lovligt etableret og udgør dermed en reel og lovlig substituti-

onsmulighed for levering af varme fra VEKS. 

 

Det er samfundsøkonomisk bedst, at varmen fra VEKS – som 

transporterer varme fra centrale kraftvarmeanlæg – udnyttes først. 

Derfor er IVV blevet tilsluttet VEKS og er de egne produktions-

anlæg overgået til at være spids- og reservelastanlæg. Det forhold, 

at IVV som følge af varmeplanlægning i Ishøj Kommune er for-

pligtet til at aftage varme fra VEKS, kan i henhold til Energitilsy-
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nets praksis ikke have betydning for anvendelsen af substitutions-

prisprincippet. 

 

Varmeplanlægningen kan derfor ikke ændre ved, at VEKS skal 

levere varmen til IVV i overensstemmelse med prisreguleringen. 

IVV har således ret til at få varmen fra VEKS til den laveste pris 

af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. 

Eftersom IVVs anlæg, som anført ovenfor, udgør en reel og lovlig 

substitutionsmulighed, vil IVV kunne kræve, at der ikke betales 

mere end hvad det ville koste IVV, hvis værket havde produceret 

varmen selv. 

 

Sekretariatet skal desuden bemærke, at varmeplanlægningen ved 

ikrafttræden af lov nr. 382 af 13. juni 1990 er overgået fra et plan-

system til et projektsystem, hvor kommunens varmeplanmæssige 

vurdering og stillingtagen finder sted umiddelbart i tilknytning til 

selve behandlingen og godkendelsen af projektforslag. Varme-

planlægningen kan således ske via såvel godkendelse af overord-

nede kommunale varmeplaner som kommunal godkendelse af 

konkrete projekter. 

 

Da kommunal offentlig varmeplanlægning i henhold til varmefor-

syningslovens kapitel 2 ikke anses for at have betydning for an-

vendelse af substitutionsprisprincippet, finder sekretariatet, at det 

endnu mindre kan have betydning, at IVV ved privatretlig aftale, 

der løbende kan ændres, har givet afkald på at overlade rådigheds-

retten over produktionen på egne kedler bortset fra spids- og re-

servelast til VEKS.  

 

Ad 3 

VEKS anfører, at brændselsanvendelse vil være uforenelig med 

projektbekendtgørelsen og de forudsætninger, der ligger til grund 

for varmefællesskabet med VEKS. 

 

Sekretariatet påpeger, at der for spids- og reservelastanlæg i cen-

trale områder efter projektbekendtgørelsens §§ 18 og 19 er frit 

brændselsvalg (bortset fra kul og fødevarer), hvorfor det i øvrigt 

også vurderes uproblematisk at skaffe brændsel til anlægget. 

 

Ishøj Byråd har 2. oktober 2012 besluttet, at der må anvendes flis, 

træpiller og mandelskaller på værket. Der kan muligvis være tvivl 

om, hvorvidt denne godkendelse kan gå helt tilbage til 1989, men 

beslutningen er klart i overensstemmelse med de gældende regler 

for brændselsvalg på spids- og reservelastanlæg i centrale områder 

(som er uændrede siden 1. januar 2006), hvorfor IVV i dag lovligt 

vil kunne anvende de nævnte brændsler. 

 

Det er den aktuelle substitutionsmulighed, der skal lægges til 

grund for vurderingen af anvendelse af substitutionsprisprincippet. 
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Ad 4, 5 og 6 

VEKS har bl.a. anført, at grundlastproduktion på Ishøj Varme-

værk vil være i strid med projektbekendtgørelsen for indretning og 

drift af anlæggene på Ishøj Varmeværk, og at antagelsen om, at 

det ville være muligt at opnå tilladelse til produktion udover 

spids- og reservelast, ikke er korrekt. Ishøj Kommune vil ifølge 

VEKS som tilsynsmyndighed efter varmeforsyningslovens § 25 

være forpligtet til at håndhæve projektgodkendelsen. Desuden 

skulle grundlastproduktion være afskåret med projektgodkendel-

sen for indretningen og driften af anlægget. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at projektbekendtgørelsens regler 

alene gælder ved etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Når et anlæg engang er etableret i overensstemmelse med regler-

ne, skal driften af anlægget foregå efter almindelige driftsøkono-

miske principper. Det fremgår udtrykkeligt af vejledningen til pro-

jektbekendtgørelsen. At IVVs anlæg er godkendt som spids- og 

reservelastanlæg i forhold til de grundlastproduktionsanlæg, der 

også forsyner det store transmissionsnet, er således ikke til hinder 

for, at driften af anlæggene herefter fastlægges frit af værket på 

baggrund markedssituationen, bl.a. priser på brændsel, elprisen, 

etc. 

 

Sekretariatet påpeger den gældende praksis, der er fastsat i sagen 

vedrørende Vejen Kraftvarmeværk og Vejen Varmeværk, hvoref-

ter der skal ses bort fra varmeplanlægningen eller projektgodken-

delsen ved vurderingen af en substitutionspris, da det er denne 

varmeplanlægning, som kan forhindre, at IVV vælger selv at pro-

ducere varmen frem for at skulle købe den fra VEKS. Det fremgår 

af afgørelsen i Vejen-sagen, at der ikke ville være behov for sub-

stitutionsprisprincippet, hvis der ikke var nogen varmeplanlæg-

ning i det pågældende område, da der så kunne produceres varme 

i overensstemmelse med almindelige driftsøkonomiske principper. 

I en sådan situation er der netop behov for at benytte substituti-

onsprisprincippet, således at den påtvungne varmeleverance fra 

VEKS ikke bliver dyrere for Ishøj Varmeværk og dermed for 

varmeforbrugerne i Ishøj end det, Ishøj Varmeværk selv kan pro-

ducere varmen til.  

 

Ad 7 

Sekretariatet finder ikke, at afgørelsen om, at substitutionspris-

princippet skal anvendes ved levering fra VEKS til IVV, indebæ-

rer en væsentlig praksisændring. Den er i overensstemmelse med 

gældende praksis fra sagen vedrørende Vejen Kraftvarmeværk og 

Vejen Varmeværk. 

 

Efter sekretariatets opfattelse er Energiklagenævnets afgørelse 

vedrørende Præstø Fjernvarme A.m.b.a. (25. august 2008, j.nr. 
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1021-6) ikke relevant i forhold til sagen. I Præstø-sagen var der 

tale om et anlæg, hvor det ikke var klart, om det kunne blive god-

kendt efter de regler i projektbekendtgørelsen, som Energiklage-

nævnet fandt, anlægget skulle godkendes efter. Dermed kunne an-

lægget ikke udgør en lovlig substitutionsmulighed. Anlægget 

skulle først godkendes efter de relevante regler før det kunne dan-

ne grundlag for fastsættelse af substitutionsprisen. 

Det er der ikke tale om i pågældende sag. IVVs anlæg er et eksi-

sterende grundlastanlæg, der med tilslutning til VEKS overgik til 

at være spids- og reservelastanlæg. IVVs anlæg udgør, som anført 

under ad 2, en reel og lovlig substitutionsmulighed. 

Ad 8, 9 og 10 

Efter gældende praksis (Vejen-sagen) er varmeplanlægningen, 

herunder projektgodkendelsen, ikke relevant for vurdering af en 

substitutionspris. Der henvises til sekretariatets bemærkninger un-

der ad 4, 5 og 6. 

6.2. Bemærkninger til IVVs høringssvar 

Ad 1 og 2 

Sekretariatet finder ikke, at etableringskravene i varmeforsynings-

loven og projektbekendtgørelsen, der skal sikre, at varmen produ-

ceres og anvendes samfundsøkonomisk bedst, i den konkrete sag 

kan tilsidesætte varmeforsyningslovens grundlæggende princip 

om, at varmeforbrugerne ikke skal betale mere end nødvendige 

omkostninger. 

Såfremt et anlæg er lovligt etableret og der anvendes et lovligt 

brændsel, vil anlægget udgøre en reel og lovlig substitutionsmu-

lighed. Det understøttes af vejledningen til projektbekendtgørelsen 

vedrørende bestemmelsen om etablering af spids- og reservelast-

anlæg, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at driften af de etableren-

de anlæg kan fastlægges frit af værket på baggrund af markedssi-

tuationen. 

I Vejen-sagen er det herudover fastslået, at varmeplanlægningen 

ikke har betydning for anvendelse af substitutionsprisprincippet. 

Varmeplanlægningen kan siden overgangen fra plansystemet til 

projektsystemet ske via såvel godkendelse af overordnede kom-

munale varmeplaner som kommunal godkendelse af konkrete pro-

jekter. 

Der henvises til sekretariatets bemærkninger til VEKS’ hørings-

svar under ad 2. 

Ad 3 

IVV har påpeget, at Gas- og Varmeprisudvalgets overvejelser i 

1995 angående, om der var tale om en ”lovlig” substitutionsmu-
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lighed vedrørte spørgsmålet, om man overhovedet måtte bruge det 

pågældende brændsel. Der var i sagen ikke med hensyn til lovlig-

hed tale om varmeplanlægning, herunder med hensyn til om der er 

tale om spids- og reservelastanlæg eller anlæg, der må bruges i et 

videre omfang. 

Projektbekendtgørelsen indeholder det samfundsøkonomiske krav, 

der gælder alle typer af projekter, og herudover specifikke regler 

for net, produktionsform, brændsler og blokvarmecentraler. Selv 

om sagen fra 1995 vedrørte et spørgsmål om lovlig anvendelse af 

brændsel, fortolker sekretariatet den af Gas- og Varmeprisudvalg 

etablerede praksis således, at et anlæg, der er etableret i strid med 

etableringskravene, som f.eks. det samfundsøkonomiske krav eller 

kraftvarmekravet, heller ikke kan udgøre en lovlig substitutions-

mulighed. Det er der dog ikke tale om i denne sag. 

7. Begrundelsen for afgørelsen

7.1. Varmeprisen, jf. § 20, stk. 1 og 2 

Prisreguleringens princip om, at alene nødvendige omkostninger 

kan indregnes i varmepriserne, medfører, at en varmeforsynings-

virksomhed, der har flere muligheder for at få nettet forsynet med 

varmt vand, ikke kan indregne en merpris for varmen, hvis var-

men kunne have været produceret eller købt billigere. 

I praksis følger det således af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 

og 2, at varmen kan afregnes til den laveste af enten den omkost-

ningsbestemte pris eller substitutionsprisen, dvs. den pris, forsy-

ningen selv kan producere varmen til, eller prisen hos en konkur-

rerende leverandør (tredjemand). 

7.2. Det, der blev lagt til grund for høringsudkastet 

I høringsudkastet har sekretariatet vurderet, at de betingelser, der 

skal være opfyldt for, at substitutionsprisprincippet kan anvendes i 

aftageforholdet imellem VEKS og IVV, er følgende:  

1. Der skal hos IVV være tale om et eksisterende (fysisk) an-

læg

2. Der skal være tilstrækkelig kapacitet (dog kan ”delvis sub-

stitution” anvendes)

3. IVV skal have mulighed for at opnå tilladelse til produkti-

on ud over spids- og reservelast

4. Der skal kunne anvendes et lovligt brændsel

5. Der skal være mulighed for at skaffe dette brændsel

Ad 1. Et eksisterende anlæg 

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at der hos IVV er et eksiste-

rende fysisk anlæg, som, da det blev etableret, havde kapacitet til 

at forsyne sit forsyningsområde. I 1991 blev IVV ved kommunal 
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varmeplan pålagt at aftage varme fra VEKS og dermed afskåret 

fra selv at udnytte sit produktionsanlæg bortset fra som spids- og 

reservelast. Ved aftale mellem VEKS og IVV fik VEKS rådig-

hedsret over spids- og reservelastkapaciteten. Det er denne aftale, 

der nu skal genforhandles. Der er således tale om et eksisterende 

fysisk fungerende anlæg.  

Ad 2. Tilstrækkelig kapacitet 

Det aftaleretlige forhold imellem VEKS og IVV om, hvor stor en 

del af IVVs kapacitet aftaleparterne har rådighed over og under 

hvilke betingelser, har efter sekretariatets opfattelse ikke betyd-

ning for bedømmelsen af, hvorvidt substitutionsprisprincippet fin-

der anvendelse i leveringsforholdet imellem VEKS og IVV. For 

anvendelse af substitutionsprincippet er det med hensyn til kriteri-

et om tilstrækkelig kapacitet alene relevant, hvorvidt anlæggene 

har en kapacitet, der kan dække IVVs varmebehov.  

Ud fra sagens oplysninger må det lægges til grund, at der hos IVV 

reelt er nok kapacitet til at erstatte hele aftaget fra VEKS med 

egenproduktion. Egenproduktion hos IVV er dermed et reelt alter-

nativ til leverancen fra VEKS.   

Ad 3. Mulighed for produktion udover spids- og reservelast 

Det fremgår af brev fra Energistyrelsen af 30. april 1991, at der 

ikke forelå nogen regional varmeplan, da IVV blev idriftsat. Det 

fremgår endvidere af brev fra advokat Kurt Bardesleben af 16. 

maj 2013, at Energistyrelsen i brev af 15. maj 2012 har udtalt, at 

en specifik forudsætning omlægning af fjernvarmeforsyningen i 

Ishøj til kraftvarmeforsyning er:  

”Ishøj Fjernvarmeværks eksisterende er kedler således overgået til at 

være spids- og reservelast: 

Energistyrelsen er ikke bekendt med, at Ishøj Kommune senere skulle 

have godkendt et nyt projektforslag, der ændrer denne status.” 

Af Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen af 

2005 fremgår det desuden, at driften af anlæg efter deres etable-

ring kan fastlægges frit af værket på baggrund markedssituatio-

nen. Dermed vil spids- og reservelastanlæg også kunne anven-

des til at dække (en del af) grundlasten. 

Energistyrelsen henviser i sit brev således som begrundelse for, at 

IVV ikke har mulighed for at udnytte sin produktionskapacitet 

fuldt ud, alene til, at denne mulighed er begrænset af kommunal 

planlægning.  

Da indskrænkning af IVVs mulighed for egenproduktion som føl-

ge af kommunal varmeplanlægning i henhold til Energitilsynets 

afgørelse vedrørende Vejen Kraftvarmeværk og Vejen Varme-
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værk ikke har betydning for anvendelse af substitutionsprisprin-

cippet, finder sekretariatet ikke, at dette er en hindring for, at sub-

stitutionsprisprincippet kan anvendes i leveringsforholdet imellem 

VEKS og IVV.  

 

Ad 4. Et lovligt brændsel 

For spids- og reservelastanlæg i centrale områder er der efter pro-

jektbekendtgørelsens §§ 18 og 19 frit brændselsvalg (bortset fra 

kul og fødevarer), hvorfor det i øvrigt også vurderes uproblema-

tisk at skaffe brændsel til anlægget. 

 

Ishøj Byråd har 2. oktober 2012 besluttet, at der må anvendes flis, 

træpiller og mandelskaller på værket. Denne beslutning er i over-

ensstemmelse med de gældende regler for brændselsvalg på spids- 

og reservelastanlæg i centrale områder (som er uændrede siden 1. 

januar 2006), hvorfor IVV lovligt vil kunne anvende de nævnte 

brændsler. 

 

Ad 5. Mulighed for at fremskaffe brændslet 

Da kedlerne efter det oplyste kan anvendes af VEKS, og VEKS 

fremover ønsker at udvide anvendelsen, må dette indebære, at det 

er muligt at fremskaffe brændslet. Der henvises desuden til be-

mærkningerne under ad 4. 

 

Konklusion 

Sekretariatets konklusion er på denne baggrund, at IVVs spids- og 

reservelast anlæg kan danne grundlag for beregning af substituti-

onsprisen i henhold til VEKS’ leverancer til IVV, da IVV er i be-

siddelse af et eksisterende anlæg, der har tilstrækkelig kapacitet til 

at erstatte hele varmeaftaget fra VEKS ved egenproduktion, og 

der efter reglerne har mulighed for at producere udover spids- og 

reservelast kapacitet. 

 

At varmeværket ifølge kommunal varmeplanlægning kun har til-

ladelse til at producere spids- og reservelast, ændrer ikke herved, 

fordi den kommunale varmeplanlægning, herunder projektgod-

kendelse, efter gældende praksis ikke er til hinder for anvendelse 

af substitutionsprisprincippet. 

 

Sekretariatet finder desuden, at anlægget anvender lovlige 

brændsler, og at disse brændsler er mulige at fremskaffe. 
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8. Klagevejledning

Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for 

Energiklagenævnet, jf. varmeforsyningslovens § 26. Klagen skal 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  

Energiklagenævnet 

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf.: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indleve-

ring af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, un-

der menuen ”Klagebehandling”. 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forret-

ningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet

 nævnets sammensætning

 formandens opgaver

 indgivelse af klage

 gebyr

 oplysninger, der indgår i sagerne

 afgørelser

Med venlig hilsen 

Renée van Naerssen 
Chefkonsulent 

Tlf. 4171 5391 

rvn@energitilsynet.dk 
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(Varmeforsyning) 

KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 

OVER Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse af 15. juli 2015 

OM Substitutionsprisprincippets anvendelse i leveringsforholdet 

mellem Vestegnens Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk 

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan 

Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund 

Olsen 

Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen 

Direktør Per Søndergaard 

Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen 

NÆVNETS 

AFGØRELSE 

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen 

hjemvises til fornyet behandling.  

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S repræsenteret ved advokat Kurt Helles 

Bardeleben fra LETT advokatfirma (herefter benævnt klager) har ved klage af 

12. august 2015 indbragt Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 for Ener-

giklagenævnet. Ved afgørelsen af 15. juli 2015 traf Energitilsynet afgørelse 

om, at der i leveringsforholdet af varme mellem Vestegnens Kraftvarmesel-

skab og Ishøj Varmeværk (herefter IVV) at substitutionsprisprincippet skal 

finde anvendelse. Energitilsynet finder, at betingelserne for anvendelsen af 

substitutionsprisprincippet er opfyldt.  

Sagens baggrund 

Energiklagenævnet ophæver Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015, og sa-

gen hjemvises til fornyet behandling.  

NÆVNETS 

SAMMEN- 

SÆTNING 

I SAGEN 

BILAG 4
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Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgø-

relse fremgår nedenfor. 

Sagen omhandler hvorvidt substitutionsprisprincippet finder anvendelse ved 

levering af varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab til IVV.   

Klager og IVV indgik den 30. august 1991 en aftale om, at IVV skulle tilslut-

tes til klagers varmetransmissionssystem. Da aftalen mellem klager og IVV 

skulle fornyes, anmodede klager og IVV Energitilsynet om at vurdere, hvorvidt 

substitutionsprisprincippet fandt anvendelse. 

Den 7. maj 2014 sendte Energitilsynet udkast til afgørelse i høring hos sa-

gens parter, hvor udgangspunktet i afgørelsen var, at substitutionsprisprin-

cippet finder anvendelse i varmeleveranceforholdet mellem klagers transmis-

sionssystem og IVV. Klager afgav bemærkninger hertil henholdsvis den 19. 

juni 2014 og den 1. juli 2014. IVV afgav bemærkninger den 31. juli 2014. 

En nærmere fremstilling af sagens baggrund fremgår af Energitilsynets afgø-

relse af 15. juli 2015. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. 

Klagers synspunkter og bemærkninger  

Det er klagers opfattelse, at Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 bør æn-

dres således, at substitutionsprisprincippet ikke finder anvendelse ved pris-

fastsættelsen af varmeleverancen mellem klager og IVV.  

Til støtte herfor har klager blandt andet anført følgende synspunkter: 

 Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 er udtryk for en væsentlig

udvidelse af substitutionsprisprincippet til ikke kun at omfatte forhol-

det mellem varmeproducent og varmeaftager, men også til at vedrøre

leveringsforholdet mellem to virksomheder. Denne udvidelse kolliderer

med det grundlæggende hensyn bag varmeforsyningsloven, som inde-

bærer en ensartet omkostningsbestemt prisfastsættelse til alle varme-

forbrugere.

 Anvendelse af substitutionsprisprincippet imellem en transmissions-

virksomhed som klager og IVV, resulterer i en skævridning internt

blandt Vestegnens Kraftvarmeselskabs´ aftagere. De aftagere, der

modtager varme fra IVV vil potentielt modtage en prisfordel i forhold til

de øvrige aftagere, der er tilknyttet klagers transmissionssystem, uan-

set det faktum, at produktion af varme fra IVV ikke er et reelt alterna-

tiv.
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 Energitilsynet anfører, at det er uden betydning for vurderingen af, om

IVV har tilstrækkelig kapacitet, hvorvidt der mellem klager og IVV er

indgået en aftale om rådighed over IVVs spids- og reservelastkapacitet.

En sådan fortolkning kan ikke udledes af Energitilsynets afgørelse af

27. februar 2006 (j.nr. 4/0920-0102-0002). Som følge heraf bør en af-

tale om rådighed indgå i vurderingen af, om der konkret og reelt rådes 

over tilstrækkelig kapacitet til at kunne forsyne eget forsyningsområ-

de. 

 Begrænsningen i IVVs egenproduktion er ikke begrundet i offentlig

kommunal planlægning, da det fremgår af brev til Industri- og Ener-

giministeren af 30. april 1991, at der ikke på tidspunktet for etable-

ringen af IVV var en regional varmeplan, en kommunal varmeforsy-

ningsplan eller delplaner til sådanne planer for Ishøj Kommune. End-

videre var der heller ikke ved etableringen af IVV iværksat offentlig

kommunal varmeplanlægning. IVVs tilslutning til klagers anlæg var

endvidere forudsat allerede ved IVVs etablering i 1982. Det har således

siden IVVs etablering været en klar forudsætning, at anlægget skulle

tilknyttes et samlet transmissionssystem og at anlægget skulle være et

midlertidigt grundlastanlæg frem til etableringen af et samlet trans-

missionssystem.

 Idet begrænsningen af IVVs egenproduktion ikke skyldtes offentlig

kommunal varmeplanlægning, må der derfor foretages en konkret

vurdering af, om IVV på nuværende tidspunkt ville kunne opnå en til-

ladelse til at producere grundlast.

 Energitilsynets betragtninger vedrørende substitutionsprisprincippets

anvendelse underminerer varmeforsyningslovens grundlæggende for-

mål om den samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige anvendelse

af overskudsvarme, idet varmesektoren skal baseres på samfundsøko-

nomiske hensyn, jf. varmeforsyningslovens § 1.

Energitilsynets bemærkninger  

Energitilsynet har den 2. september 2015 afgivet bemærkninger til klagen af 

12. august 2015. Energitilsynet finder, at afgørelsen af 15. juli 2015 er base-

ret på gældende praksis. 

Til støtte herfor har Energitilsynet blandt andet anført følgende: 

 Energitilsynet finder, at substitutionsprisprincippet ikke er forbeholdt

regulering af levering mellem en ekstern varmeproducent og et distri-

butionsnet. Energitilsynet henviser her til Gas- og Varmeprisudvalgtes

orienteringsnotat af 6. november 1995, hvor der blev henvist til, at
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substitutionsprisprincippet også finder anvendelse i forhold til køb af 

biogas.  Energitilsynet finder, at substitutionsprisprincippet efter fast 

praksis udfylder begrebet ”nødvendige omkostninger” i forhold til de 

omkostninger forbundet med køb af biobrændsel mv. og henviser her 

til Energitilsynets notat af 16. marts 2006. 

 Efter Energitilsynets vurdering, finder substitutionsprisprincippet og-

så anvendelse mellem en transmissions- og distributionsvirksomhed,

da det i modsat fald ville betyde, at det er muligt at organisere sig ud

af varmeforsyningsloven ved at etablere et transmissionsselskab.

 En aftale indgået mellem klager og IVV kan ikke tilsidesætte varmefor-

syningslovens prisregulering, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 16.

juni 2006 (j.nr. 21-235), hvor det blandt andet blev fastslået, at var-

meforsyningslovens § 20 og § 21 skal beskytte varmeaftagere mod

urimelige priser, hvori der også ligger en begrænsning af parternes af-

talefrihed med hensyn til varmeprisens fastsættelse. På baggrund her-

af finder Energitilsynet, at klager og IVVs aftale ikke kan tilsidesætte

substitutionsprisprincippet.

 Energitilsynet finder ikke, at kommunal varmeplanlægning er til hin-

der for at anvende substitutionsprisprincippet. Energitilsynet henviser

til afgørelse truffet 27. februar 2006 (j.nr. 0/0920-0102-0002), hvor

Energitilsynet fandt, at det forhold at varmeværket ikke havde tilladel-

se til produktion ud over spids- og reservelast ikke var til hinder for at

substitutionsprisprincippet fandt anvendelse.

 Varmeforsyningslovens kapitel 2 indeholder reglerne for varmeplan-

lægning. Det primære kriterium for varmeplanlægning er samfunds-

økonomien. Varmeplanlægningen er fastsat i projektbekendtgørelsen,

seneste udgave nr. 566 af 2. juni 2014.

 Projektbekendtgørelsen sikrer den samfundsmæssige mest hensigts-

mæssig udbygning af fjernvarme. I en forudsætningsskrivelse fra

Energiministeriet til kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune af 13.

september 1990 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal gennem

anvendelse af de almindelige beføjelser i varmeforsyningslovens kapitel

2 sørge for, at et projekt for omlægning til kraftvarme skal forelægges

for kommunalbestyrelsen.

 Det fremgik også af projektbeskrivelsen, at såfremt IVV fremover skul-

le overgå til at være spids- og reservelastcentral, er der ingen særlige

krav til brændselsanvendelse. De varmeplanmæssige regler skaber de

facto en monopolposition for de centrale værker. Energitilsynet ser det
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derfor som værende i overensstemmelse med hensigten bag reglerne 

for varmeplanlægningen og af tidligere praksis, at en varmeplanmæs-

sig begrænsning af anvendelse af anlæg, der er sket af samfundsmæs-

sige grunde, ikke må gå ud over varmeforbrugerne. Varmeforbrugerne 

skal fortsat betale den pris, de ville have betalt, hvis der var fri kon-

kurrence mellem anlæggene. 

Ishøj Varmeværks synspunkter og bemærkninger 

IVV har den 10. november 2015 indsendt blandt andet følgende synspunkter 

og bemærkninger: 

 Substitutionsprisprincippet vedrører afregningspriser og ikke den fysi-

ske produktion af varmen. Klagers nærmere drifts- og organisations-

forhold samt økonomi er derfor irrelevant for en varmekøber, der kan

påberåbe sig substitutionsprisen.

 IVV er etableret som et grundlastværk. Samfundsøkonomiske kriterier

var årsagen til, at IVV blev sammenkoblet med Hovedstadens trans-

missionsnet.

 Ved tilslutningen til Vestegnens Kraftvarmeselskab var projektbe-

kendtgørelsen nr. 139 af 5. marts 1991 gældende. Hverken hos Ishøj

Kommune eller hos Energistyrelsen foreligger der et projekt om til-

slutningen til Vestegnens Kraftvarmeselskab. Efter aktindsigt hos

Energitilsynet fremgår det, at der ikke findes et projekt. Der er således

kun tale om en aftale imellem de to parter. IVV kan ikke ændres i

varmeplanmæssig henseende uden at dette sker ved et formelt og god-

kendt projekt. Da det ikke er sket, er IVV fortsat et grundlastanlæg, da

der ikke eksisterer et projekt som godkender overgang fra grundlast-

anlæg til spids- og reservelastanlæg.

Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse 

For så vidt angår definitionen af kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår føl-

gende af Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 om varmeforsy-

ning (varmeforsyningsloven):   

Priser 

§ 20. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker 

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

serne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, 

damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter 

til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, 
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administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentli-

ge forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter 

efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved frem-

medkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbin-

delse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssyste-

merne, jf. dog stk. 7-14, § 20 a, stk. 7, og § 20 b. 

[…]” 

 

Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, skal tariffer (priser) an-

meldes til Energitilsynet. Energitilsynet kan i den forbindelse give 

pålæg om anmeldelse. Energitilsynet kan efter § 21, stk. 4, vurde-

re tariffer mv. og evt. give pålæg, såfremt et urimeligt forhold ikke 

gennem forhandling kan bringes til ophør. Af varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, fremgår således følgende: 

”[…] 

 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydel-

ser omfattet af § 20 og § 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 foretages elektronisk. Energitilsynet kan 

fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgi-

vet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommu-

nens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

 

… 

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling el-

ler andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne 

i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, gi-

ver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan brin-

ges til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling 

eller betingelser. 

… 

[…]” 

 

Efter substitutionsprisprincippet, der er udviklet gennem administrativ prak-

sis af energitilsynsmyndighederne, skal prisen for varme, der leveres fra en 

ekstern varmeproducent til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, fastsættes som 

det laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen på 

kollektive varmeforsyningsvirksomheder. Substitutionsprisen bliver herved 

en maksimalpris. 
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Substitutionsprisen udgør varmekøberens pris ved at fremskaffe en tilsvaren-

de varmemængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredjemand. 

Substitutionsprisprincippet er nærmere beskrevet i bl.a. ”Varmeforsyningslo-

ven med kommentarer” af Klavs V. Gravesen m.fl., 2004, side 135 ff., og i 

”Varmeforsyningsloven med kommentarer” af Pernille Aagaard og Bent Ole 

Gram Mortensen, 2004, side 113 f. og side 128 ff. 

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen 

Substitutionsprisprincippet, som er udviklet gennem tilsynsmyndighedernes 

administrative praksis, indebærer, at hvis en kollektiv varmeforsyningsvirk-

somhed som følge af en forudsætningsskrivelse eller andet er forpligtet til at 

aftage varme fra en varmeproducent, må prisen for varmen ikke overstige 

substitutionsprisen1. Det fremgår af sagens akter, at IVV blev påbudt 

tvangsmæssig tilslutning til Vestegnens Kraftvarmeselskab i september 1990. 

Det er på baggrund heraf Energiklagenævnets vurdering, at IVV er tvangs-

mæssigt forpligtet til at aftage varme fra klager. 

Energiklagenævnet bemærker, at det forhold, at klager og IVV har indgået en 

privatretlig aftale, ikke i sig selv kan føre til, at substitutionsprisprincippet 

ikke skal finde anvendelse. Energiklagenævnet har tidligere behandlet dette 

spørgsmål i afgørelse af 16. juni 2006 (j.nr. 21-235), hvor nævnet bemærkede, 

at formålet med varmeforsyningslovens § 20 og § 21 er at beskytte varmeafta-

gere mod urimelige priser. Energitilsynets praksis om, at prisen for varme 

fastsættes til den laveste af den omkostningsbestemte pris eller substituti-

onsprisen, skal sikre, at varmekunderne ikke betaler en urimelig varmepris. 

Heri ligger en begrænsning af parternes aftalefrihed med hensyn til varmepri-

sens fastsættelse. 

Nævnet finder imidlertid, at der ved anvendelse af substitutionsprisprincippet 

i forbindelse med et kraftvarmeselskab, der er etableret som et interessentsel-

skab og fortsat er det, skal indgå i vurderingen, hvilke konsekvenser dette vil 

have for samtlige interessenter. 

Da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til anvendelsen af substituti-

onsprisprincippet overfor interessentselskaber, ophæver Energiklagenævnet 

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 og hjemviser sagen med henblik på 

undersøgelse af substitutionsprisprincippets anvendelse på interessentsel-

skaber.  

1 Varmeforsyningsloven, 1. udgave, Pernille Aagaard og Bent Ole Gram Mortensen, 

side 113. 
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Energiklagenævnets afgørelse 

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises med 

henblik på Energitilsynet tager stilling til, hvilken betydning substitutions-

prisprincippet vil få for øvrige aftagere af varme fra Vestegnens Kraftvarmesel-

skab. 

Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. april 2016. 

Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens § 26, stk. 1. 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. 

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet 

efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal 

være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, 

jf. varmeforsyningslovens § 26, stk. 4. 

P.N.V. 

Poul K. Egan 

Nævnsformand 

/Maibritt Nebel Rasmussen 

Fuldmægtig, cand.jur 
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