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 ENERGITILSYNET 

 

 

Odense Kraftvarmeværk A/S - klage fra Fjernvarme Fy n 
A/S over prisen på affaldsvarmen fra kraftvarmeværk et 

Indledning 

 
1. Sagen drejer sig om to forhold. Det første forhold er omkostnings-
fordelingen mellem varmesiden og affaldssiden hos Odense Kraftvarme-
værk i perioden 2000-2008. Det andet forhold er Odense Kraftvarmeværks 
påstand om, at Energitilsynet ikke har beføjelse til at ændre omkostnings-
fordelingen for perioden 2000-2008, fordi der i så fald vil være tale om en 
afgørelse med tilbagevirkende kraft. Dette er sagen principielle spørgsmål. 

2. Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) klagede den 8. sep-
tember 2008 til Energitilsynet over prisen for fjernvarmen fra affaldsfor-
brændingsanlægget Odense Kraftvarmeværk A/S (herefter Odense Kraft-
varmeværk). Fjernvarme Fyn ønskede, at klagen omfattede perioden 2004-
2008. Energitilsynets sekretariat inddrager perioden 2000-2003 i sagen, 
fordi varmeaftalen blev indgået i år 2000.  

3. Svaret på sagens principielle spørgsmål er, at Energitilsynet kan vur-
dere forhold tilbage i tid, men afgørelserne har kun fremadrettet virkning.  

4. Uddybende har Energitilsynet således efter varmeforsyningsloven 
beføjelse til at give pålæg om ændring af priser og omkostningsfordeling 
m.v. Pålægget har dermed økonomisk virkning fremadrettet i tid. Energi-
tilsynet kan give pålæg om ændring af priser og omkostningsfordeling 
m.v., hvis tilsynet finder, at priser og omkostningsfordeling m.v. er urime-
lig eller i strid med varmeforsyningsloven. En aktuel pris er et resultat af 
de foregående års indtægter og omkostninger. Fejl heri har derfor virkning 
på fjernvarmeforsyningens aktuelle pris.  

5. Da pålægget er fremadrettet i tid, vil eksempelvis et pålæg om ned-
sættelse af priserne - herunder ved en regulering af omkostningerne frem-
adrettet eller ved en direkte prisnedsættelse - efter varmeforsyningsloven 
prismæssigt bevirke, at der føres midler tilbage til fjernvarmeforbrugerne, 
hvilket ikke har noget med tilbagebetaling at gøre.  

28.03 2011 
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6. Fjernvarme Fyn har anmodet om, at Energitilsynet bedømmer om-
kostningsfordelingen for år 2009 særskilt. Det er ikke muligt, fordi der kan 
være forhold i perioden op til 2009, der må inddrages i 2009 og 2010 vur-
deringerne. På den baggrund har sekretariatet valgt at forelægge sagen 
med henblik på, at Energitilsynet giver en tilkendegivelse for perioden 
2000 - 2008.  

7. Sekretariatet vil herefter vurdere år 2009 og år 2010 efter de ret-
ningslinjer, som tilsynet har tilkendegivet, med virkning fremadrettet even-
tuelt ved, at sekretariatet giver et pålæg. Hvis sekretariatet udsteder pålæg, 
kan dette indbringes for Energiklagenævnet. 

8. Sagen er i sit udgangspunkt en såkaldt substitutionsprissag. Det be-
tyder, at Fjernvarme Fyn skal betale den mindste af enten den omkost-
ningsbestemte pris hos Odense Kraftvarmeværk, eller den pris, som Fjern-
varme Fyn selv kan producere varmen til eller købe den fra tredjemand. Er 
den aftalte pris lavere end den omkostningsbestemte pris og substitutions-
prisen, griber Energitilsynet ikke ind over for den aftalte pris. 

9. Da Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk på det foreliggende 
grundlag er enige om, at substitutionsprisen er højere end den omkost-
ningsbestemte pris, udgår substitutionsprisen af sagen, da det altid er den 
laveste pris, som varmen skal afregnes til. Vurderingen af substitutionspri-
sens størrelse har Energitilsynets sekretariat ikke grundlag for at under-
kende, da der er tale om affaldsvarme, som i forhold til andre brændsler er 
billig. Hertil kommer den omstændighed, at Fjernvarme Fyn i udgangs-
punktet ville være sagspart med interesse i en lav substitutionspris. På den 
baggrund lægges det til grund, at den omkostningsbestemte varmepris er 
lavere end substitutionsprisen. Herefter bliver aftaleprisen holdt op mod 
den omkostningsbestemte pris. 

10. Energitilsynets sekretariat har vurderet sagens forskellige løsnings-
forslag om fordelingsnøgle, og sammenholdt dem med parternes respekti-
ve argumenter i sagen. Ligeledes har sekretariatet set på spørgsmålet om 
fordelingsnøglen på grundlag af den samlede sag. 

11. På baggrund heraf er det for det første sekretariatets vurdering, at der 
ikke i den konkrete sag er grundlag for, at en omkostningsfordeling på 
75/25 med 75 pct. til varmesiden er rimelig, idet der dermed er tale om en 
væsentlig skævdeling mellem to meget ligeværdige ydelser. I forlængelse 
heraf er det ligeledes vurderingen, at en tilsvarende skævdeling til fordel 
for varmesiden ville være urimelig.  

12. Sekretariatet vurderer derfor, at den aftalte varmepris, hvis konse-
kvens er en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 pct. til varmesiden, er 
urimelig, og dermed i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

Side 2af 295



 3/44 
 
 

13. Herefter er det sekretariatets samlede vurdering, at en ligedeling af 
fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 
ville være rimelig at anvende ved fastlæggelsen af den omkostningsbe-
stemte pris i denne periode, således at varme- og affaldssiden var blevet li-
gestillet med hensyn til delingen af fordelen ved, at Odense Kraftvarme-
værk er et effektivt affaldsanlæg. 

14. I den foreliggende sag skal modtageren af varmen betale den laveste 
af enten den omkostningsbestemte pris eller den aftalte pris, fordi parterne 
er enige om, at substitutionsprisen er højere. Varmen er afregnet til den af-
talte pris. Da den aftalte pris forudsætter en omkostningsfordeling, som ef-
ter sekretariatets vurdering ikke kan betragtes som rimelig, er aftalen i strid 
med varmeforsyningsloven, jf. § 21, stk. 4. 

15. Differencer mellem den opkrævede pris og priserne ved anvendelse 
af en rimelig omkostningsfordeling er dermed en unødvendig omkostning, 
jf. § 20, stk. 1, og derfor opkrævet med urette. På baggrund af en samlet 
vurdering af forskellige fordelingsnøgler, afvejning af hensynet til blandt 
andet virksomhedens formål og effektivitet, og med henblik på at kunne 
træffe en konkret afgørelse i sagen, er en fordelingsnøgle i den konkrete 
sag på 50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden fundet rimelig at an-
vende. 

16. I varmeforsyningslovens forstand foreligger der derfor en akkumule-
ret overdækning på beregnet 206.721 t.kr., som skal tilbageføres til fjern-
varmeforbrugerne i de fremtidige priser.  

17. 50/50 fordelingen vil fremadrettet nedsætte varmeprisen i forhold til 
den aftalte pris i sagen. I den periode, hvor virksomheden - som følge af 
Energitilsynets tilkendegivelse, som efter forhandling med parterne efter-
følges af et pålæg – skal afvikle en overdækning, vil det være nødvendigt 
at opkræve mindre i varmepris end det, som følger alene af en fordelings-
nøgle på 50/50. 

18. Når gennemgangen af 2009 - 2010 er tilendebragt, vil sekretariatet 
anmode Odense Kraftvarmeværk om at udarbejde en plan for tilbageførs-
len af overdækningen.  
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Tilkendegivelse 
 
Energitilsynet tilkendegiver over for Fjernvarme Fyn A/S og Odense 
Kraftvarmeværk A/S:  
 

• at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjelse 
til at bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og varme-
siden hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 2008,    

 
• at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

finder, at en omkostningsfordeling mellem varme- og affaldssiden 
på 75/25 af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk A/S 
i perioden 2000-2008, som er resultatet af parternes aftale, ikke kan 
betragtes som rimelig og derfor ikke ligger inden for rammerne af 
varmeforsyningsloven, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3, 

 
• at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og 

da parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsfordelingen 
for tilsynet med henblik på at der træffes afgørelse, finder, at fæl-
lesomkostningerne i den konkrete sag omkostningsfordeles med 
50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden. 

 
Endvidere bemyndiger Energitilsynet på baggrund af ovenstående tilken-
degivelse sekretariatet til: 

 
• at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos Odense 

Kraftvarmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de retningslinjer, 
som Energitilsynet giver med denne tilkendegivelse, og 

 
• at - såfremt der på baggrund af den endelige bedømmelse fortsat 

kan konstateres en overdækning - indlede forhandlinger med Oden-
se Kraftvarmeværk A/S om en fremtidig fordeling af fællesom-
kostningerne, som i priserne for varmen tilgodeser en tilbageførsel 
af varmesidens akkumulerede overdækning. 
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Sagsfremstilling 

 
19. Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk er i sagen repræsenteret 
ved deres advokater. Ved henvisningerne til parternes indlæg og videre i 
notatet refereres til Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk. 

 
Baggrund 

 
20. Odense Kraftvarmeværk blev ifølge Fjernvarme Fyn etableret af I/S 
Fynsværket i 1996.  Odense Kraftvarmeværk er et affaldsforbrændingsan-
læg. Ifølge Fjernvarme Fyn blev affaldsanlægget med virkning fra 1. janu-
ar 2000 udskilt i det selvstændige datterselskab Odense Kraftvarmeværk 
A/S. Ejerskabet til Odense Kraftvarmeværk er i perioden skiftet fra Fyns-
værket over Elsam til DONG Energy Power, og pr. 1. januar 2011 til Vat-
tenfall. 

 
                 
  
 
 

21. I forbindelse med varmeaftalens indgåelse den 5. juni 2000 var det 
ifølge Odense Kraftvarmeværk et krav fra Odense Kommune (Odense 
Kommunale Fjernvarmeforsyning, nu Fjernvarme Fyn), at prisen for var-
me fra Odense Kraftvarmeværk var jævn og uden de væsentlige udsving, 
der skyldes de meget ustabile drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 
affaldsbaserede kraftvarmeværker. 

22. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning ønskede ifølge Odense 
Kraftvarmeværk ikke voldsomme stigninger i varmeprisen i år med store 

Ejer 

Odense Kraftvarme-
værk A/S 

Affaldsbortskaffelse Varmelevering til 
blandt andet  

Fjernvarme Fyn 
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drifts- og vedligeholdelsesomkostninger efterfulgt af store fald i varmepri-
sen i år med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

23. På den baggrund aftalte parterne ifølge Odense Kraftvarmeværk en 
prisformel baseret på mixbrændselsprisen, som sikrede at varmeprisen var 
lavere end substitutionsprisen, se boks 1, og som var uafhængig af udsvin-
gene i omkostningerne på Odense Kraftvarmeværk. 

 
Boks 1 

 
Substitutionsprisen er den pris, som varmemodtageren selv 
kan producere varmen til eller købe den fra tredjemand 

 
 

24. Som anført blev der den 5. juni 2000 indgået aftale om fastsættelsen 
af varmeprisen mellem A/S Fynsværket og Odense Kommunale Fjernvar-
me med ikrafttræden den 1. januar 2000. Aftalen regulerer prisen for af-
faldsvarmen fra Odense Kraftvarmeværk til nu Fjernvarme Fyn. Aftalen 
udløb den 1. januar 2010. 

25. Sekretariatet behandler ligeledes en sag vedrørende kompensations-
betalingen mellem Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk. Denne 
kompensationsbetaling har intet med fællesomkostninger at gøre, og der-
med heller ikke med denne sag. 

 
Parternes påstande 

 
26. Parternes påstande er følgende.  

27. Fjernvarme Fyns påstand er primært, at en 50/50 pct. fordeling af 
fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk er rimelig. 

28. Odense Kraftvarmeværks påstand er primært, at Energitilsynet skal 
afvise at behandle sagen, da den varmepris, som følger af parternes aftale 
af 5. juni 2000, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 

29. Høringssvarene er fra Fjernvarme Fyn, Odense Kraftvarmeværk og 
affaldsleverandørerne. 

30. I det følgende er høringssvarene kort gengivet med sekretariatets 
bemærkninger. 
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Fra Fjernvarme Fyn 

 
31. Fjernvarme Fyns bemærkninger vedrører de kommende forhandlin-
ger mellem Odense Kraftvarmeværk og Energitilsynet om tilbageførslen af 
overdækningen til varmesiden.  

32. Sekretariatet har derfor ingen bemærkninger til høringssvaret fra 
Fjernvarme Fyn.  

 
Fra Odense Kraftvarmeværk  

 
33. Afsnit 1. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstil-
ling har tilbagevirkende kraft, fordi det beløb, som sagen drejer sig om, 
vedrører omkostningsfordelingen for perioden 2000-2008. 

34. Sekretariatets indstilling er på det punkt ifølge Odense Kraftvarme-
værk åbenbart i strid med el- og varmeforsyningsloven og med Energitil-
synets og Energiklagenævnets praksis. 

35. Odense Kraftvarmeværk citerer på side 2 fra lovbemærkningerne til 
elforsyningslovens § 78, og fra Kammeradvokatens notat af 27. september 
2002 til Energitilsynet. 

36. Citaterne er ikke gengivet her. Notatet blev behandlet på Energitil-
synets møde den 26. august 2002.  

37. Odense Kraftvarmeværks konklusion er, at Energitilsynet ikke har 
kompetence til at ændre den varmepris, som Odense Kraftvarmeværk i 
henhold til aftalen med Fjernvarme Fyn har opkrævet i perioden 2000-
2008. Sekretariatets indstilling er således ifølge Odense Kraftvarmeværk i 
strid med lovens ordlyd, forarbejder og energimyndighedernes praksis, 
samt praksis fra Energiklagenævnet, som Energitilsynet er underordnet 
myndighed af. 

38. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstilling derfor 
bør ændres, således at denne højst får virkning for omkostningsfordelingen 
for 2011 og fremefter fra afgørelsestidspunktet. 

 
Sekretariatets bemærkninger 

 
Kammeradvokaten gør i sit notat rede for, at spørgsmålet drejer 
sig om tilbagebetaling. 

 

Side 7af 295



8/44 

Kammeradvokaten anfører, at spørgsmål om tilbagebetaling i 
mangel af særlige regler herom afgøres efter dansk rets almindeli-
ge regler om tilbagesøgning (condictio indebeti). 
 
Det fremgår tydeligt af Kammeradvokatens redegørelse, at regler-
ne om tilbagesøgning er møntet på den, der har modtaget et beløb, 
og den, som har betalt beløbet. 
 
Sekretariatets bemærkning er, at den foreliggende tilkendegivelse 
gør forskel på tilbagebetaling og tilbageførsel.  
 
Tilbagebetaling. Spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget be-
talt i varme er ikke reguleret i varmeforsyningsloven. Hvis Fjern-
varme Fyn eller en fjernvarmeforbruger hos Fjernvarme Fyn øn-
sker tilbagebetaling af for meget betalt i varme i perioden 2000-
2008, skal spørgsmålet afgøres ved domstolene.  
 
Tilbagebetaling kræver en identificeret modtager, der krone for 
krone modtager det beløb, som vedkommende tidligere har betalt 
for meget. Fjernvarme Fyn er i denne sammenhæng kun et mellem-
led mellem Odense Kraftvarmeværk og fjernvarmeforbrugerne hos 
Fjernvarme Fyn.   

 
Tilbageførsel. Tilkendegivelsen er fremadrettet i tid efter varmefor-
syningslovens § 21, stk. 4, det vil sige er konstaterende for perio-
den 2000-2008 ved undersøgelsen af omkostningsfordelingen, men 
har prismæssig virkning fremadrettet uden hensyn til partsaf-
grænsningen. 

 
Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om, hvad en 
fjernvarmeforbruger er, og hvem gruppen af fjernvarmeforbrugere 
omfatter. Energitilsynet administrerer derfor varmeforsyningslo-
vens prisbestemmelser hvad angår selve prisfastsættelsen ud fra 
den kollektive hensigt med fjernvarmeforsyningen, der finder ud-
tryk i benævnelsen ”kollektive varmeforsyningsanlæg” i varmefor-
syningslovens § 2, og de begrænsninger, der ligger i lovens be-
stemmelser om anmeldelse i § 21, stk. 1 og 3. Herunder kan pris-
fastsættelsen ikke ske med tilbagevirkende kraft.   
 
Den kollektive tankegang kommer til udtryk ved, at Energitilsynet 
lader princippet om nødvendige omkostninger i lovens § 20, stk. 1, 
være gældende for prisfastsættelsen af fjernvarmen til de til enhver 
tid værende fjernvarmeforbrugere hos værket, og at afviklingen af 
prismæssige ubalancer i form af over- eller underdækninger sker 
fremadrettet. Det indebærer, at personer, der ikke længere er 
fjernvarmeforbrugere hos værket, ikke er med til at dække tidligere 
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perioders underdækninger, mens de modsat heller ikke får andel i 
afviklingen af overdækninger. 

 
Tilbageførslen sker til en ubestemt gruppe af modtagere. Gruppen 
af fjernvarmeforbrugere er ubestemt, da der hele tiden kommer nye 
til, mens andre fysisk fraflytter forsyningsområdet eller ophører 
med kundeforholdet i det omfang, der ikke er tilslutnings- eller for-
blivelsespligt.   
 
Tilbageførslen sker over et ubestemt tidsrum. Da afviklingen af 
over- eller underdækninger ikke kun er afhængig af de periodevis 
indregnede tillæg til eller fradrag i den budgetterede omkostnings-
bestemte fjernvarmepris, men også afhænger af det faktiske fjern-
varmeforbrug og andet faktisk afregningsgrundlag i forhold til det 
budgetterede, er afviklingsperiodens længde usikker.    

 
 

39. Afsnit 2. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstil-
ling er i strid med praksis. Odense Kraftvarmeværks argument er, at ener-
gimyndighedernes rimelighedsvurderer ud fra, om varmeprisen baseret på 
fordelingsnøglen ligger på niveau med den varmepris, der fremkommer ef-
ter substitutionsprisprincippet, og om prisen på bortskaffelse af affald sva-
rer til det, man ser andre steder i landet. Odense Kraftvarmeværk citerer på 
side 5 fra forarbejderne til varmeforsyningsloven. Citaterne er ikke gengi-
vet her. 

40. Odense Kraftvarmeværk henviser til Energitilsynets sag om Aars 
Varmeværk af 28. oktober 2002. Ifølge Odense Kraftvarmeværk udtalte 
Energitilsynet at hvis den omkostningsbestemte pris på affaldsvarmen 
skulle holdes under substitutionsprisen, forudsatte dette, at fællesomkost-
ningerne blev fordelt med maksimalt 75 pct. til varmesiden og mindst 25 
pct. til affaldssiden. Dette svarede til, at affaldsbehandlingsprisen blev på 
ca. 120 kr./tons, som var blandt de laveste i området, og som dermed fore-
kom Energitilsynet realisabel. Omkostningsfordelingen blev på den bag-
grund fastsat til 75/25. 

41. Odense Kraftvarmeværk henviser endvidere til Energiklagenævnets 
afgørelse af 10. maj 2004 om Mådeværket. Ifølge Odense Kraftvarmeværk 
udtalte Energiklagenævnet, at parterne havde en vidtgående aftalefrihed i 
forhold til prisfastsættelsen, og videre, at Energitilsynet i den indbragte af-
gørelse havde lagt vægt på, at en omkostningsfordeling på 55 pct. til var-
mesiden ikke kunne betragtes som urimelig, fordi den bagvedliggende 
omkostningsfordelingsnøgle udgjorde balancepunktet for fællesomkost-
ningerne mellem substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris. 
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42. Odense Kraftvarmeværk anfører, at Energitilsynet må lægge vægt 
på, om den aftalte varmepris er lavere end substitutionsprisen. Odense 
Kraftvarmeværk beregner på høringssvarets side 9 de forskellige priser. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
Citatet på side 5 i høringssvaret er ikke gengivet fuldt ud. Det 
fremgår yderligere af forarbejderne (bemærkningerne til lov nr. 
451), at det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg vedrørende varmen 
fra blandt andet affaldsanlæg havde anvendt et afregningsprincip, 
som tog udgangspunkt i den laveste af enten den omkostningsbe-
stemte pris eller substitutionsprisen på varmen, hvor sidstnævnte 
svarede til den pris, varmen kunne produceres til på alternative an-
læg. 
 
Substitutionsprisprincippet er udførligt beskrevet i tilkendegivel-
sen. I notat af 25. oktober 1995 om substitutionspris og omkost-
ningsbestemt pris, der blev behandlet på udvalgsmødet den 6. no-
vember 1995, fremgår vedrørende aftaler mellem affaldsværker og 
forsyningsselskaber, at udvalget til stadighed havde understreget, 
at det altid var den laveste pris der skulle afregnes til. 
 
Energitilsynet tager konkret stilling til omkostningsfordelingen fra 
sag til sag, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 
 
For så vidt angår Aars Varmeværk sagen fremgår indledningsvis i 
afgørelsen, at Energitilsynet ikke kan vurdere selve forbrændings-
afgiften i medfør af varmeforsyningslovens bestemmelser, men ale-
ne de afledte følger heraf på varmeprisen. Energitilsynet skal såle-
des alene vurdere, om den heraf resulterende fjernvarmepris er 
urimelig. Det hører med til sagen, at Aars Varmeværk ejede af-
faldsanlægget. 
 
For så vidt angår Mådeværks sagen traf Energitilsynet afgørelse 
om, at en omkostningsfordeling på 55 pct. til varmesiden og 45 pct. 
til affaldssiden ikke var urimelig ud fra, at omkostningsfordelingen 
balancerede substitutionsprisen og den omkostningsbestemte var-
mepris. 
 
Sekretariatet skal bemærke, at det var Energitilsynets beslutning 
den gang.  
 
Praksis er ikke, at balancepunktet er, hvor omkostningsfordelingen 
balancerer substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris.  
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Det var Energitilsynets konkrete skøn, fordi substitutionsprisprin-
cippet er, at det altid er den laveste pris, som varmen skal afregnes 
til. 
 
Til priserne skal sekretariatet bemærke, at det ikke efter varmefor-
syningsloven er tilstrækkeligt kun at se på den aftalte varmepris og 
substitutionsprisen, jf. substitutionsprisprincippets omtale ovenfor. 

 
 

43. Afsnit 3. Odense Kraftvarmeværk beregner konsekvensen af sekreta-
riatets tilkendegivelse på side 10 i høringssvaret. Beregningen er under de 
givne forudsætninger, at varmeprisen bliver på 2,29 kr./GJ i en afviklings-
periode på 5 år, og i samme periode en affaldsbehandlingspris på 444 kr. 
pr. ton. 

44. Odense Kraftvarmeværk anfører herefter, at det viser, at indstillin-
gens omkostningsfordeling er i strid med elforsyningslovens § 75, stk. 3, 
som bestemmer, at en omkostningsfordeling skal være rimelig både for 
varmesiden og for affaldsleverandørerne. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
Alt efter forudsætningerne fås forskellige resultater. Omkostninger 
og resulterende priser m.v. i tilkendegivelsen bygger på Odense 
Kraftvarmeværks egne oplysninger i sagen. 
 
Det indgår i sekretariatets indstilling, at Energitilsynet giver sekre-
tariatet beføjelse til at indgå i forhandling med Odense Kraftvarm-
værk. I afsnit 3 foregriber Odense Kraftvarmeværk således den 
kommende forhandling. 

 
 

45. Afsnit 4. Odense Kraftvarmeværk ønsker at indbringe sagen for 
Energiklagenævnet og ønsker derfor en afgørelse i sagen frem for en til-
kendegivelse. 

 
Sekretariatets bemærkninger 

 
Sekretariatet har ingen bemærkninger. 

 
 
Fra affaldsleverandørerne  
 

46. Affaldsleverandørerne bemærker,  
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47. - At Energitilsynets sekretariat i dets indstilling går videre end Ener-
gitilsynets pligtmæssige kompetence, og dermed ikke respekterer en aftale 
indgået mellem to uafhængige og professionelle parter. 

48. Affaldsleverandørerne henviser til Energiklagenævnets afgørelse af 
28. marts 2006 om kapacitetsbetalingen på Odense Kraftvarmeværk. Ifølge 
affaldsleverandørerne bemærkede Energiklagenævnet blandt andet, at: 

” … Problemer på grund af mangler i aftalegrundlaget, som ikke kan af-
klares ved forhandlinger mellem parterne, må primært løses ved hjælp af 
domstolene eller voldgiftsafgørelser. Energitilsynet og Energiklagenævnet 
skal derfor i sager som denne udvise den begrænsning, at man indskræn-
ker sig til spørgsmål, der utvivlsomt henhører under myndighedernes 
pligtmæssige kompetence, og som er relevante i tvistens sammenhæng …”. 

 
49. Affaldsleverandørerne kommenterer endvidere Energitilsynets frem-
gangsmåde i sagsbehandling efter varmeforsyningsloven, jf. varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 4. 

 
Sekretariats bemærkninger 
 
Omkostningsfordelingsnøgler i affaldsbehandlingsanlæg hører 
utvivlsomt inden for Energitilsynets kompetence, jf. varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 4, og § 3, stk. 2 og § 7, i bekendtgørelse nr. 
175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger m.v. 
 
Odense Kraftvarmeværks omkostningsfordeling drejer sig ikke om 
en mangel - og derfor et spørgsmål om aftalefortolkning - men om, 
at der er aftalt en varmepris, som giver en urimelig omkostnings-
fordeling.  
 
Vedrørende affaldsleverandørernes kommentar til varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 4, er bestemmelsen, at Energitilsynet først 
tilkendegiver, dernæst forhandler, og endelig træffer afgørelse, 
hvis forhandlingen ikke resulterer i, at det urimelige forhold eller 
det forhold, som er i strid med varmeforsyningslovens prisbestem-
melser, ved forhandlingen er bragt til ophør. Energitilsynet kan ef-
ter § 5, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden, beslutte at lade 
sekretariatet træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse 
med tilsynets faste praksis eller de af tilsynet tilkendegivne ret-
ningslinier. 

 
 

50. - At  Energitilsynets sekretariat i dets indstilling lader Energitilsynets 
træffe en afgørelse, der er ugyldig, idet Energitilsynet ikke har hjemmel til 
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med tilbagevirkende kraft at fastslå en omkostningsfordeling mellem par-
terne. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
Spørgsmålet om tilbagevirkende kraft er uddybende behandlet i til-
kendegivelsen. I tilkendegivelsen redegør sekretariatet for, at sagen 
ikke er et spørgsmål om tilbagevirkende kraft. 

 
 

51. - At Energitilsynets afgørelse er i strid med det indrettelseshensyn og 
retsbeskyttelseshensyn, der i øvrigt varetages i forbindelse med varmefor-
syningslovens prisregler for affaldsvarmeværker. 

52. Affaldsleverandørerne bemærker med henvisning til overgangsreg-
len i prisloftbestemmelserne, at sekretariatets indstilling er ” … i strid med 
det retsbeskyttelseshensyn og indrettelseshensyn, som i øvrigt gælder for 
regulering af affaldsvarmeværker efter varmeforsyningsloven ...”. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
I tilkendegivelsen er der redegjort for, at Odense Kraftvarmeværk 
ikke er omfattet af prisloftbestemmelserne i den periode, som sagen 
drejer sig om. 
 
Sagen er således en almindelig affalds-/varmesag om fordeling af 
fællesomkostninger til afgørelse på et kendt og gennemprøvet regu-
leringsgrundlag. 

 
 

53. - At  Energitilsynets sekretariat i sin indstilling ikke tager højde for 
den verserende sag om kapacitetsbetaling og neddelingsomkostninger samt 
tager ikke konkret stilling til spørgsmål, der er rejst af affaldssiden vedrø-
rende udgifter til skrotning, henlæggelser m.v., som Odense Kraftvarme-
værk indregner i omkostningerne. 

54. Affaldsleverandørerne bemærker, at Energitilsynet ikke i tilkendegi-
velsen præciserer, hvordan tilsynets beregning er justeret i forhold til sa-
gens bilag F. 

55. Affaldsleverandørerne bemærker endvidere, at Energitilsynet ikke 
har taget omkostninger til neddeling af affald med i beregningerne. Af-
faldsleverandørerne oplyser, at neddeling af affald sker uden for Odense 
Kraftvarmeværk hos Odense Affaldssortering A/S, og at affaldsleverandø-
rerne har betalt udgiften til neddelingen direkte til Odense Affaldssortering 
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A/S. Ifølge affaldsleverandørerne har Energiklagenævnet i afgørelse den 
10. maj 2004 afgjort, at neddeling af affald er en fællesomkostning. 

56. Herudover har affaldssiden bemærkninger om omkostninger til 
skrotning, og bemærker, at omkostningerne er betalt af affaldssiden. Af-
faldsleverandørerne har også bemærkninger til henlæggelser. Affaldsleve-
randørerne fortolker tilkendegivelsens pkt. 177 således, at Energitilsynet 
anerkender, at der over affaldspriserne er foretaget henlæggelser i strid 
med reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige 
afskrivninger. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
Kapacitetsbetalingen er en særomkostning for affaldssiden, og der-
for tilkendegivelsen uvedkommende. 
 
Sekretariatet har ikke haft behov for at præcisere nogen justeringer 
i beregningerne efter bilag F, fordi der ingen justeringer er foreta-
get.  
 
Der foreligger efter sekretariatets indtryk intet i oplysningerne fra 
Odense Kraftvarmeværk gennem sagen om, at omkostninger til 
neddeling af affald er betalt direkte af affaldsleverandørerne uden 
om Odense Kraftvarmeværk. Imidlertid har oplysningen om nedde-
lingsomkostningerne ingen relevans for tilkendegivelsen, der angi-
ver en rimelig fordelingsnøgle for fællesomkostningerne. Hvis ned-
delingsomkostninger efter en konkret bedømmelse er fællesomkost-
ninger, og de endnu ikke er indregnet i fællesomkostningerne, er 
det kun resultatet af omkostningsfordelingen, der bliver påvirket, 
ikke fordelingsnøglen. 
 
Affaldsleverandørerne oplyser selv på høringssvarets side 8 og 9, 
at neddelingsomkostningerne er særomkostninger for affaldssiden.  
Forså vidt angår omkostninger til skrotning og henlæggelser betalt 
over affaldsbehandlingsprisen, har sekretariatet ingen bemærknin-
ger, fordi Energitilsynet ikke har beføjelse til at bedømme affalds-
behandlingsprisen. 

 
 

57. - At  Energitilsynets sekretariat i dets indstilling fastlægger en om-
kostningsfordelingsnøgle for fællesomkostninger, som er urimelig for af-
faldssiden, og som er i strid med såvel Energiklagenævnets praksis som 
Energitilsynets egen praksis. 

58. Affaldsleverandørerne anfører, at Energitilsynet i tilkendegivelsen 
har en helt fri skønsmæssig fastsættelse af omkostningsfordelingen, uden 
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at tage hensyn til hidtidig praksis om, at fordelingen af fællesomkostninger 
sker ved at se på såvel substitutionspris som affaldsbehandlingspris.  

59. Affaldsleverandørerne bemærker blandt andet, at tilkendegivelsen 
tilsidesætter en aftale, der er indgået mellem to uafhængige og professio-
nelle parter. 

 
 

Sekretariatets bemærkninger 
 
Praksis i affaldssager efter varmeforsyningsloven drejer sig kon-
kret om at finde en rimelig fordelingsnøgle. Praksis drejer sig ikke 
- som det kan forstås på affaldsleverandørernes bemærkninger - at 
træffe afgørelse om anvendelse af fordelingsnøgler, som der tidli-
gere er fundet rimelige i andre sager. 
 
I tilkendegivelsen er der ikke tale om et frit skøn. Tilkendegivelsens 
afsluttende argument om fordelingsnøglen er, at der bør ske en li-
gedeling af fordelingen ved, at Odense Kraftvarmeværk er et effek-
tivt anlæg. 
 
For så vidt angår substitutionsprisen er parterne enige om, at 
Fjernvarme Fyns substitutionspris er højere end den omkostnings-
bestemte pris, med den konsekvens det har efter varmeforsynings-
loven. Konsekvensen er, at varmen skal afregnes til den omkost-
ningsbestemte pris, fordi den aftalte pris er højere end den omkost-
ningsbestemte pris. 
 
Affaldspriserne har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme. 
Hvis en privatretlig aftale er i strid med varmeforsyningslovens 
prisbestemmelser, eller medfører urimelige virkninger i prisdan-
nelsen på fjernvarmen, har Energitilsynet beføjelse til at gribe ind 
efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 
 

60. - At  Energitilsynets sekretariat fastlægger en omkostningsforde-
lingsnøgle, som er i strid med elforsyningslovens § 75, stk. 3. 

61. Affaldsleverandørerne bemærker blandt andet, at tilkendegivelsen 
helt og aldeles har mistet det retlige sigtepunkt i elforsyningslovens § 75, 
stk. 3. 

62. Affaldsleverandørerne bemærker også, at tilkendegivelsen overser, 
at en rimelig fordeling af omkostninger i henhold til elforsyningslovens § 
75, stk. 3, omfatter en fordeling af samtlige omkostninger i anlægget og 
ikke kun fællesomkostninger. 
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Sekretariatets bemærkninger 
 
Elforsyningslovens § 75, stk. 3, er klar i ordlyden: Ejeren af an-
lægget må ikke fordele omkostningerne på en måde, som er urime-
lig for affalds- og varmesiden.  
 
Den aftalte varmepris gjorde det muligt for ejeren at fastsætte en 
omkostningsfordeling der bevirkede, at 75 pct. af fællesomkostnin-
gerne blev betalt af varmesiden. I år 2005 og år 2007 betalte var-
mesiden over 100 pct. af fællesomkostningerne. 
 
Tilkendegivelsens omkostningsfordeling på 50/50 udtrykker som 
anført en ligedeling af fordelen ved, at Odense Kraftvarmeværk er 
et effektivt anlæg. Det kommer i tilkendegivelsen begge sider til 
gode. 
 
Fordeling af omkostninger giver kun mening, når der er tale om 
fællesomkostninger. Særomkostninger er netop ikke til fordeling. 

 
 

63. - At  Energitilsynets afgørelse lider af sagsbehandlingsfejl. 

64. Affaldsleverandørerne anfører blandt andet, at på trods af, at Energi-
tilsynet ved afgørelse havde anerkendt deres partsstatus, blev Energitilsy-
nets sekretariats udkast til tilkendegivelse først efter en udtrykkelig rykker 
også sendt i høring hos affaldsleverandørerne. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
Samme dag, som sekretariatet sendte tilkendegivelsen i høring hos 
Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk, erindrede Fjernvar-
me Fyn sekretariatet med kopi til affaldsleverandørerne om af-
faldsleverandørernes partsstatus i sagen. Efterfølgende erindrede 
affaldsleverandørerne om deres partsstatus. 
 
Tilkendegivelsen blev således efter venlig erindring sendt i høring 
hos affaldsleverandørerne samme dag, som tilkendegivelsen blev 
sendt i høring hos Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk.  
 
Den sagsbehandler, der senest var på sagen, havde ikke været op-
mærksom på, at der tidligere i sagen var givet partsstatus til af-
faldsleverandørerne. 

65.  

66.  - At  Energitilsynet ved passivitet i forbindelse med Odense Kraft-
varmeværks anmeldelse af priser m.v. efter varmeforsyningslovens § 21, 
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stk. 1, ikke har påset, at der var foretaget korrekt anmeldelse af omkost-
ningsfordelingsnøgle, og dermed kan blive erstatningspligtig, såfremt af-
faldssiden påføres et tab som følge af afgørelsen. 

67. Affaldsleverandørerne anfører med henvisning til tilkendegivelsens 
argument om, at der ikke har eksisteret en forud fastsat omkostningsforde-
ling, at Energitilsynet har svigtet sin opgave som tilsynsmyndighed, fordi 
Odense Kraftvarmeværk efter varmeforsyningslovens anmeldelsesregler 
årligt har skullet anmelde varmepriser, herunder varmeaftaler og omkost-
ningsfordelingsnøgle. 

68. Affaldsleverandørerne anfører endvidere, at såfremt Energitilsynets 
svigtende tilsyn påfører affaldssiden et tab, for eksempel fordi affaldssiden 
ved voldgiftssag rejst af Vattenfall pålægges at betale en meget stor andel 
af de omkostninger en ændret omkostningsfordeling medfører for 2000-
2008, forbeholder affaldsleverandørerne sig at rejse erstatningskrav mod 
Energitilsynet. 

 
Sekretariatets bemærkninger 
 
I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, er selve anmeldel-
sen gyldighedskriterium. Priser m.v. er gyldige, indtil Energitilsy-
net griber ind. Derfor skal Energitilsynet ikke efter varmeforsy-
ningsloven kontrollere det anmeldte.  
 
Energitilsynet kan derimod i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 
163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver tage sager som 
nævnt i bekendtgørelsen op 1) på eget initiativ, 2) på grundlag af 
en anmeldelse, eller 3) på grundlag af en klage.  
 
Energitilsynet tager sager op, hvis der er en begrundet mistanke 
om, at der er forhold, som er urimelige eller i strid med varmefor-
syningslovens prisbestemmelser. Den foreliggende sag blev taget 
op på grundlag af en klage fra Fjernvarme Fyn.    
 
Afslutningsvis har affaldsleverandørerne beregnet, at Fjernvarme 
Fyn i perioden 2000-2008 har haft en nettobesparelse på 136 
mio.kr. ved at aftage varmen fra Odense Kraftvarmeværk.  
 
Sekretariatet skal henvise til tilkendegivelsen, der indeholder en 
redegørelse for, at Fjernvarme Fyn efter varmeforsyningsloven 
skal betale den laveste af enten substitutionsprisen, den omkost-
ningsbestemte pris eller den aftalte pris.  
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Fra Odense Kraftvarmeværk - supplerende høringssvar til affaldsle-
verandørernes bemærkninger  

 
69. Odense Kraftvarmeværk bestrider, at værket uretmæssigt indregner 
omkostninger til henlæggelser og skrotning i affaldsbehandlingspriserne, 
og at Odense Kraftvarmeværk ikke har foretaget korrekt anmeldelse af 
varmepriserne m.v. 

70. Odense Kraftvarmeværk bekræfter, at affaldsleverandørerne ud over 
de af Odense Kraftvarmeværk opgjorte fælles- og særomkostninger afhol-
der omkostninger til neddeling af affald, og at disse omkostninger skal 
medregnes i opgørelsen af fællesomkostninger og priserne i perioden 2007 
og fremefter. 

71. Bemærkningerne i Fjernvarme Fyns høringssvar bestrides. 

72. Odense Kraftvarmeværk gentager, at sekretariatets indstilling efter 
værkets opfattelse har tilbagevirkende kraft. Værkets argument er, at den 
overdækning, som Odense Kraftvarmeværk ifølge indstillingen skal tilba-
geføre til varmeforbrugerne, etableres i kraft af indstillingen om, at varme-
priserne skal ændres bagud. 

73. Hertil kommer ifølge Odense Kraftvarmeværk, at varmeprisen er 
væsentligt lavere end substitutionsprisen, hvilket understøtter, at varmepri-
sen er rimelig. 

 
Sekretariatets bemærkninger 

 
Sekretariatet har ingen bemærkninger. 

 
 
Lovgrundlag  

 
Aftalegrundlag 

 
74. Aftalen af 5. juni 2000 mellem A/S Fynsværket og Odense Kommu-
nale Fjernvarme fastsætter i pkt. 8 de nærmere bestemmelser om prisen for 
affaldsvarmen. Den første del vedrører ikke varmen fra affaldsanlægget, 
men pkt. 8 er taget med i sin helhed her: 

Prisen for varme leveret fra de centrale anlæg - blok 3 og blok 7 - 
fastsættes til 17,30 kr./GJ ekskl. afgifter og moms, baseret på en 
brændselspris på 12,70 kr./GJ, OKF (Odense Kommunale Fjernvar-
meforsyning) belastes ikke af den dårligere virkningsgrad på blok 3 i 
afregningen. 
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Ved gasfyring og på et eventuelt biomasseanlæg betales yderligere en 
skyggeafgift, svarende til afgifterne ved kulfyret produktion. 
 
Ved væsentlige afgiftsstigninger er der grundlag for en forhandling 
mellem parterne om skyggeafgiftens størrelse. Hvis den væsentligt 
ændrede afgift indebærer en ensidig forbedring for den ene af parter-
ne på den anden parts bekostning, skal forhandlingerne imødegå det-
te. 
 
Når FV eller Elsam A/S disponerer således, at varmeproduktionen 
flyttes fra blok 7 til blok 3, fastsættes skyggeafgiften ved gasfyring 
svarende til produktionen på blok 7, hvorved OKF friholdes for den 
højere afgift på blok 3. 
 
I revisions- og haveriperioder fastsættes skyggeafgiften dog i forhold 
til den blok, hvor produktionen aktuelt sker. 
 
Prisen for varme fra affaldsanlægget fastsættes til 32 kr./GJ ekskl. af-
faldsvarmeafgift. OKF betaler affaldsvarmeafgiften. 
 
Priserne i henhold til foranstående reguleres årligt således: Brænd-
selsomkostningerne og driftsprofilregulering reguleres efter Elsams 
brændselspris, og øvrige priselementer reguleres efter gennemsnittet 
af engrosprisindekset og forbrugerindekset. Dog reguleres tillæg på 
affaldsanlægget i henhold til bilag 3 kun med 50 % af den anførte 
prisindeksering. 

 
I øvrigt henvises som grundlag for prisberegningen til bilag 2 og 3, 
der tillige indeholder beregningsgrundlaget. Som anført foran er pri-
sen ekskl. moms og afgifter.  

 
 

Lovbestemmelser og praksis 
 

75. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 blev ændret ved lov nr. 622 af 
11. juni 2010 om ændring af lov om elforsyning m.v. § 20, stk. 4, bestem-
mer, at: 

 Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for op-
varmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne 
lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivi-
sering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene 
skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. 
Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om forde-
lingen af omkostningerne til behandling af affald og produktion af 
varme på affaldsforbrændingsanlæg. 
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76. Før lovændringen den 11. juni 2010 var bestemmelsen, at: 

Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for op-
varmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Klima- og 
energiministeren kan fastsætte regler om fordelingen af omkostnin-
gerne til behandling af affald og produktion af varme på affaldsfor-
brændingsanlæg. 

 
77. Odense Kraftvarmeværk var ikke omfattet af prisloftbestemmelserne 
i den omhandlede periode. Endvidere har klima- og energiministeren ikke 
fastsat regler om omkostningsfordelingen. 

78. Derfor skal prisen for varmen fra Odense Kraftvarmeværk bedøm-
mes efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. afgrænsningen af substi-
tutionsprisen. 

79. § 20, stk. 1, bestemmer, at: 

Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmefor-
syningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en elef-
fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering 
til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset 
fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og an-
dre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, om-
kostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder om-
kostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt fi-
nansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere pe-
rioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af 
forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b. 

 
80. I varmeforsyningsloven er Energitilsynets beføjelse givet i § 21, stk. 
4. § 21, stk. 4, bestemmer, at: 

Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre be-
tingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a 
eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, så-
fremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg 
om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 

 
81. Pålægget relaterer sig efter varmeforsyningsloven til tarifferne, om-
kostningsfordelingerne og betingelserne vedrørende de leverancer af op-
varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, som er omfattet af var-
meforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. § 20, stk. 4 om prislofter fra affalds-
forbrændingsanlæg og omkostningsfordeling.  
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82. Pålægget har i sin naturlige forståelse virkning fremadrettet i tid, idet 
der hverken i ordlyden eller i forarbejderne er støtte for andet. Hjemmels-
kravene er således konstaterende for fortiden, men har virkning for fremti-
den. Dette stemmer overens med hidtidig praksis, hvorfra Energitilsynets 
afgørelse af 19. juni 2000 om grundlaget for beregning af faste betalinger 
hos I/S Skive Fjernvarme kan nævnes. 

83. I afgørelsen fandt Energitilsynet, at: 

Varmeforsyningsloven (ikke) er til hindring for, at I/S Skive Fjernvar-
me tilbagebetaler for meget betalt i fast afgift til varmeforbrugere, der 
siden ændringen af vedtægterne den 19. september 1995 har betalt 
fast afgift på grundlag af radiatorernes hedeflader. 

 
84. Afgørelsen var i sin formulering, at Energitilsynet ikke havde befø-
jelse til at give pålæg om tilbagebetaling af for meget betalt i fast betaling, 
men at varmeforsyningsloven ikke var til hinder for, at Skive Fjernvarme 
selv tog initiativ til at foretage tilbagebetalingen.  

85. Energitilsynets pålæg hviler efter § 21, stk. 4, på en forudgående un-
dersøgelse og bedømmelse af sagen. Ligeså er Energitilsynet som enhver 
anden offentlig myndighed underlagt de almindelige forvaltningsretlige 
grundsætninger, herunder kravet om begrundede afgørelser, i Energitilsy-
nets regi i form af et pålæg. I afgørelsen ligger Energitilsynets bedømmel-
se de tidligere hændelser, hvorpå sagen hviler.   

86. Da pålægget er fremadrettet i tid, vil eksempelvis et pålæg om ned-
sættelse af priserne - herunder ved en regulering af omkostningerne frem-
adrettet eller ved en direkte prisnedsættelse - efter varmeforsyningsloven 
prismæssigt bevirke, at der føres midler tilbage til fjernvarmeforbrugerne, 
hvilket ikke har noget med tilbagebetaling at gøre. Når der fremadrettet 
tilbageføres beløb i fjernvarmepriserne, sker det til en ubestemt gruppe af 
fjernvarmeforbrugere med et efter den enkelte forbrugers forhold ubestemt 
sumbeløb pr. forbruger, fordi afregningsgrundlaget pr. forbruger ændrer 
sig over tid. Kun totalbeløbet er kendt. En tilbagebetaling sker krone for 
krone til den person, der har betalt for meget.  

87. Tilbageførsel af overdækning og opkrævning af underdækning i den 
kommende varmepris er en følge af princippet om nødvendige omkostnin-
ger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i en hvile i sig selv ramme. Over- 
eller underdækningen kommer fra, at fjernvarmen bliver afregnet til bud-
getterede priser. Derfor relaterer over- eller underdækningen sig til tidlige-
re begivenheder, som tilbageførslen af overdækningen eller opkrævningen 
af underdækningen senere retter op på. På samme måde bliver eksempelvis 
henlæggelser, som er opkrævet i strid med de nærmere regler herom, tilba-
geført i den kommende varmepris, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. 
marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger m.v., med senere ændringer. 
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88. Elforsyningsloven bestemmer i § 75, stk. 3, at: 

Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, 
skal økonomisk hvile i sig selv. Ejere af affaldsforbrændingsanlæg må 
ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling og for 
levering af fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres 
omkostninger på en måde, der anses for urimelig for brugerne af af-
faldsbehandlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne.  

 
89. Af bemærkningerne til lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning 
fremgår, at der med bestemmelsen sikres, at et økonomisk hvile i sig selv 
svarende til det hvile i sig selv princip, som har fundet udtryk i miljøbe-
skyttelseslovens § 48 henholdsvis i varmeforsyningslovens kapitel 4, vil 
gælde for samtlige virksomheder, som ejer og driver affaldsforbrændings-
anlæg, idet affaldsbehandlingsvirksomheden som helhed, det vil sige in-
klusiv indtægterne fra den tilknyttede elproduktion, økonomisk skal hvile i 
sig selv, således som det hidtil har været tilfældet. 

90. Endvidere fremgår af bemærkningerne, at priserne for varme fortsat 
reguleres i varmeforsyningsloven, og at tilsynet med omkostningsfordelin-
gen mellem el-, varme- og affaldsbehandling vil skulle varetages af Ener-
gitilsynet, medens fastsættelsen af affaldsgebyret efter miljøbeskyttelses-
loven og tilsynet hermed i øvrigt fortsat vil følge reglerne i miljøbeskyttel-
sesloven. 
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Begrundelse 

 
91. Sagen, der forelægges Energitilsynet, er en sag om vurdering af en 
omkostningsbestemt varmepris fra et produktionsanlæg med forenet pro-
duktion af henholdsvis varme og affaldsbortskaffelse. El behandles i sagen 
som en fællesomkostning og -indtægt. 

92. Fjernvarme Fyn har anmodet om, at Energitilsynet bedømmer om-
kostningsfordelingen for år 2009 særskilt. Det er ikke muligt, fordi der kan 
være forhold i perioden op til 2009, der må inddrages i 2009 og 2010 vur-
deringerne. På den baggrund har sekretariatet valgt at forelægge sagen 
med henblik på, at Energitilsynet giver en tilkendegivelse for perioden 
2000 - 2008.  

93. Sekretariatet vil herefter vurdere år 2009 og år 2010 efter de ret-
ningslinjer, som tilsynet har tilkendegivet, med virkning fremadrettet even-
tuelt ved, at sekretariatet giver et pålæg. 

94. Kravene til varmeprisen fra affaldsforbrændingsanlægget er, at pri-
sen skal være den laveste af henholdsvis prisloftet, substitutionsprisen eller 
den omkostningsbestemte pris. 

95. Det konkrete affaldsforbrændingsanlæg har desuden indgået en pri-
vatretlig aftale om varmeprisen med modtageren af varmen. 

96. Energitilsynet har kun beføjelse til at gribe ind overfor en privatretlig 
prisaftale, hvis den er i strid med ovennævnte krav. Det vil sige hvis den 
privatretlige aftale afføder en varmepris, der er højere end den laveste af 
substitutionsprisen, prisloftet eller den omkostningsbestemte pris. 

97. Men hensyn til prisloftet er Odense Kraftvarmeværk ikke omfattet af 
bestemmelserne i sagens periode, idet den privatretlige aftale er indgået før 
den 1. april 2006. 

98. Det fremgår af § 3, stk. 2, i prisloftbekendtgørelsen (nr. 234 af 23. 
marts 2006), og § 12, stk. 1, i ændringsbekendtgørelsen (nr. 713 af 2. juli 
2009), hvorefter leveringsaftaler, der er indgået før den 1. april 2006 først 
omfattet af bekendtgørelsen den 1. januar 2011. Hvis leveringsaftaler fra 
før 1. april 2006 genforhandles, omfattes de af bekendtgørelsen fra tids-
punktet for genforhandlingen, jf. § 12, stk. 2. 

99. Energitilsynets sekretariat finder det formålstjenligt at beskrive sub-
stitutionsprisprincippets anvendelse, fordi Fjernvarme Fyn og Odense 
Kraftvarmeværk flere gange i deres indlæg kommer ind på dette prisprin-
cip. 
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100. Hertil kommer, at der fra Odense Kraftvarmeværks side bliver ar-
gumenteret for, at det af forarbejderne til varmeforsyningsloven med hen-
visning til bemærkningerne til lov nr. 451 af 31. maj 2000 om ændring af 
lov om varmeforsyning og af praksis fremgår, at fællesomkostningerne 
skal fordeles efter en individuel fordelingsnøgle, der sikrer, at varmeprisen 
ligger på niveau med den varmepris, der fremkommer efter substitutions-
prisprincippet, og at prisen på bortskaffelse af affald svarer til det, man ser 
andre steder i landet.  

101. Det citerede afsnit anvendes til at forklare, hvorfor det på daværende 
tidspunkt var nødvendigt at ændre loven, da den konkrete praksis ikke be-
skyttede fjernvarmeforbrugerne tilstrækkeligt. 

102. Det er Energitilsynets sekretariat vurdering, at substitutionsprisen 
ikke kan anvendes som målestok for den omkostningsbestemte pris. I den 
situation ville der ikke være tale om to individuelle krav, nemlig både en 
bedømmelse af substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris, men 
kun ét krav. 

103. Som det også fremgår af ovennævnte lovforslags bemærkninger (L 
451, alm. del), er hovedprincippet i substitutionsprisprincippet, at der kan 
opkræves den mindste af enten den omkostningsbestemte pris eller substi-
tutionsprisen. I overensstemmelse med hovedreglen i varmeforsyningslo-
vens § 20, stk. 1, skal også substitutionsprisen være omkostningsbestemt. 
Substitutionsprisen er den pris, som varmemodtageren selv kan producere 
varmen til eller skal betale for en tilsvarende varmemængde fra tredje-
mand.  

104. Med hensyn til substitutionsprisen er parterne enige om, at substitu-
tionsprisen er højere end den omkostningsbestemte pris. 

105. Fjernvarme Fyn anfører i brevet af 29. oktober 2008 såvel som i brev 
af 19. oktober 2010 og i brevet af 24. november 2010, at Fjernvarme Fyns 
egenproduktionspris eller prisen for varmen købt fra tredjemand - det vil 
sige substitutionsprisen - er højere end den omkostningsbestemte pris. Det-
te bekræftes af RAMBØLL i notatet af 17. maj 2002, hvor RAMBØLL af-
slutningsvis anfører, at ”… Den beregnede omkostningsbestemte pris (hos 
Odense Kraftvarmeværk) overstiger ikke substitutionsprisen ved nogen af 
de (i notatet) benyttede beregningsprincipper …”. 

106. Odense Kraftvarmeværk siger om samme forhold, at (den aftalte) 
varmepris er væsentligt lavere end substitutionsprisen. 

107. Substitutionsprisen er som anført tidligere blevet undersøgt af 
RAMBØLL på foranledning af Fjernvarme Fyn. Ud fra undersøgelsen 
m.v. har Fjernvarme Fyn ikke nedlagt påstand om, at substitutionsprisen er 
lavere end den omkostningsbestemte pris, men tværtimod argumenteret 
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for, at den er højere end den omkostningsbestemte pris. Sekretariatet læg-
ger vægt på, at Fjernvarme Fyn ville være den part i sagen, som havde in-
teresse i at få undersøgt, om substitutionsprisen ville være lavere end den 
omkostningsbestemte pris.    

108. På den baggrund lægges det til grund, at substitutionsprisen er højere 
end den omkostningsbestemte pris. 

109. For at kunne vurdere om den privatretlige aftale er i overensstem-
melse med varmeforsyningsloven, er det derfor alene nødvendigt at fast-
lægge den omkostningsbestemte pris. 

110. I den forbindelse fratrækkes elindtægterne hos Odense Kraftvarme-
værk i fællesomkostningerne. Det fremgår af bilag til Odense Kraftvarme-
værks brev af 8. september 2010.  

111. Fjernvarme Fyns bemærkning hertil er kun at notere i brev af 19. ok-
tober 2010, at Odense Kraftvarmeværk i et skema udarbejdet af Energitil-
synet til anmeldelse af fællesomkostninger på affaldsanlæg regnskabs-
mæssigt behandler elindtægter, og således også elomkostninger, som fæl-
les indtægter og fælles omkostninger. 

112. Energitilsynet har i tidligere afgørelser ikke fundet grundlag for at 
gribe ind, når varmevirksomheder behandler omkostninger fra elprodukti-
on som fællesomkostninger, så længe indtægterne fra elproduktionen be-
handles som fælles indtægter. 

113. Derudover er parterne enige om, at Odense Kraftvarmeværk er et ef-
fektivt affaldsanlæg. Endelig fremgår det af notatet fra RAMBØLL af 17. 
maj 2002 vedlagt som bilag til Fjernvarme Fyns uddybende redegørelse af 
29. oktober 2008, at der i Odense Kraftvarmeværk ikke er ” … tekniske 
anlæg med dertil hørende omkostninger, som kan betegnes som særom-
kostninger, og som derfor skal henregnes til kun affaldsforbrænding eller 
kun fjernvarme ...”.  

114. På den baggrund finder sekretariatet ikke i det foreliggende tilfælde 
grundlag for at gribe ind over for, at elomkostningerne behandles som fæl-
les omkostninger, idet elindtægterne samtidig behandles som fælles ind-
tægter. 

115. Vedrørende taloplysninger har Fjernvarme Fyn og Odense Kraft-
varmeværk i deres indlæg en lang række bearbejdede taloplysninger, her-
under om priser på varme og priser på affaldsbortskaffelse under forskelli-
ge rammeforhold. 

116. Energitilsynets sekretariat har kun i et begrænset omfang lagt parter-
nes bearbejdede taloplysninger til grund for sagens vurdering. Sekretariatet 
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har i stedet for anvendt taloplysninger, hvor de foreligger i deres ubearbej-
dede form, herunder væsentligst i en oversigt i bilag F til brev fra Odense 
Kraftvarmeværk af 8. september 2010, hvor oversigten er vedlagt særskilt. 

 
Omkostningsfordelingen I - ved anvendelse af den privatretlige aftale 

 
117. Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvis, at der ikke fin-
des en objektiv omkostningsfordeling. Energitilsynet foretager et konkret 
skøn af, om omkostningsfordelingen er rimelig. 

118. Prisen for varmen fra Odense Kraftvarmeværk til Fjernvarme Fyn er 
en aftalt pris. Prisen blev aftalt den 5. juni 2000 med virkning fra den 1. 
januar 2000. Prisen er en grundpris, som årligt bliver indekseret. Prisen 
inkl. årlig indeksering var gældende til den 1. januar 2010. Grundprisen 
var på 32,00 kr./GJ i år 2000. 

119. Omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmesiden hos Odense 
Kraftvarmeværk har ikke påvirket priserne, som er aftalebestemte.  

120. Den årlige omkostningsfordeling af fællesomkostninger hos Odense 
Kraftvarmeværk mellem varme og affald er efter sekretariatets vurdering 
udelukkende sket for at bringe omkostningsfordelingen i overensstemmel-
se med den aftalte varmepris.  

121. Det bekræftes af Odense Kraftvarmeværk, der med henvisning til 
ramme- og samarbejdsaftalen oplyser, at affaldssiden over affaldsbortskaf-
felsesprisen sikrer, at Odense Kraftvarmeværks økonomi hviler i sig selv, 
efter at alle omkostninger og indtægter, herunder fra varmesiden, er ind-
regnet.  

122. Talmæssigt viser det sig i omkostningsfordelingen, jf. tabel 1 og 2. 
Taloplysningerne er som anført i afgrænsningsafsnittet fra Odense Kraft-
varmeværks indlæg af 8. september 2010, bilag F. 

123. Tabel 1 viser hoveddata, som er fællesomkostningerne i perioden 
2000-2008 vist for hver andet år af pladsmæssige hensyn. Tabel 1 viser 
også affalds- og varmesidens træk på Odense Kraftvarmeværk. Affalds-
bortskaffelsen er vist i GJ energiindhold for at gøre affaldssidens træk på 
affaldsanlægget sammenligneligt med varmesiden. Energiindholdet i af-
faldet er beregnet med et energiindhold på 10,5 GJ pr. ton affald fra forud-
sætningerne i Energistyrelsens Energistatistik år 2005. 
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Tabel 1. Fællesomkostninger hos Odense Kraftvarmeværk i år 2000-2008 

 
 2000 2002 2004 2006 2008 Hele 

perioden 
Fællesomkostninger, 
t.kr. 

69.364 119.530 86.609 106.309 103.829 824.340 

Varmelevering, TJ 1.047 1.779 1.909 2.057 1.847 16.376 
Affaldsbortskaffelse, 
TJ 

1.575 2.611 2.819 2.842 2.741 23.549 

 
 

124. Fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk udgør i perioden 
2000-2008 i alt 824.340 t.kr. Fællesomkostningerne svinger en del over tid 
som følge af blandt andet gennemførelsen af de årlige drifts- og vedlige-
holdelsesplaner. Der synes derimod ikke at være nogen sammenhæng mel-
lem omfanget af fællesomkostningernes fordeling og omfanget af varme-
levering og affaldsbortskaffelse. 

125. Tabel 1 viser også, at affaldsbortskaffelsen målt på det valgte energi-
indhold på 10,5 GJ pr. ton affald er betydeligt større end varmeproduktio-
nen. 

126. I tabel 2 bliver den aftalte varmepris sammenholdt med en efterreg-
ning af, hvad varmeprisen ville have været ved den stedfundne fordeling af 
fællesomkostningerne og den oplyste varmelevering i tabel 1. 

127. Da varmeprisen er aftalt, og den efterregnede varmepris svarer til 
den aftalte varmepris, viser efterregningen blot den fordelingsmæssige 
konsekvens af den aftalte varmepris.     

 
Tabel 2. Den aftalte varmepris fra Odense Kraftvarmeværk 

 
Varmepris i henhold 
til aftale 

2000 2002 2004 2006 2008 Hele 
Perioden 

Stedfunden omkost-
ningsfordeling, pct.: 
Varme 
Affaldsbortskaffelse 

 
 

48 
52 

 
 

51 
49 

 
 

85 
15 

 
 

76 
24 

 
 

77 
23 

 
 

75 
25 

Varmepris i henhold til 
aftale, kr./GJ 

32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Varmepris efterregnet 
ud fra stedfunden om-
kostningsfordeling, 
kr./GJ 

32,00 34,38 38,44 39,38 43,19 37,79 

Forskel 0,00 -0,07 0,00 0,35 -3,04 -0,08 
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128. Den fordelingsmæssige konsekvens viser sig ved, at omkostnings-
fordelingen svinger betydeligt fra år til år, med et gennemsnit på 75 pct. af 
fællesomkostningerne til varmesiden i perioden.  

129. Årsagen til svingningerne i omkostningsfordelingen er givet den af-
talte varmepris alene ændringer i varmeleveringen, fordi varmesidens an-
del af fællesomkostningerne er givet ved indtægterne fra varmeleveringen, 
det vil sige den årlige varmelevering multipliceret med årets varmepris 
ifølge prisaftalen. 

130. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at der i prisfastsættel-
sen af varmen sker det omvendte af, hvad der burde ske efter varmeforsy-
ningsloven, nemlig at omkostningsfordelingen fastsættes først med henblik 
på efterfølgende at beregne den omkostningsbestemte pris, uagtet at var-
meprisen er aftalt.  

131. Det er endvidere sekretariatets vurdering, at det er urimeligt efter 
varmeforsyningsloven, at Fjernvarme Fyns andel af fællesomkostningerne 
hos Odense Kraftvarmeværk helt afhænger af varmeleveringen givet den 
aftalte varmepris. 

132.  Da det i sagen er Odense Kraftvarmeværk, der er reguleret af var-
meforsyningslovens prisbestemmelser, finder sekretariatet, at Odense 
Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 burde have taget initiativ til at få 
rettet op på de fordelingsmæssige konsekvenser af den aftalte varmepris 
pr. 1. januar 2000. Det må for Odense Kraftvarmeværk have været klart, at 
en årlig indeksering af en aftalt varmepris ville medføre, at varmesiden 
ville betale en større og større andel af fællesomkostningerne over tid.  

133. Det forekommer i den forbindelse at måtte have været klart for 
Odense Kraftvarmeværk allerede ved udgangen af år 2005, at løsningen 
med den aftalte varmepris var uholdbar. I år 2005 og år 2007 betalte var-
mesiden mere end 100 pct. af fællesomkostningerne hos Odense Kraft-
varmeværk: 

 
Stedfunden omkostningsfordeling År 2005 År 2007 
Varmes andel af fællesomkostningerne, pct. 112 114 

 
 

Omkostningsfordelingen II - grundlag for sagens fordelingsforslag 
 

134. I afsnittet vurderer Energitilsynets sekretariat 4 mulige måder at for-
dele fællesomkostningerne på hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 
2000 - 2008, som er indbragt i sagen. 

135. Omkostningsfordelingerne er følgende: 
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1) Den første mulige omkostningsfordeling er at fastholde den omkost-
ningsfordeling, som følger af parternes aftale i år 2000. Omkostnings-
fordelingen er 48/52 med 48 pct. til varmesiden. Fastholdes denne for-
delingsnøgle gennem hele perioden, svarer det til en varmepris på 24,32 
kr./GJ i gennemsnit i perioden. 

 
2) Den anden mulige omkostningsfordeling er ud fra energiindholdet i 

varme og affald. Samlet set over perioden er omkostningsfordelingen 
41/59 med 41 pct. til varmesiden. Det svarer til en varmepris på 20,65 
kr./GJ i gennemsnit i perioden. 

 
3) Den tredje mulige omkostningsfordeling er Fjernvarme Fyns primære 

påstand. Det giver en omkostningsfordeling på 50/50. Det svarer til en 
varmepris på 25,17 kr./GJ i gennemsnit i perioden. 

 
4) Den fjerde mulighed er Fjernvarme Fyns subsidiære påstand. Det giver 

en omkostningsfordeling på 58/42 med 58 til varme. Det svarer til en 
varmepris på 29,20 kr./GJ i gennemsnit i perioden. 58/42 fordelingen er 
et tidligere kompromisforslag i drøftelserne af varmeprisen mellem 
Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk, jf. Fjernvarme Fyns ud-
dybende klage af 29. oktober 2008, bilag 11. Kompromisforslaget ville 
betyde en varmepris på 27,5 kr./GJ før særomkostninger. Varmeprisen 
blev aftalt til 30 kr./GJ for år 2006, hvorfor kompromisforslaget ikke 
blev accepteret. 

  
136. Fjernvarme Fyns mere subsidiære og mest subsidiære påstand har 
Energitilsynets sekretariat ikke bedømt. 

 
Mulighed 1. Fastholdelse af omkostningsfordelingen fra år 2000 

 
137. Tabel 3 viser varmeprisen beregnet ud fra den omkostningsfordeling, 
som indirekte blev aftalt mellem Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarme-
værk i år 2000, det vil sige løsningsmodel 1. 

 
Tabel 3. Varmeprisen ud fra prisen i aftalen i 2000, kr./GJ 

 
Varmepris beregnet ud 
fra omkostningsforde-
lingen i år 2000 

2000 2002 2004 2006 2008 Hele 
Perioden 

Omkostningsfordeling: 
Varme 
Affaldsbortskaffelse 

 
48 
52 

 
48 
52 

 
48 
52 

 
48 
52 

 
48 
52 

 
48 
52 

Varmepris, kr./GJ 32,00 32,46 21,92 24,97 27,16 24,32 
Varmepris i henhold til 
aftale, kr./GJ 

32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Forskel 0,00 -1,85 -16,52 -14,76 -12,99 -13,39 
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138. Ved aftale den 5. juni 2000 med virkning fra den 1. januar 2000 blev 
varmeprisen aftalt til 32,00 kr./GJ for år 2000. Varmeprisen på 32 kr./GJ 
svarede til den omkostningsbestemte varmepris, hvis der havde været an-
vendt en 48/52 fordeling af fællesomkostningerne med 48 pct. til varmesi-
den. 

139. Det er et aftaleretligt fortolkningsspørgsmål, om parterne med den 
aftalte varmepris på 32 kr./GJ i år 2000 dermed havde intention om, at den 
omkostningsfordeling der følger af aftalen, skulle fastholdes over tid til be-
regning af den omkostningsbestemte varmepris til kontrol af den aftalte 
varmepris. Energitilsynet har ikke beføjelse til at bedømme, om det var 
parternes intention. 

140. Derimod kan Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 
bedømme, om en 48/52 fordeling af fællesomkostningerne med 48 pct. til 
varme ligger inden for rammerne af varmeforsyningsloven. 

141. Bedømmelsen kan imidlertid ikke stå alene, hvorfor de 4 mulige 
omkostningsfordelinger drøftes samlet til sidst i afsnittet. 

142. Tabel 3 viser, at varmeprisen ved fastholdelse af 48/52 fordelingen 
giver en omkostningsbestemt varmepris på i gennemsnit 24,32 kr./GJ mod 
den aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme periode, sva-
rende til en forskel på 13,39 kr./GJ i gennemsnit. 

143. I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel 
i varmebetalingen på i alt 220.661 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense 
Kraftvarmeværk, jf. tabel 4. 

 
Tabel 4. Forskel i samlet betaling for varmen 

 
Varmesidens betalinger 
til dækning af fællesom-
kostninger v/fastholdelse 
af omkostningsfordelin-
gen i år 2000 

Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 
Beregnet betaling, t kr. 398.230 
Forskel, t.kr. 220.661 

 
 

144. I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesom-
kostningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i 
affaldet ved et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  
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145. Havde omkostningsfordelingen fra år 2000 været gældende i hele 
den omhandlede periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne 
have udgjort i gennemsnit 189,99 kr./ton, svarende til 18,09 kr. pr. GJ 
energiindhold i affaldet, igen ved standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. 
ton affald. 

 
Mulighed 2. Omkostningsfordeling ud fra energiindholdet 

 
146. Modellen indebærer, at omkostningsfordelingen svinger fra år til år 
afhængig af varmeleveringen og affaldsbortskaffelsen.  

147. Som anført anvender Energitilsynets sekretariat standarden på 10,5 
GJ/ton affald som omregningsfaktor.  

148. Resultatet af beregningen er ikke særligt følsom over for en ændring 
i standarden for energiindholdet i affaldet, og ikke større end følsomheden 
ved en ændring i varmeleveringen, jf. tabel 5 nedenfor.  

 
Tabel 5. Omkostningsfordeling ud fra energiindhold i varme og affald 

 
Omkostningsfordeling ved 
ændring af parametre 

Perioden 2000-2008 
Gennemsnit 

Fordeling ud fra energiindhold 41/59 med 41 pct. til varmesiden 

20 pct. stigning i energiindhold i 
affald 

37/63 med 37 pct. til varmesiden 

20 pct. fald i varmeleveringen 36/64 med 36 pct. til varmesiden 
 
 

149. Tabellen viser, at en stigning i energiindholdet i affald på 20 pct. 
øger affaldssidens andel af fællesomkostningerne fra 59 pct. til 63 pct., 
svarende til en stigning i kroneandelen af fællesomkostningerne på 7,3 pct. 

150. Med denne følsomhed in mente viser tabel 6, at fordelingen af fæl-
lesomkostningerne ud fra energiindholdet ligger stabilt på niveauet 40/60 
med 40 pct. til varmesiden, og for perioden 2000 - 2008 med en gennem-
snitlig fordeling på 41/59 med 41 pct. til varmesiden. 
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Tabel 6. Varmeprisen beregnet ud fra en fordeling af fællesomkostninger-
ne på grundlag af energiindholdet i varme og i henhold til aftale 

 
Varmepris beregnet 
ud fra energiindhol-
det i varme og i af-
fald 

2000 2002 2004 2006 2008 Hele 
Perioden 

Omkostningsfordeling: 
Varme 
Affaldsbortskaffelse 

 
40 
60 

 
41 
59 

 
40 
60 

 
42 
58 

 
40 
60 

 
41 
59 

Varmepris, kr./GJ 26,45 27,23 18,32 21,70 22,63 20,65 
Varmepris i henhold til 
aftale, kr./GJ 

32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Forskel -5,55 -7,08 -20,12 -18,03 -17,52 -17,06 
 
 

151. Tabel 6 viser, at varmeprisen ved en fordeling af fællesomkostnin-
gerne ud fra en energifordeling giver en omkostningsbestemt varmepris på 
i gennemsnit 20,65 kr./GJ mod den aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i 
gennemsnit i samme periode, svarende til en forskel på 17,06 kr./GJ i gen-
nemsnit. 

152. I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel 
i varmebetalingen på i alt 281.071 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense 
Kraftvarmeværk, jf. tabel 7. 

 
Tabel 7. Forskel i samlet betaling for varmen 

 
Varmesidens betalinger til 
dækning af fællesomkost-
ninger v/energifordeling 

Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 
Beregnet betaling, t kr. 337.820 
Forskel, t.kr. 281.071 

 
 

153. I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesom-
kostningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i 
affaldet ved et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

154. Var omkostningsfordelingen sket ved energiindholdet i den omhand-
lede periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne have ud-
gjort i gennemsnit 216,92 kr./ton, svarende til 20,66 kr. pr. GJ energiind-
hold i affaldet, igen ved standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton af-
fald. 

 

Side 32af 295



 33/44 
 
 

Mulighed 3. 50/50 fordeling af fællesomkostningerne 
 

155. Tabel 8 viser varmeprisen beregnet ud fra en ligelig fordeling af fæl-
lesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk mellem varme- og af-
faldssiden. Den ligelige fordeling er Fjernvarme Fyns primære påstand. 

 
Tabel 8. Varmeprisen beregnet ud fra en 50/50 fordeling af fællesomkost-
ningerne 

 
Varmepris beregnet 
ud fra en 50/50 forde-
ling 

2000 2002 2004 2006 2008 Hele 
perioden 

Omkostningsfordeling: 
Varme 
Affaldsbortskaffelse 

 
50 
50 

 
50 
50 

 
50 
50 

 
50 
50 

 
50 
50 

 
50 
50 

Varmepris, kr./GJ 33,13 33,59 22,69 25,84 28,11 25,17 
Varmepris i henhold til 
aftale, kr./GJ 

32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Forskel 1,13 -0,72 -15,75 -13,89 -12,04 -12,54 
 
 

156. Ved en ligelig fordeling af fællesomkostningerne er den gennemsnit-
lige omkostningsbestemte varmepris i perioden 2000 - 2008 på 25,17 
kr./GJ mod den aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme 
periode, svarende til en forskel på 12,54 kr./GJ i gennemsnit. 

157. I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel 
i varmebetalingen på i alt 206.721 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense 
Kraftvarmeværk, jf. tabel 9. 

 
Tabel 9. Forskel i samlet betaling for varmen 

 
Varmesidens betalinger til 
dækning af fællesomkost-
ninger v/50/50 fordeling  

Perioden 2000-2008 

Har betalt, t kr. 618.891 
Beregnet betaling, t kr. 412.170 
Forskel, t.kr. 206.721 

 
 

158. I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesom-
kostningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i 
affaldet ved et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

159. Var der sket en ligelig fordeling af fællesomkostningerne i den om-
handlede periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne have 
udgjort i gennemsnit 183,81 kr./ton, svarende til 17,51 kr. pr. GJ energi-
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indhold i affaldet, igen ved standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton af-
fald. 

 
Mulighed 4. 58/42 fordeling af fællesomkostningerne med 58 pct. til var-
mesiden 

 
160. Tabel 10 viser varmeprisen beregnet ud fra Fjernvarme Fyns subsi-
diære påstand med en 58/42 fordeling af fællesomkostningerne med 58 
pct. til varmesiden. 

 
Tabel 10. Varmeprisen beregnet ud fra en 58/42 fordeling af fællesom-
kostningerne med 58 pct. til varmesiden 

 
Varmepris beregnet 
ud fra en 58/42 forde-
ling (58 til varme) 

2000 2002 2004 2006 2008 Hele 
perioden 

Omkostningsfordeling: 
Varme 
Affaldsbortskaffelse 

 
58 
42 

 
58 
42 

 
58 
42 

 
58 
42 

 
58 
42 

 
58 
42 

Varmepris, kr./GJ 38,43 38,97 26,32 29,98 32,61 29,20 
Varmepris i henhold til 
aftale, kr./GJ 

32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Forskel 6,43 4,66 -12,12 -9,75 -7,54 -8,51 
 
 

161. Ved 58/42 fordelingen af fællesomkostningerne er den gennemsnit-
lige omkostningsbestemte varmepris i perioden 2000 - 2008 på 29,17 
kr./GJ mod den aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme 
periode, svarende til en forskel på 8,51 kr./GJ i gennemsnit. 

162. I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel 
i varmebetalingen på i alt 140.774 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense 
Kraftvarmeværk, jf. tabel 11. 

 
Tabel 11. Forskel i samlet betaling for varmen 
 

Varmesidens betalinger til 
dækning af fællesomkost-
ninger v/58/42 fordeling 
(58 pct. til varme) 

Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 
Beregnet betaling, t.kr. 478.117 
Forskel, t.kr. 140.774 
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163. I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesom-
kostningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i 
affaldet ved et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

164. Var fordelingen af fællesomkostningerne i den omhandlede periode 
sket ud fra 58/42 fordelingen med 58 pct. til varmesiden, ville affaldssi-
dens andel af fællesomkostningerne have udgjort i gennemsnit 154,37 
kr./ton, svarende til 14,70 kr. pr. GJ energiindhold i affaldet, igen ved 
standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton affald. 

 
Samlet vurdering af de mulige omkostningsfordelinger 

 
165. I oversigtsform giver de 4 måder at fordele omkostningerne på føl-
gende resultater i tabel 12. 

 
Tabel 12. De 4 muligheder for omkostningsfordeling i oversigtsform 

 
Omkostningsfordeling  
år 2000- 2008 

Fællesom-
kostninger 
fordelt til 

varme 
Pct. 

Gennemsnitlig 
varmepris 

 
kr./GJ 

Afvigelse fra 
aftalt pris  

 
 

kr./GJ 
  

Aftalt pris 
 

 
75 

 
37,71 

 

 
Mulighed 

4) 

58/42 fordeling med 58 
pct. til varmesiden. 
Fjernvarme Fyns sub-
sidiære påstand 

 
58 

 
29,20 

 
   8,51 

 
Mulighed 

3) 

50/50 fordeling. Fjern-
varme Fyns primære 
påstand 

 
50 

 
25,17 

 
12,54 

 
Mulighed 

1) 

Fastholdelse af om-
kostningsfordeling som 
den var pr. 1. januar 
2000 

 
48 

 
24,32 

 
13,39 

 
Mulighed 

2) 

 
Fordeling ud fra ener-
giindhold 
 

 
 

41 

 
 

20,65 

 
 

17,06 

 
 

166. Energitilsynet har ikke beføjelse til at bedømme prisfastsættelsen for 
affaldsbortskaffelsen. Priserne på affaldsbortskaffelsen hos Odense Kraft-
varmeværk i de 4 mulige løsninger, og sammenligningen af disse priser 
med den vægtede gennemsnitlige affaldsbortskaffelsespris for år 
2007/2008 fra Dansk Fjernvarmes affaldsstatistik, ses i tabel 13, og indgår 
kun i tabellen af hensyn til helhedsindtrykket af de 4 løsningsforslag. 
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Tabel 13. Sammenligning af priser 

 
  Gennemsnitlig 

varmepris hos 
Odense Kraft-
varmeværk i 

perioden 
2000-2008 

 
 

Affaldsbort-
skaffelsespris 
hos Odense 
Kraftvarme-
værk i perio-

den 2000-
2008 1) 

Vægtet gen-
nemsnitlig 
affaldsbort-
skaffelses-

pris på 
landsplan i 

år 
2007/2008 2) 

  Kr./GJ Kr./ton Kr./ton 
  

Aftalt pris 
 

 
37,71 

91,60  
202,00 

144,17 

 
Mulighed 
4) 

 
58/42 fordeling 
med 58 pct. til 
varmesiden.  

 
 

29,20 

 
154,37 

 
 

202,00 
 

206,94 

 
Mulighed 
3) 

 
50/50 fordeling.  

 
25,17 

183,77  
202,00 

236,33 

 
Mulighed 
1) 

Fastholdelse af 
omkostnings-
fordeling som 
den var pr. 1. 
januar 2000 

 
 

24,32 

189,99  
 

202,00 
 

242,56 

Mulighed 
2) 

Fordeling ud fra 
energiindhold 

 
20,65 

 

216,92  
202,00 269,49 

Affaldsanlæg med samme ejer i år 2008 3) 
Horsens  69,00 - - 
Haderslev  70,00 - - 
Vejen 54,00 - - 
Måbjergværket 58,00 - - 
Frederikshavn 55,00 - - 
1) Det øverste tal er den omkostningsbestemte pris. Det nederste tal er inkl. af- 
    faldssidens kompensationsbetaling. 
2) Dansk Fjernvarmes affaldsstatistik 2007/2008. I statistikken indgår 12 anlæg. 
    Bilag til brev af 2. februar 2009 fra Odense Kraftvarmeværk. 
3) Brev fra Odense Kraftvarmeværk af 2. februar 2009 

 
 

167. Af tabel 13 fremgår, at en 58/42 fordeling af fællesomkostningerne 
med 58 pct. til varme sammenlignet med den aftalte varmepris, giver en 
forøgelse af prisen på affaldsbortskaffelsen fra 144,17 kr. pr. ton affald til 
206,94 kr. pr. ton affald inkl. affaldssidens kompensationsbetaling i perio-
den 2000 - 2008. Forskellen er på 62,77 kr. pr. ton affald. Til sammenlig-
ning er den vægtede gennemsnitlige affaldsbortskaffelsespris i Dansk 
Fjernvarmes affaldsstatistik 2007/2008 på 202 kr. 
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168. Tilsvarende vil en 50/50 fordeling af fællesomkostningerne sammen-
lignet med den aftalte varmepris give en forøgelse af prisen på affaldsbort-
skaffelsen fra de nævnte 144,17 kr. pr. ton affald til 236,33 kr. pr. ton af-
fald inkl. affaldssidens kapacitetsbetaling. Forskellen er på 92,16 kr. pr. 
ton affald. 

169. En fastholdelse af omkostningsfordelingen af fællesomkostninger 
som indirekte aftalt pr. 1. januar 2000 vil give en forøgelse af prisen på af-
faldsbortskaffelsen fra de 144,17 kr. pr. ton affald til 242,56 kr. pr. ton af-
fald inkl. affaldssidens kapacitetsbetaling. Forskellen er på 98,39 kr. pr. 
ton affald. 

170. Varmeprisen fra Odense Kraftvarmeværk er sammenlignet med de 
øvrige affaldsanlæg med samme ejer som Odense Kraftvarmeværk meget 
lav. Det simple gennemsnit af varmepriserne fra de viste anlæg i tabel 12 
ligger på 61,20 kr. pr. GJ. Det giver en forskel i forhold til gennemsnittet 
af den aftalte varmepris fra Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 
2008 på 23,49 kr./GJ, svarende til en forskel på godt 62 pct. i forhold til 
prisen fra Odense Kraftvarmeværk.  

171. De 4 mulige løsninger giver lavere varmepriser end den aftalte var-
mepris. Energitilsynets sekretariat læger til grund, at størrelsen af den af-
talte varmepris, som er lav i forhold til de sammenlignede priser, og de 
endnu lavere varmepriser i de 4 løsningsforslag, skyldes Odense Kraft-
varmeværks effektivitet som angivet af både Fjernvarme Fyn og Odense 
Kraftvarmeværk. 

172. Også den omkostningsbestemte pris på affaldsbortskaffelsen hos 
Odense Kraftvarmeværk er lav i forhold til den vægtede gennemsnitspris 
for år 2007/2008 hos andre affaldsanlæg ifølge Dansk Fjernvarmes af-
faldsstatistik. Den aftalte varmepris har givet en hvile i sig selv affalds-
bortskaffelsespris hos Odense Kraftvarmeværk på i gennemsnit 91,60 kr. 
pr. ton affald i perioden 2000 - 2008, stigende til 216,92 kr. pr. ton affald 
som den højeste i de 4 mulige løsninger, set i forhold til de 202 kr. pr. ton 
affald i vægtet gennemsnitspris for år 2007/2008 i Dansk Fjernvarmes af-
faldsstatistik. 

173. Det erindres, at kompensationsbetalingen er en særomkostning for 
affaldssiden hos Odense Kraftvarmeværk, hvorfor kompensationsbetalin-
gen er omkostningsfordelingen uvedkommende. 

174. Hertil kommer vedrørende affaldssidens indtægter, at svigtende ind-
tægter på affaldssiden ikke kan have indflydelse på varmesidens betalin-
ger. Det er omkostningsfordelingen, der gælder efter varmeforsyningslo-
ven, jf. også elforsyningslovens § 75, stk. 3, der bestemmer, at ejere af af-
faldsforbrændingsanlæg (der producerer elektricitet ved forbrænding af af-
fald) ikke ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling 
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og for levering af fjernvarme må udnytte deres stilling til at fordele deres 
omkostninger på en måde, der anses for urimelig for brugerne af affalds-
behandlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne. 

175. Er omkostningsfordelingen rimelig efter varmeforsyningsloven og 
derfor også inden for bestemmelsen i elforsyningslovens § 75, stk. 3, er det 
op til ejeren af affaldsforbrændingsanlægget at fastsætte priserne for af-
faldsbortskaffelsen, så affaldssidens betalinger dækker affaldssidens om-
kostninger, og værket herefter økonomisk hviler i sig selv. 

 
Konkret skønsvurdering 

 
176. En fordelingsnøgle kan være faglig/teknisk inspireret og økonomisk 
begrundet. Men det er væsentligt, at der ikke findes en teknisk/økonomisk 
objektiv måde at fordele fællesomkostninger på. 

177. Det juridiske grundlag for vurderingen af fordelingsnøglen er efter 
varmeforsyningslovens prisbestemmelser en rimelighedsvurdering.  

178. Et affaldsanlæg løser både et affaldshåndteringsbehov og et varme-
behov. Ligeledes bliver affaldsanlæggets etablering godkendt efter tæt 
inddragelse af både miljøhensyn og energihensyn. Der er ligeledes tale om 
en virksomhed med forenet produktion og forenet berettigelse. 

179. I den konkrete sag er parterne desuden enige om, at der er tale om et 
effektivt anlæg.  

180. Disse forhold taler for en ligelig fordeling af fællesomkostningerne 
mellem varme- og affaldssiden, således at også effektiviteten kommer 
varme- og affaldssiden ligeligt til gode. 

181. Endelig har parterne indgået en aftale, som har medført en fordeling 
af fællesomkostningerne med 75 pct. til varmesiden og 25 pct. til affalds-
siden. Dette forhold bør også inddrages ved vurdering af en rimelig forde-
lingsnøgle. 

182. I fælles produktion ligger, at to eller flere produkter fremstilles i 
samme bedrift, men således at det teknisk set er muligt at fremstille dem 
hver for sig. Begrebet må formentlig modificeres her, fordi det konkrete 
affaldsforbrændingsanlægs funktion både er at afbrænde affald og produ-
cere fjernvarme, selv om det måske er teknisk muligt at producere for-
brænding af affald uden samtidig at producere varme til fjernvarme (altså 
at varmen blot lukkes ud). 

183. Affaldsvarmen produceres på det konkrete anlæg måske snarere i en 
form for forenet produktion sammen med affaldsbortskaffelse. På den 
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baggrund kunne det overvejes at tage udgangspunkt i energiudnyttelsen 
som fordelingsnøgle for fællesomkostningerne. 

184. Imidlertid indgår der i fællesomkostninger en række støttefunktioner 
såsom salg og administration. Støttefunktioner eksisterer i virksomheds-
driften uafhængigt af både den økonomiske og forretningsmæssige aktivi-
tet, fordi støttefunktionerne er dirigeret af andre hensyn, herunder specielt 
at støttefunktionen administration langt hen ad vejen er pålagt i lovgivnin-
gen.  

185. Dertil kommer, at der for administrationsomkostninger kan hævdes, 
at det koster det samme at administrere en fjernvarmeleverance hvad enten 
fjernvarmeleverancen er stor eller lille. Administrationen er påkrævet uan-
set om regningen for fjernvarmen er stor eller lille, og det koster det sam-
me i administration at sende en faktura på et stort beløb, som det koster at 
sende en faktura på et lille beløb. 

186. Hvis administrationsomkostninger og andre omkostninger til støtte-
funktioner bliver fordelt på produktionen på grundlag af energifordelings-
nøglen, vil varme- og affaldssidens andel af disse omkostninger stige og 
falde som følge af direkte og indirekte ændringer i energifordelingen mel-
lem varme- og affaldssiden, uden at dette kan siges at afspejle det reelle 
omkostningstræk.  

187. Derfor er det næppe rimeligt at fordele omkostninger i støttefunktio-
ner ud fra en energifordelingsnøgle eller anden nøgle, som i sidste ende vil 
beskrive den økonomiske aktivitet. Der er ikke sammenhæng mellem den 
økonomiske aktivitet og produkternes andel af omkostningerne i støtte-
funktionerne.  

188. Energitilsynets sekretariat har vurderet de forskellige løsningsforslag 
om fordelingsnøgle, der er nævnt ovenfor, og sammenholdt dem med par-
ternes respektive argumenter i sagen. Ligeledes har sekretariatet set på 
spørgsmålet om fordelingsnøglen på grundlag af den samlede sag. 

189. Baggrunden for, at omkostningsfordelingen samlet set i perioden 
2000-2008 er 75/25 med 75 pct. til varmesiden er, at aftalen i år 2000 in-
deholder en indeksering af varmeprisen, og at varmeleveringen i GJ er sty-
rende for omkostningsfordelingen givet den aftalte pris. Efter varmeforsy-
ningen burde det have været omkostningsfordelingen, som var styrende for 
varmeprisen. Ses der bort fra varmeleveringen har den aftalte indeksering 
af prisen i kr. pr. GJ endvidere givet en dobbelteffekt, fordi fællesomkost-
ningerne i forvejen er under indflydelse af den løbende prisudvikling.  

190. På baggrund heraf er det for det første sekretariatets vurdering, at der 
ikke i den konkrete sag er grundlag for, at en omkostningsfordeling på 
75/25 med 75 pct. til varmesiden er rimelig, idet der dermed er tale om en 
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væsentlig skævdeling mellem to meget ligeværdige ydelser, når der er tale 
om et effektivt anlæg som Odense Kraftvarmeværk, og når den oprindelige 
aftalte varmepris i år 2000 gav en fordeling af omkostningerne på 48/52 
med 48 pct. til varmesiden. I forlængelse heraf er det ligeledes vurderin-
gen, at en tilsvarende skævdeling til fordel for varmesiden ville være uri-
melig.  

191. Sekretariatet vurderer derfor, at den aftalte varmepris, hvis konse-
kvens er en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 pct. til varmesiden, er 
urimelig, og dermed i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

192. Sekretariatet har herefter vurderet hvilken fordelingsnøgle, der kun-
ne være rimelig at anvende. 

193. Der er tale om en virksomhed, der ved forenet produktion løser to li-
geværdige opgaver effektivt. Det forhold bør komme begge ydelser lige til 
gavn. Dertil kommer, at parternes aftale ved aftaleindgåelsen betød en 
varmepris, der fremkom ved en omkostningsfordeling på 48/52 med 48 
pct. til varmesiden. 

194. På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at en ligedeling af 
fællesomkostningerne er et rimeligt udgangspunkt for en fordelingsnøgle.  

195. Det betyder, at der ikke ville have været grund til at gribe ind i en af-
tale, der medførte en fordelingsnøgle på 48/52 med 48 pct. til varmesiden, 
da dette tilnærmelsesvis er en ligelig fordeling. 

196. Når en sådan aftale ikke er indgået for hele perioden, og da den om-
kostningsbestemte varmepris skal fastlægges, er det samlet sekretariatets 
vurdering, at fællesomkostningerne skal deles ved anvendelse af en forde-
lingsnøgle på 50/50. 

197. En omkostningsfordeling på 50/50 ville have givet en gennemsnitlig 
varmepris på 25,17 kr. pr. GJ i perioden, svarende til en gennemsnitlig for-
skel på 0,85 kr. pr. GJ i affaldssidens favør, set i forhold til den gennem-
snitlige pris ved omkostningsfordelingen ved aftalens indgåelse. 

198. Givet omkostningsfordelingen, som den ville have set ud, hvis den 
aftalte varmepris i år 2000 havde været bestemmende for fordelingen, er 
det herefter er det sekretariatets samlede vurdering, at en ligedeling af fæl-
lesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 
ville være rimelig at anvende ved fastlæggelsen af den omkostningsbe-
stemte pris i denne periode, således at varme- og affaldssiden var blevet li-
gestillet med hensyn til delingen af fordelen ved, at Odense Kraftvarme-
værk er et effektivt affaldsanlæg. 
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199. Anvendes denne fordelingsnøgle i perioden 2000 - 2008 udgør den 
omkostningsbestemte pris som vist i tabel 11 og 12 i gennemsnit 25,17 kr. 
pr. GJ mod den aftalte pris på i gennemsnit 37,71 kr. pr. GJ.  

200. En 50/50 fordeling af fællesomkostningerne mellem varme- og af-
faldssiden i perioden 2000-2008 ville have medført, at varmesiden i alt 
skulle have betalt 412.170 t.kr. for varmen, mod de 618.891 t.kr. som var-
mesiden faktisk har betalt i perioden, jf. tabel 8. 

201. Forskellen på den samlede betaling for varmen er 206.721 t.kr. År-
sagen til denne merbetaling er, at den aftalte pris for varmen har været hø-
jere end den omkostningsbestemte pris. I henhold til substitutionsprisprin-
cippet skal modtageren af varmen betale den laveste af henholdsvis substi-
tutionsprisen eller den omkostningsbestemte pris, eller den aftalte pris, 
hvis den aftalte pris er lavere. 

202. I den foreliggende sag skal modtageren af varmen betale den laveste 
af enten den omkostningsbestemte pris eller den aftalte pris, fordi parterne 
er enige om, at substitutionsprisen er højere. Varmen er afregnet til den af-
talte pris. Da den aftalte pris forudsætter en omkostningsfordeling, som ef-
ter sekretariatets vurdering ikke kan betragtes som rimelig, er aftalen i strid 
med varmeforsyningsloven, jf. § 21, stk. 4. 

203. Differencer mellem den opkrævede pris og priserne ved anvendelse 
af en rimelig omkostningsfordeling er dermed en unødvendig omkostning, 
jf. § 20, stk. 1, og derfor opkrævet med urette. 

204. I varmeforsyningslovens forstand foreligger der derfor en akkumule-
ret overdækning på beregnet 206.721 t.kr., som skal tilbageføres til fjern-
varmeforbrugerne i de fremtidige priser.  

205. 50/50 fordelingen vil fremadrettet nedsætte varmeprisen i forhold til 
den aftalte pris i sagen. I den periode, hvor virksomheden - som følge af 
Energitilsynets tilkendegivelse og efter et senere pålæg - skal afvikle en 
overdækning, vil det være nødvendigt at opkræve mindre i varmepris end 
det, som følger alene af en fordelingsnøgle på 50/50. 

206. Når gennemgangen af 2009 - 2010 er tilendebragt, vil sekretariatet 
anmode Odense Kraftvarmeværk om at udarbejde en plan for tilbageførs-
len af overdækningen.  

207. Fjernvarme Fyn gør i brevet af 24. november 2010 gældende, at et 
krav på efterregulering af det for meget betalte beløb for varmeleverancer-
ne for 2004-2008 tillige omfatter en forrentning. 

208. Energitilsynets sekretariat kan vejledende oplyse, at Energitilsynet i 
tilsynets afgørelse af 16. juni 2002 om varmeprisen i Hjortekær fandt, at 
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det ikke var i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 
at der skete forrentning af underdækning i varmeprisregnskabet.  

209. I forrentningsmæssig henseende er der ikke efter varmeforsyningslo-
ven forskel på en underdækning og en overdækning, fordi begge ubalancer 
udspringer af princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 1. 

 
Yderligere spørgsmål 

 
210. Odense Kraftvarmeværk har i denne sag fremsat nogle synspunkter 
om kapacitetsbetalingen. 

211. Odense Kraftvarmeværk oplyser blandt andet i brev af 26. maj 2010, 
at det er ubestridt, at kompensationsbetalingen er en særomkostning for af-
faldsleverandørerne og derfor ikke skal indgå ved opgørelsen af Odense 
Kraftvarmeværks fællesomkostninger.  

212. Ifølge Odense Kraftvarmeværk må kompensationsbetalingen så ind-
gå i vurderingen af, hvilken affaldsbehandlingspris en given omkostnings-
fordeling fører til. 

213. Energitilsynets igangværende sag 4/0920-0101-0103 vedrører bereg-
ningen af kompensationsbetalingen. Afgørelsen i den sag har som anført 
tidligere ikke indflydelse på den foreliggende sag, der vedrører principper-
ne for prisfastsættelsen af varmen fra Odense Kraftvarmeværk.  

214. I fortsættelse af spørgsmålet om kompensationsbetalingen kan der 
efter sekretariatets vurdering rejses spørgsmål om, at affaldssidens returne-
rede affaldsafgifter en særindtægt for affaldssiden. 

215. Affaldsafgiften er en afgift, som ligger ud over selve affaldsbehand-
lingsprisen. Da noget af den betalte afgift kommer retur, er det efter sekre-
tariatets vurdering en særindtægt for affaldssiden, fordi affaldsafgiften er 
en særomkostning for affaldssiden. 

216. Energitilsynets sekretariat skal anføre, at sagen vedrører prisen for 
varmen fra Odense Kraftvarmeværk. Affaldssidens betaling for bortskaf-
felse af affald er ikke reguleret i varmeforsyningsloven. 

217. Endelig er der rejst nogle generelle spørgsmål om omkostningsforde-
lingen over tid, det vil sige om fordelingen er fast eller varierer over tid. 
Svaret afhænger efter sekretariatets vurdering af, om grundlaget for forde-
lingen ændres. 
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218. I Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse om Skagen Forbrænding fra 
september 1999 blev fordelingen opgjort hvert år, i hvert fald for så vidt 
angår den periode, som afgørelsen vedrørte.  

219. I andre sager ses en generel fastsat fordeling, som gælder fra år til år.  

220. Det er Energitilsynets sekretariats synspunkt, at det i sagen er van-
skeligt ud fra parternes indlæg at argumentere for, at omkostningsfordelin-
gen skal svinge fra år til år, da sagen handler om fordeling af fællesom-
kostninger. Parterne ikke har fremlagt oplysninger, som efter sekretariatets 
vurdering kunne betyde, at der skulle anvendes flere fordelingsnøgler. 

221. Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at en given omkost-
ningsfordeling med mellemrum bliver revurderet, eller at der anvendes en 
fordelingsnøgle, som ændrer sig fra år til år. 

 
Vedr. den konstaterede akkumulerede overdækning hos Odense 
Kraftvarmeværk 

 
222. Det er i sagen konstateret, at affaldssiden i perioden 2000 - 2008 har 
betalt i alt 299.227 t.kr. over affaldsbortskaffelsespriserne til Odense 
Kraftvarmeværk. Den omkostningsbestemte betaling skulle have været på 
205.449 t.kr. ved den aftalte varmepris.  

223. Indeholdt i denne betaling er ifølge Odense Kraftvarmeværks brev af 
8. september 2009, at affaldsleverandørerne for at undgå stærkt svingende 
affaldsbehandlingspriser har betalt en affaldsbehandlingspris, som var hø-
jere end den årlige hvile i sig selv pris. 

 
224. Forholdet er efter sekretariatets vurdering, at affaldsforbrændingsan-
lægget består af to hvile i sig selv virksomheder, jf. varmeforsyningslovens 
§ 20, stk. 1 og 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 3. Da varmesiden via 
varmeforsyningslovens prisbestemmelser er en hvile i sig selv virksomhed, 
og elforsyningslovens § 75, stk. 3, bestemmer, at det samlede anlæg skal 
hvile i sig selv, vil affaldssiden af anlægget nødvendigvis også være en 
hvile i sig selv virksomhed. Derudover er affaldssiden omfattet af hvile i 
sig selv princippet i miljøbeskyttelsesloven. 

225. Da affaldssiden som anført har betalt mere end forskellen mellem 
indtægterne fra varmesiden og fællesomkostningerne, er den konstaterede 
overdækning, som fremgår af regnskabsoplysningerne fra Odense Kraft-
varmeværk, et mellemværende mellem affaldssiden og Odense Kraftvar-
meværk.  
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226. Derfor har varmesiden af Odense Kraftvarmeværk efter sekretaria-
tets vurdering ikke andel i denne konstaterede overdækning, som ellers 
fremført af Fjernvarme Fyn i den uddybende klage af 29. oktober 2008.  

227. Derimod fremkommer der i sagen en ny overdækning, der vedrører 
varmesiden. Overdækningen fremkommer som følge af, at den aftalte pris 
efter sekretariatets vurdering har været unødvendig høj, og derfor i strid 
med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

 
Tilkendegivelse 
  
Energitilsynet tilkendegiver over for Fjernvarme Fyn A/S og Odense 
Kraftvarmeværk A/S:  
 

• at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjelse 
til at bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og varme-
siden hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 2008,    

 
• at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

finder, at en omkostningsfordeling mellem varme- og affaldssiden 
på 75/25 af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk A/S 
i perioden 2000-2008, som er resultatet af parternes aftale, ikke kan 
betragtes som rimelig og derfor ikke ligger inden for rammerne af 
varmeforsyningsloven, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3, 

 
• at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og 

da parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsfordelingen 
for tilsynet med henblik på at der træffes afgørelse, finder, at fæl-
lesomkostningerne i den konkrete sag omkostningsfordeles med 
50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden. 

 
Endvidere bemyndiger Energitilsynet på baggrund af ovenstående tilken-
degivelse sekretariatet til: 

 
• at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos Odense 

Kraftvarmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de retningslinjer, 
som Energitilsynet giver med denne tilkendegivelse, og 

 
• at - såfremt der på baggrund af den endelige bedømmelse fortsat 

kan konstateres en overdækning - indlede forhandlinger med Oden-
se Kraftvarmeværk A/S om en fremtidig fordeling af fællesom-
kostningerne, som i priserne for varmen tilgodeser en tilbageførsel 
af varmesidens akkumulerede overdækning. 
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Afgørelse om Odense Kraftvarmeværk A/S – klage fra Fjernvarme 
Fyn A/S over prisen på affaldsvarmen fra kraftvarmeværket 
 
På sit møde den 28. marts 2011 behandlede Energitilsynet spørgsmålet 
om omkostningsfordelingen mellem affaldsbortskaffelsen og varmepro-
duktionen hos Odense Kraftvarmeværk A/S (herefter Odense Kraftvar-
meværk). Energitilsynets tilkendegivelse om spørgsmålet dækkede peri-
oden 2000 - 2008.  
 
Tilkendegivelsen bemyndigede Energitilsynets sekretariat til at bedøm-
me omkostningsfordelingen for år 2009 og 2010 efter samme retnings-
linjer med henblik på at træffe samlet afgørelse. 
 
Den foreliggende afgørelse omfatter derfor perioden 2000 - 2010 med 
bemærkning om, at Fjernvarme Fyn A/S i breve af 24. november 2010 
klagede særskilt over varmeprisen for henholdsvis år 2009 og år 2010.  
 
I begge klager var Fjernvarme Fyn A/S’ principale påstand, at en rimelig 
fordeling af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk var en 
50/50 fordeling, som tilkendegivet af Energitilsynet den 28. marts 2011. 
 
På baggrund af tilkendegivelsen den 28. marts 2011 og efterfølgende 
proces om forhandling skal Energitilsynets sekretariat med den begrun-
delse, der fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse, herunder sagsfrem-
stilling, lovgrundlag, vurdering samt høringssvar, meddele følgende: 
 
 
Afgørelse 
 
Odense Kraftvarmeværk A/S pålægges i medfør af varmeforsyningslo-
vens § 21, stk. 4, at tilbageføre 251.201.161 kr. til fjernvarmeforbrugerne 
i akkumuleret overdækning i perioden 2000 - 30. juni 2011 inkl. kom-
pensation til varmesiden for mistet elproduktionstilskud fra 1. januar 
2010, over en periode på 3½ år fra juli 2011 som angivet i kraftvarme-
værkets bilag til e-mail af 6. maj 2011 fra værkets advokat til Energitil-
synet, med supplerende beregning i brev af 15. juni 2011.  
 
Afgørelsen skal følges, selv om den indbringes for Energiklagenævnet, 
med mindre Energiklagenævnet bestemmer andet. 

22. august 2011 

Sag  4/0920-0102-0016 

/ HRJ 

Deres ref.: 

J.nr.: 024630-0015  ano/jhp 
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Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 
15, 1360 København. Indbringelse skal ske inden fire uger efter medde-
lelsen af afgørelsen.  
 
Forretningsorden for Energiklagenævnet kan ses Energiklagenævnets 
hjemmeside www.ekn.dk.    
 
 
Uddybning 
 
På sit møde den 28. marts 2011 tilkendegav Energitilsynet:  
 
 

• at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har befø-
jelse til at bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og 
varmesiden hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 
2008,    

 
• at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, finder, at en omkostningsfordeling mellem varme- og affalds-
siden på 75/25 af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvar-
meværk A/S i perioden 2000-2008, som er resultatet af parter-
nes aftale, ikke kan betragtes som rimelig og derfor ikke ligger 
inden for rammerne af varmeforsyningsloven, jf. elforsyningslo-
vens § 75, stk. 3, 

 
• at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

og da parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsforde-
lingen for tilsynet med henblik på at der træffes afgørelse, fin-
der, at fællesomkostningerne i den konkrete sag omkostnings-
fordeles med 50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden. 

 
Endvidere bemyndigede Energitilsynet på baggrund af ovenståen-
de tilkendegivelse sekretariatet til: 
 
• at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos 

Odense Kraftvarmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de 
retningslinjer, som Energitilsynet giver med denne tilkendegi-
velse, og 

 
• at - såfremt der på baggrund af den endelige bedømmelse fort-

sat kan konstateres en overdækning - indlede forhandlinger med 
Odense Kraftvarmeværk A/S om en fremtidig fordeling af fæl-
lesomkostningerne, som i priserne for varmen tilgodeser en til-
bageførsel af varmesidens akkumulerede overdækning. 
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Ved brev af samme dato som Energitilsynets tilkendegivelse sendte 
Energitilsynets sekretariat på baggrund af tilkendegivelsen en anmodning 
til Odense Kraftvarmeværk v/advokatfirmaet Bech-Bruun om inden tirs-
dag 19. april 2011 at fremkomme med en redegørelse for, hvordan de be-
løbsmæssige og prismæssige virkninger af en tilbageførsel af den akku-
mulerede overdækning ultimo 2010 på henholdsvis 1, 3 og 5 år ville væ-
re. 

Ved e-mail af 6. maj 2011 med bilag har Odense Kraftvarmeværk 
v/Bech-Bruun meddelt Energitilsynets sekretariat, at: 

 
I forlængelse af Energitilsynets brev af 28. marts 2011 vedhæfter 
jeg [Odense Kraftvarmeværks advokat] en opgørelse over varme-
priser og affaldsbehandlingspriser (tipafgifter), hvis ”varmesidens 
overdækning” skal tilbageføres over forskellige perioder. 
 
I opgørelsen er det forudsat, at prisændringerne sker med virkning 
fra juli 2011. Derfor er der regnet på henholdsvis 1½, 3½ og 4½ 
år. 
 
Odense Kraftvarmeværk A/S mener som anført i høringssvarene, at 
Energitilsynets tilkendegivelse er i strid med varmeforsyningslo-
ven, herunder tidligere praksis og en efterfølgende afgørelse vil 
derfor blive indbragt for Energiklagenævnet. 

 
 

Opgørelsen i det vedhæftede bilag 
 

Grundlag for tilbageførsel 
 

Tilbageførselsbeløbet udgøres af: 

Periode 

2000-2008 Energitilsynets tilkendegivelse     206.000.000 kr. 

2009 Regnskab 2009 + efterregulering 2010         43.155.500 kr. 

2010 Regnskab 2010       22.428.600 kr. 

2007-2010 Forudsat at 50 % af neddelingen indgår 

i fællesomkostn. og 50 % betales af varmesiden*    -11.897.025 kr. 

I alt til tilbageførsel     259.687.075 kr. 

 
* I de hidtil fremsendte opgørelser har neddelingsomkostningerne 
været holdt udenfor.  
 
 
Fortsættes
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Tilbageførsel af overdækning - med tilhørende varmepriser og 
 ”tipafgifter”: 
 
 
Fordeling 50/50 

Varme: kr./GJ 

Affald: kr./ton 

 

2011/2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Tilbageførselsperiode     

1 år 

(1½ år) 

Varmepris 

Tipafgift* 

-61,26 

903,95 

29,81 

230,52 

30,57 

235,82 

31,98 

245,65 

3 år 

(3½ år) 

Varmepris 

Tipafgift* 

-7,90 

529,17 

-10,30 

510,50 

-9,54 

515,81 

31,98 

245,65 

5 år 

(4½ år) 

Varmepris 

Tipafgift* 

0,99 

466,70 

-1,39 

448,28 

-0,62 

453,59 

0,78 

463,42 

 
 
Anm.: I tabellen er det forudsat, at de tilførte affaldsmængder er 
uafhængige af tipafgiften. Realistisk vil de forhøjede tipafgifter 
medføre, at mindre affald bliver tilført Odense Kraftvarmeværk 
med deraf følgende dårligere økonomi for både affalds- og varme-
siden. 
 
* Varmepriser og tipafgifter er vist ekskl. afgifter. 
 

 
Energitilsynets sekretariats bemærkninger til det fremsendte materiale 
 
Ifølge indlæg af 21. februar 2011 i sagen fra advokatfirmaet Ener-
gi&Miljø foreligger der ved Energiklagenævnsafgørelse af 10. maj 2004 
(klagenævnets j.nr. 21-154) grundlag for, at neddelingsomkostninger er 
fællesomkostninger.   
 
Sekretariatet har derfor ikke indvendinger efter varmeforsyningsloven 
mod, at varmesidens andel af omkostninger til neddeling fragår i bereg-
ningen af overdækningen. 
 
Med hensyn til den oplyste pris på affaldsbortskaffelsen i de 3 prisscena-
rier bemærker sekretariatet, at Odense Kraftvarmeværk ultimo 2008 hav-
de en overdækning fra affaldsbortskaffelsen på 94 mio.kr., jf. tilkendegi-
velsen. 
 
Overdækningen ultimo 2008 svarer til 1/3 af sagens akkumulerede over-
dækning på Odense Kraftvarmeværks varmeside. En tilbageførsel til af-
faldssiden af denne overdækning, periodiseret svarende til afviklingspe-
rioden for varmesiden overdækning, ville have dæmpet de angivne virk-
ninger på affaldsbortskaffelsesprisen af tilbageførslen af overdækningen 
til varmesiden.  
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Men det ligger uden for Energitilsynets opgave at bedømme, hvordan 
Odense Kraftvarmeværk vælger at håndtere affaldssiden prismæssigt i 
afviklingsperioden for varmesidens overdækning.  
 
En afviklingsperiode på 3½ år af varmesidens overdækning ligger efter 
sekretariatets vurdering af de 3 scenarier inden for rammerne af varme-
forsyningslovens prisebestemmelser, fordi tilbageførselsperioden synes 
at balancere hensynet til tilbageførslen med hensynet til fjernvarmepri-
serne i samme periode.  
 
 
Høringssvar 
 
Høringssvar fra Odense Kraftvarmeværk  
 
Odense Kraftvarmeværks høringssvar v/Bech-Bruun af 15. juni 2011 
korrigerer den opgjorte overdækning fra 259.687.075 kr. til 238.623.177 
kr. Korrektionerne er nærmere forklaret i bilag til høringssvaret. Ud over 
korrektionerne kommer høringssvaret ind på overdækningen i 1. halvår 
2011 og varmesidens kompensation for mistet elproduktionstilskud. 
 
Korrektionerne giver ifølge høringssvaret anledning til følgende nye op-
gørelse af varmepriserne ved en tilbageførsel over 3½ år: 
 

 
Fordeling 50/50 

Varme: kr./GJ 

Affald: kr./ton 

 

2. halvår 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Tilbageførselsperiode     

3½ år 

Før 

Varmepris 

 

- -7,90 

 

-10,30 

 

-9,54 

 

3½ år 

Efter 

Varmepris 

 

-3,41 -7,90 -9,73 -9,97 

 
 

Ifølge det oplyste bliver affaldsbehandlingsprisen i samme periode ved 
uændrede affaldsmængder i gennemsnit 516 kr./ton efter indregning af 
affaldsleverandørernes overdækning. Odense Kraftvarmeværk forventer 
ifølge det oplyste at miste væsentlige affaldsmængder med denne af-
faldsbehandlingspris. Ifølge det oplyste vil ændringen i affaldsmængder-
ne påvirke de opgjorte priser, og være til skade for varmesiden, da der 
dermed produceres mindre affaldsbaseret varme. 
 
Odense Kraftvarmeværk foreslår af den grund, at den varmeprismæssige 
overdækning i stedet bliver tilbageført over 4½ år, svarende til restløbe-
tiden for Odense Kraftvarmeværks affaldsleveranceaftale. På den måde 
sikres det ifølge det oplyste, at der i større udstrækning bliver taget hen-
syn til affaldsleverandørerne, herunder til fordel for varmesiden. 
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Odense Kraftvarmeværk er enig med sekretariatet for Energitilsynet i, at 
neddeling af affald er en fællesomkostning. 
 
Vedrørende overdækningen for 1. halvår indeholder høringssvaret en 
korrigeret beregning af den samlede overdækning, jf. nedenfor. 
 
Den korrigerede beregning omfatter ligeledes en beregning vedrørende 
elproduktionstilskuddet. Vedrørende elproduktionstilskuddet er det iføl-
ge det oplyste af varmeforsyningslovens § 20, stk. 12, at affaldsforbræn-
dingsanlæg ikke i varmeprisen kan indregne tillægsafgift, CO2-afgift og 
”bortfald af indtægter” som følge af ophævelse af lov om tilskud til el-
produktion. 
 
På den baggrund indregnes tillægsafgiften og CO2-afgiften som særom-
kostninger for affaldsleverandørerne, og varmekunderne belastes ifølge 
det oplyste således ikke med disse afgifter. 
 
Hvis Energitilsynet ifølge høringssvaret finder, at der derudover skal ind-
regnes kompensation for det mistede elproduktionstilskud (med virkning 
fra den 1. januar 2010) kan dette ske ved indregning af kompensationen 
ved den samtidige tilbageførsel af den opgjorte overdækning som følger 
prismæssigt: 
 

 
Fordeling 50/50 

Varme: kr./GJ 

Affald: kr./ton 

 

2. halvår 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Tilbageførselsperiode     

3½ år Varmepris 

 

-7,53 -12,03 -13,86 -14,10 

4½ år Varmepris 

 

1,19 -3,31 -5,14 -5,38 

 
 

For 4½ års perioden bliver varmeprisen i år 2015 på -5,03 kr. Den gen-
nemsnitlige affaldsbehandlingspris bliver ifølge det oplyste på 547 
kr./ton ved en afviklingsperiode 3½ år, og 482 kr./ton ved en afviklings-
periode på 4½ år. 
 
Odense Kraftvarmeværk har i e-mail af 6. juli 2011 forklaret sekretaria-
tet, hvorledes høringssvarets samlede overdækning er fremkommet med 
tillæg af overdækningen i 1. halvår 2011 og kompensationen for bortfal-
det af elproduktionstilskuddet. 
 
Hovedtallene er, at overdækningen for perioden 2000-2010 er 
238.623.177 kr. ekskl. kompensation for mistet elproduktionstilskud, og 
243.424.161, hvis varmesiden bliver kompenseret for det mistede elpro-
duktionstilskud. Kompensationen for det mistede elproduktionstilskud er 
således 4.800.985 kr., jf. bilag 5 til høringssvaret af 15. juni 2011. 
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Til dette beløb skal lægges overdækningen fra 1. halvår på 5.080.000 kr. 
ekskl. kompensation for mistet elproduktionstilskud, og 7.777.000 kr. 
inkl. kompensation for mistet elproduktionstilskud. 
 
Hvis Energitilsynet finder, at varmesiden ikke skal kompenseres for det 
mistede elproduktionstilskud, er den varmeprismæssige overdækning pr. 
30. juni 2011 på 238.623.177 kr. + 5.080.000 kr. = 243.703.177 kr. 
 
Hvis Energitilsynet derimod finder, at varmesiden skal kompenseres for 
det mistede elproduktionstilskud, er den varmeprismæssige overdækning 
pr. 30. juni 2011 på 238.623.177 kr. + 5.080.000 kr. + 7.497.985 kr. = 
251.201.161 kr. 
 
De fremadrettede priser som angivet ovenfor er baseret på disse beløb. 
 
 
Høringssvar fra Fjernvarme Fyn A/S 
 
Fjernvarme Fyn A/S v/Holst angiver i høringssvaret af 27. juni 2011, at 
det af varmeforsyningslovens § 20, stk. 12, følger, at der indregnes en 
kompensation for det mistede elproduktionstilskud med virkning fra 1. 
januar 2010. Det er således ifølge høringssvaret Odense Kraftvarme-
værks beregninger inkl. kompensationen, der skal lægges til grund for 
tilbageførselsbeløbet. 
 
Det angives i den forbindelse i høringssvaret, at:  
 
” … Bestemmelsen i § 20, stk. 12, nr. 1-3 blev indsat i forbindelse med 
afgiftsomlægningen på affaldsområdet, blev gennemført ved Lov 2009 
461, i hvilken forbindelse også Lov om tilskud til elproduktion blev op-
hævet. Det fremgår således af de specielle lovforarbejder til Lov 2009 
461, at formålet med bestemmelserne i § 20, stk. 12, nr. 1-3 netop er at 
sikre, at afgiftsomlægningen på affaldsområdet ikke belaster varmefor-
brugerne … ”. 
 
Hertil kommer ifølge høringssvaret, at der tillige i 1. halvår 2011 er be-
talt for fjernvarmen efter den fordelingsnøgle, som Energitilsynet i til-
kendegivelsen den 28. marts 2011 fandt urimelig. Tilbageførselsbeløbet 
skal ifølge høringsvaret korrigeres herfor. 
 
Vedrørende afviklingsperioden frafalder Fjernvarme Fyn A/S i e-mail 
den 5. juli 2011 det fremførte i høringssvaret om, at afviklingsperioden 
skal være kortere end 3½ år. 
 
Fjernvarme Fyn A/S angiver som begrundelse, at det foreligger oplyst 
fra Energitilsynet, at en begæring om, at afviklingsperioden fastsættes til 
en periode, der ligger under 3½ år, vil kræve yderligere sagsbehandling 
med yderligere udsættelse af sagens afgørelse til følge. Energitilsynet 
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anmodes om at fastholde en afviklingsperiode af overdækningen på 3½ 
år, som anført i Energitilsynets udkast til afgørelse. 
Fjernvarme Fyn A/S tager forbehold for at fremsætte krav om en kortere 
afviklingsperiode end 3½ år, såfremt sagen indbringes for Energiklage-
nævnet. 
 
 
Høringssvar fra affaldssiden 
 
I brev pr. e-mail af 5. juli 2011 har affaldsleverandørerne ikke yderligere 
bemærkninger eller høringssvar til sagen. 
 
Odense Renovation v/Focus Advokater har i e-mail den 14. juni 2011 ik-
ke yderligere bemærkninger til det foreliggende udkast til afgørelse ud 
over, at Focus Advokater tager et erstatningsforbehold over for Energitil-
synet. 
 
Erstatningsforbeholdet begrundes med, at: 
 
”… Energitilsynet [begår] en åbenlys fejl ved at regulere varme- og af-
faldspriserne med tilbagevirkende kraft. Det forhold, at klage til Energi-
klagenævnet ikke har opsættende virkning vil medføre, at Energitilsynets 
afgørelse gennemtvinger så betydelige stigninger i affaldspri-
sen/tipafgiften, at en del [af] affaldet - primært det anviste affald – vil 
blive afsat andre steder. Herved vil Odense Kraftvarmeværk og dermed 
affaldssiden miste dækningsbidrag, der aldring senere kan genindtjenes. 
En afgørelse fra Energitilsynets med et indhold som i det foreliggende 
udkast til afgørelse vil således påføre affaldsleverandørerne et uoprette-
ligt tab …”. 
 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til høringssvarene 
 
Til høringssvaret fra affaldssiden skal sekretariatet bemærke, at anmod-
ning om opsættende virkning af indbringelse af Energitilsynets afgørelse 
for Energiklagenævnet stiles til og behandles af klagenævnet. Sekretaria-
tets bemærkning i afgørelsen er alene en oplysning om, at selve indbrin-
gelsen af afgørelsen for Energiklagenævnet ikke har opsættende virk-
ning. 
 
Til høringssvaret fra Odense Kraftvarmeværk bemærker sekretariatet, at 
Energitilsynets tilkendegivelse af 28. marts 2011 inkl. beføjelsen til se-
kretariatet, og det efterfølgende udkast til afgørelse af 27. maj 2011, ved-
rørte perioden 2000-2010.  
 
Da virkningerne af Energitilsynets indgreb i henhold til varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 4, er, at det forhold, som tilsynet griber ind mod, 
ophører, betyder det i den foreliggende sag, at fordelingen af fællesom-
kostningerne også efter den 1. januar 2011 sker efter retningslinjerne i 
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Energitilsynets tilkendegivelse og afgørelse for perioden 2000-2010. Det 
indebærer efter den 1. januar 2011 en opgørelse af overdækningen, som 
det skete for perioden 2000-2010.   
 
Sekretariatet har derfor ingen indvendinger mod, at Odense Kraftvarme-
værk allerede har foretaget beregningen. Sekretariatet ændrer derfor af-
gørelsen, så den tids- og beløbsmæssigt dækker perioden 2000-1. halvår 
2011.  
 
Sekretariatet har vurderet, at denne ændring ikke har nødvendiggjort en 
fornyet høring af sagsparterne. 
 
Afgørelsen bliver i overensstemmelse hermed ændret i forhold til udka-
stet til afgørelsen af 27. maj 2011. 
 
Med hensyn til kompensationen for det mistede elproduktionstilskud be-
stemmer varmeforsyningslovens § 20, stk. 12-14: 
 
 

§ 20, stk. 12. Affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand el-
ler damp, kan i prisen for de i stk. 1 nævnte ydelser ikke indregne føl-
gende udgifter og bortfald af indtægter, jf. dog stk. 13: 
 
1) Afgift af affald anvendt som brændsel, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, i lov om 
afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. 
 
2) CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, jf. 
§ 2, stk. 1, nr. 15, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 
 
3) Bortfald af indtægter som følge af ophævelse af lov om tilskud til el-
produktion. 
 
Stk. 13. For så vidt angår afgifter nævnt i stk. 12, nr. 1 og 2, kan de af-
faldsforbrændingsanlæg, som er nævnt i stk. 12, og de aftagere, som 
anlæggene leverer opvarmet vand eller damp til, indgå aftaler om, at 
udgifter til afgifter, jf. stk. 12, nr. 1 og 2, indregnes i priser for ydelser 
omfattet af stk. 1. Det er en betingelse, at parterne samtidig aftaler, 
hvilke udgifter som følge af indførelsen af afgifterne nævnt i stk. 12, nr. 
1 og 2, og ophævelsen af tilskuddet nævnt i stk. 12, nr. 3, der ikke skal 
indregnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1, således at den samlede 
aftale afspejler en rimelig balance mellem parterne. 
 
Stk. 14. En aftale indgået i overensstemmelse med stk. 13 kan ikke re-
sultere i en varmepris, der overstiger et prisloft udmeldt efter stk. 4.« 

 
 
§ 20, stk. 12-14 blev indsat i varmeforsyningsloven ved ikrafttrædelsen 
af lov nr. 461 af 12. juni 2009 om lov om ændring af afgift af affald og 
råstoffer m.v. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. januar 2010, jf. be-
kendtgørelse nr. 1432 af 21. december 2009 om ikrafttrædelsen af dele af 
lov nr. 461. 
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Af bemærkningerne til 2008/1 LSF 126 om forslag til lov om ændring af 
lov om afgift af affald og råstoffer m.v. fremgår blandt andet, at for at 
sikre, at den nye tillægsafgift m.v. ikke kommer til at belaste varmekun-
derne, skrives det ind i lov om varmeforsyning, at afgiftsomlægningens 
elementer ikke må indregnes i de nødvendige udgifter, fastlagt i varme-
forsyningslovens § 20, som må sendes videre til varmekunderne. På den-
ne måde sikres det, at det vil være affaldssiden, der oplever omkostnin-
gerne ved tillægsafgiften m.v. 

 
Da bortfald af indtægter som følge af ophævelse af lov om tilskud til el-
produktion fremgår direkte i § 12, stk. 1, nr. 3, har sekretariatet ikke be-
mærkninger til, at Odense Kraftvarmeværk har beregnet tilbageførselsbe-
løbet inkl. en kompensation for bortfaldet af elproduktionstilskuddet fra 
den 1. januar 2010. 
 
Sekretariatet har vurderet, at denne ændring ikke har nødvendiggjort en 
fornyet høring af sagsparterne. 
 
Afgørelsen bliver i overensstemmelse hermed ændret i forhold til udka-
stet til afgørelsen af 27. maj 2011, med fastholdelse af en afviklingsperi-
ode på 3½ år, da det er Odense Kraftvarmeværks opgave at administrere 
affaldssidens priser. 
 
Til høringssvaret fra Fjernvarme Fyn A/S har sekretariatet ikke bemærk-
ninger. 
 
 
Vurdering 
 
Det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse, at der ikke i den konkrete 
sag er grundlag for, at en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 pct. til 
varmesiden er rimelig, idet der dermed er tale om en væsentlig skævde-
ling mellem to meget ligeværdige ydelser.  
 
Den aftalte varmepris, hvis konsekvens er en omkostningsfordeling på 
75/25 med 75 pct. til varmesiden, er derfor urimelig, og dermed i strid 
med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 
 
En ligedeling af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk i pe-
rioden 2000 - 2008, og 2009 - 2010, ville være rimelig at anvende ved 
fastlæggelsen af den omkostningsbestemte pris i denne periode, således 
at varme- og affaldssiden var blevet ligestillet med hensyn til delingen af 
fordelen ved, at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt affaldsanlæg. 
 
Differencer mellem den opkrævede pris og priserne ved anvendelse af en 
rimelig omkostningsfordeling er en unødvendig omkostning, jf. § 20, stk. 
1, og derfor opkrævet med urette. På baggrund af en samlet vurdering af 
forskellige fordelingsnøgler, afvejning af hensynet til blandt andet virk-
somhedens formål og effektivitet, og med henblik på at kunne træffe en 
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konkret afgørelse i sagen, er en fordelingsnøgle i den konkrete sag på 
50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden fundet rimelig at anvende. 
 
50/50 fordelingen vil fremadrettet nedsætte varmeprisen i forhold til den 
aftalte pris i sagen. I den periode, hvor virksomheden - som følge af 
Energitilsynets tilkendegivelse, som efter forhandling med parterne efter-
følges af et pålæg - skal afvikle en overdækning, vil det være nødvendigt 
at opkræve mindre i varmepris end det, som følger alene af en forde-
lingsnøgle på 50/50. 
 
Odense Kraftvarmeværk er ikke enig i tilkendegivelsens juridiske for-
hold, men er efter Energitilsynets sekretariats anmodning fremkommet 
med et udspil til, over hvilken periode overdækningen kan tilbageføres 
til fjernvarmeforbrugerne. På denne baggrund er det Energitilsynets se-
kretariats vurdering, at videre forhandling i medfør af varmeforsynings-
lovens § 21, stk. 4, ikke tilfører sagen yderligere. 
 
Odense Kraftvarmeværk er som part i overensstemmelse med forvalt-
ningslovens § 19 forud for sagens forelæggelse for Energitilsynet blevet 
hørt om sagens faktiske omstændigheder. Samtidig har Odense Kraft-
varmeværk fået forelagt det samlede forelæggelsesnotat til udtalelse.  
 
Da forhandling i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ikke har 
tilført sagen yderligere eller har ført til ophør af de forhold, som Energi-
tilsynet i tilkendegivelsen den 28. marts 2011 fandt urimelige, meddeles 
på dette grundlag og med den begrundelse, der fremgår af Energitilsynets 
tilkendegivelse, herunder sagsfremstilling, lovgrundlag, vurdering og hø-
ringssvar, følgende: 
 
 
Afgørelse 
 
Odense Kraftvarmeværk A/S pålægges i medfør af varmeforsyningslo-
vens § 21, stk. 4, at tilbageføre 251.201.161 kr. til fjernvarmeforbrugerne 
i akkumuleret overdækning i perioden 2000 - 30. juni 2011 inkl. kom-
pensation til varmesiden for mistet elproduktionstilskud fra 1. januar 
2010, over en periode på 3½ år fra juli 2011 som angivet i kraftvarme-
værkets bilag til e-mail af 6. maj 2011 fra værkets advokat til Energitil-
synet, med supplerende beregning i brev af 15. juni 2011.  
 
Afgørelsen skal følges, selv om den indbringes for Energiklagenævnet, 
med mindre Energiklagenævnet bestemmer andet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Rysgaard Jensen 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 72268196 
hrj@kfst.dk 
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KLAGE FRA   Odense Kraftvarmeværk A/S, Odense Renovationsselskab 

A/S, Affald Plus, KARA/Novoren I/S, Nyborg Forsyning og 

Service A/S, Kerteminde Forsyning A/S og Affaldssamar-

bejdet FAKS 

OVER Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 

OM prisen for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S 

 

 

 

 

  

NÆVNETS 

AFGØRELSE 

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 ophæves, og 

sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. 

 

 

Energitilsynet har ved afgørelse af 22. august 2011 pålagt det affaldsforbræn-

dende Odense Kraftvarmeværk A/S (herefter kraftvarmeværket) at tilbageføre 

ca. 251 mio. kr. til fjernvarmeforbrugerne. Tilbageførelsen til forbrugerne sker 

gennem Fjernvarme Fyn A/S.  

 

Energitilsynets afgørelse er ved e-mail af 16. september 2011 blevet indbragt 

for Energiklagenævnet af kraftvarmeværket ved advokat Per Hemmer 

v/advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun Advokatfirma (Energiklagenævnets 

j.nr. 1021-11-41). 

 

Energitilsynets afgørelse er endvidere ved e-mail af 7. september 2011 blevet 

indbragt for Energiklagenævnet af advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi 

& Miljø Advokatfirma, på vegne af kraftvarmeværkets affaldsleverandører 

(herefter affaldsleverandørerne): 

 

NÆVNETS 

SAMMEN- 

SÆTNING  

I SAGEN 

 

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan 

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen 

Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen 

Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen 

Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen 
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• Odense Renovationsselskab A/S (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-

33) 

• Affald Plus (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-34) 

• KARA/Novoren I/S (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-35) 

• Nyborg Forsyning og Service A/S (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-

36) 

• Kerteminde Forsyning A/S (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-37) og 

• Affaldssamarbejdet FAKS (Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-38). 

 

Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) aftager varme fra kraftvarme-

værket og sælger den videre til værkets egne forbrugere. Fjernvarme Fyn er 

under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat 

Katrine Møller Jacobsen, Holst Advokater. 

 

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 9. december 2011 tillagt klagerne op-

sættende virkning1. Energiklagenævnet tager i denne afgørelse således samlet 

stilling til Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011.  

 

Sagens baggrund 

Odense Kommune og affaldsleverandørerne etablerede i 1993 et affaldsfor-

brændingsanlæg (kraftvarmeværket) til håndtering af kommunens affald. Af-

faldsforbrændingsanlægget blev etableret i samme forsyningsområde som 

Fynsværket A/S. Odense Kommunale Fjernvarme, nu Fjernvarme Fyn, og 

Fynsværket indgik den 5. juni 2000 en aftale om fastsættelsen af varmeprisen 

fra kraftvarmeværket. Aftalen havde virkning fra 1. januar 2000 og udløb den 

1. januar 2010. Prisen blev aftalt til 32,00 kr./GJ, og aftalen indeholdt en år-

lig regulering af prisen. Kraftvarmeværket blev udskilt fra Fynsværket i år 

2000. Kraftvarmeværket producerer årligt ca. 170.000 MWh el og 540.000 

MWh varme og dækker ca. 25 pct. af Fjernvarme Fyns varmebehov. Affaldet 

til kraftvarmeværket leveres af affaldsleverandørerne.   

 

Fjernvarme Fyn klagede den 8. september 2008 til Energitilsynet over prisen 

på fjernvarme fra kraftvarmeværket. Fjernvarme Fyn klagede over prisen i pe-

rioden 2004-2008. Da aftalen om varmeprisen blev indgået i år 2000, beslut-

tede Energitilsynet også at inddrage prisen i perioden 2000-2003 i sagen.  

 

Energitilsynet fandt herefter ved tilkendegivelse af 28. marts 2011, at en for-

deling af omkostningerne ved affaldsforbrændingen i henhold til parternes af-

tale svarende til 75/25 pct., med 75 pct. fordelt til varmesiden, var i strid med 

varmeforsyningslovens2 § 20, stk. 1. Energitilsynet fandt endvidere, at en li-

gedeling af fællesomkostningerne hos kraftvarmeværket i perioden 2000-2008 

                                              
1 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk 
under menuen ”Afgørelser” � ”Kronologisk liste” � ”Lov om varmeforsyning”. 
2 Nugældende lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 om varmeforsyning. 
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var rimelig at anvende ved fastsættelsen af den omkostningsbestemte varme-

pris i denne periode, således at varme- og affaldssiden blev ligestillet med 

hensyn til delingen af fordelen ved, at kraftvarmeværket er et effektivt anlæg. 

Da den omkostningsbestemte pris forudsatte en omkostningsfordeling, som 

var urimelig fandt tilsynet, at parternes aftale var i strid med varmeforsy-

ningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4. Energitilsynet fandt endvidere, at en forde-

ling af omkostningerne med 50/50 var rimelig at anvende, og at differencerne 

mellem den opkrævede pris og priserne ved en rimelig omkostningsfordeling 

var opkrævet med urette. Overdækningen, der var opstået ved den urimelige 

omkostningsfordeling, skulle derfor tilbageføres til Fjernvarme Fyn i de frem-

tidige varmepriser.  

 

Energitilsynet traf herefter den 22. august 2011 den påklagede afgørelse. Af-

gørelsen vedrører hele perioden 2000-2010 og 1. halvår 2011. Ved afgørelsen 

pålagde Energitilsynet på baggrund af tilkendegivelsen af 28. marts 2011 

kraftvarmeværket at tilbageføre ca. 251 mio. kr. til Fjernvarme Fyn.  

 

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 12. december 2011 (j.nr. 1011-11-

12)3 truffet afgørelse vedrørende et pristillæg som følge af affaldsleverandører-

nes betaling af en kompensation til Fynsværket for opførelsen af kraftvarme-

værket, der er en særomkostning for affaldssiden. Energitilsynet havde ved 

afgørelse af 28. marts 2011 fundet, at størrelsen på godtgørelsen skulle opgø-

res som forskellen i bidraget til dækning af de faste omkostninger pr. produ-

ceret enhed på Fynsværket ved varmeproduktion med og uden et affaldsfor-

brændingsanlæg. Energitilsynet fandt endvidere, at omkostninger til tabt 

varmeproduktionskapacitetsvarende til betaling af godtgørelsen i en periode 

på 20 år fra idriftsættelsen af kraftvarmeværket svarende til en rimelig af-

skrivningsperiode skulle betragtes som en nødvendig omkostning. Energikla-

genævnet stadfæstede denne afgørelse.  

 

Den påklagede afgørelse  

På baggrund af klagen fra Fjernvarme Fyn tilkendegav Energitilsynet den 28. 

marts 2011 bl.a. følgende: 

 

”[…] 

Tilkendegivelse 

 

Energitilsynet tilkendegiver over for Fjernvarme Fyn A/S og 

Odense Kraftvarmeværk A/S: 

 

at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjel-

se til at bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og 

                                              
3 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk 
under menuen ”Afgørelser” � ”Kronologisk liste” � ”Lov om elforsyning”. 
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varmesiden hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 

2008, 

 

at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

finder, at en omkostningsfordeling mellem varme- og affaldssiden 

på 75/25 af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk 

A/S i perioden 2000-2008, som er resultatet af parternes aftale, 

ikke kan betragtes som rimelig og derfor ikke ligger inden for 

rammerne af varmeforsyningsloven, jf. elforsyningslovens § 75, 

stk. 3, 

 

at Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

og da parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsforde-

lingen for tilsynet med henblik på at der træffes afgørelse, finder, 

at fællesomkostningerne i den konkrete sag omkostningsfordeles 

med 50/50 til henholdsvis varme- og affaldssiden. 

 

Endvidere bemyndiger Energitilsynet på baggrund af ovenstående 

tilkendegivelse sekretariatet til: 

 

at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos Odense 

Kraftvarmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de retningslin-

jer, som Energitilsynet giver med denne tilkendegivelse, og 

[…]”. 

 

På baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse af 28. marts 2011 traf tilsynet 

den 22. august 2011 den påklagede afgørelse, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 

 

”[…] 

Afgørelse 

Odense Kraftvarmeværk A/S pålægges i medfør af varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, at tilbageføre 251.201.161 kr. til fjern-

varmeforbrugerne i akkumuleret overdækning i perioden 2000 - 

30. juni 2011 inkl. kompensation til varmesiden for mistet elpro-

duktionstilskud fra 1. januar 2010, over en periode på 3½ år fra 

juli 2011 som angivet i kraftvarmeværkets bilag til e-mail af 6. 

maj 2011 fra værkets advokat til Energitilsynet, med supplerende 

beregning i brev af 15. juni 2011. 

[…]”. 

 

Tilkendegivelsen og afgørelsen er vedlagt som bilag 1 og 2. 
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Kraftvarmeværkets synspunkter og bemærkninger 

Kraftvarmeværket finder, at Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 skal 

ophæves, således at kraftvarmeværkets omkostningsfordeling ikke ændres, og 

at der ikke skal tilbageføres ca. 251 mio. kr. til fjernvarmeforbrugerne.  

 

Såfremt afgørelsen ikke ophæves, finder kraftvarmeværket, at afgørelsen skal 

ændres således, at kraftvarmeværkets omkostningsfordeling alene ændres fra 

tidspunktet fra Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011, og således at 

kraftvarmeværkets fællesomkostninger herefter fordeles med mindst 65 pct. 

til varmesiden og højst 35 pct. til affaldssiden eller fordeles efter Energiklage-

nævnets skøn.  

 

Såfremt afgørelsen ikke ophæves eller alene ændres fra tidspunktet fra Ener-

gitilsynets afgørelse af 22. august 2011, finder kraftvarmeværket, at afgørel-

sen skal ændres således, at kraftvarmeværkets omkostningsfordeling ændres 

fra et tidligere tidspunkt end tidspunktet for Energitilsynets afgørelse den 22. 

august 2011 men senere end den 1. januar 2000, og således at kraftvarme-

værkets fællesomkostninger for perioden fra ændringstidspunktet og til den 1. 

januar 2010 fordeles med mindst 70 pct. til varmesiden og højst 30 pct. til af-

faldssiden og fra den 1. januar 2010 fordeles med mindst 65 pct. til varmesi-

den og højst 35 pct. til affaldssiden eller fordeles efter Energiklagenævnets 

skøn.  

 

Til støtte for sine synspunkter har kraftvarmeværket navnlig anført følgende: 

 

Ad rammerne for Energitilsynets efterregulering 

 

• Der er hverken i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, elforsyningslo-

vens4 § 77, i øvrige regler i lovene eller i bekendtgørelse nr. 163 af 26. 

februar 2000 om Energitilsynets opgaver hjemmel til, at Energitilsynet 

kan træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Energitilsynet har der-

for ikke kompetence til dette. Endvidere gælder et skærpet hjemmels-

krav i relation til afgørelser med tilbagevirkende kraft. Energitilsynet 

tillægger sin afgørelse tilbagevirkende kraft ved at fastlægge en ny mo-

del for omkostningsfordeling på affaldsbaserede kraftvarmeværker. 

Den foreliggende praksis om afvikling af overdækning over varmepri-

sen knytter sig i det hele til de tilfælde, hvor der er opstået en over-

dækning som følge af, at den kollektive varmeforsyningsvirksomhed 

ikke har fulgt reglerne om varmeprisfastsættelsen i varmeforsynings-

loven og afskrivningsbekendtgørelsen5. I den aktuelle sag skyldes den 

                                              
4 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 
5 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæg-
gelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsy-
ning med sener ændringer.  
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konstaterede overdækning, at Energitilsynet har pålagt parterne at 

ændre den oprindeligt aftalte omkostningsfordeling i overensstemmel-

se med det skøn, som Energitilsynet har udøvet med hensyn til, hvad 

der er en rimelig omkostningsfordeling på kraftvarmeværket. Energi-

tilsynet fastslår omkostningsfordelingsnøglen ud fra, at der er tale om 

et effektivt drevet anlæg og ikke ud fra, om den fremkomne varmepris 

ligger nær substitutionsprisen og realisable affaldsbehandlingspriser. I 

realiteten har Energitilsynets afgørelse således tilbagevirkende kraft i 

forhold til affaldssiden, selvom sanktionerne i forhold til kraftvarme-

værket er fremadrettet. 

 

• Energitilsynet er nedsat i henhold til elforsyningslovens § 78. I forar-

bejderne6 til denne bestemmelse er det anført, at det karakteristiske 

for tilsynet med offentligretlige regler er, at tilsynsmyndighedernes 

sanktioner er fremadrettede. Det vil sige, at tilsynet konstaterer en 

ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre denne tilstand med virk-

ning for fremtiden. Det følger af Energiklagenævnets praksis, at denne 

afgræsning af tilsynets kompetence, også omfatter tilsynets kompeten-

ce på varmeområdet. Energitilsynet kan derfor alene pålægge kraft-

varmeværket at ændre omkostningsfordelingen for fremtiden, det vil 

sige fra afgørelsestidspunktet den 22. august 2011. 

 

• Det er i strid med Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis, at 

Energitilsynet ændrer kraftvarmeværkets omkostningsfordeling med 

tilbagevirkende kraft. Energitilsynet er forpligtet til at følge denne 

praksis, jf. almindelige forvaltningsretlige regler, hvorefter praksisæn-

dringer skal offentliggøres og varsles med et rimeligt varsel. Kraftvar-

meværket må således have en vis sikkerhed for, at varmeregnskaber, 

som for længst er afsluttede, forbliver afsluttede, og at der ikke på 

grund af Energitilsynets vurdering af den historiske prisfastsættelse 

opstår et stort underskud i værket. Energitilsynet ændrer ikke blot 

omkostningsfordelingen med virkning for fremtiden (det vil sige fra af-

gørelsestidspunktet), men med tilbagevirkende kraft fra 10½ år før af-

gørelsestidspunktet og 8½ år før klagens indgivelse. 

 

• Energitilsynets afgørelse fører til, at kraftvarmeværket skal tilbagebe-

tale en del af den varmepris, der er opkrævet siden 1. januar 2000. 

Med afgørelsen afskærer Energitilsynet derfor kraftvarmeværket fra at 

påberåbe sig forældelse. Reglerne om forældelse er beskyttelsespræ-

ceptive og kan som udgangspunkt ikke fraviges. Der er endvidere ikke 

hjemmel i forældelsesloven (lov nr. 522 af 06. juni 2007 med senere 

                                              
6 Lovforslag nr. 236 fremsat den 21. april 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov 
om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Lovforslaget er offentliggjort på 
hjemmesiden: www.retsinformation.dk.  
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ændringer) eller i forsyningslovgivningen til, at Energitilsynet tilside-

sætter forældelsesreglerne, ligesom Energitilsynet generelt har tilken-

degivet, at Energitilsynet ikke har kompetence i forhold til forældelses-

reglerne. Energitilsynets afgørelse er dermed i strid med forældelseslo-

ven. 

 

Ad den aftalte omkostningsfordeling: 

 

• I henhold til varmeaftalen blev varmen fra kraftvarmeværket afregnet 

til en pris fastsat med udgangspunkt i mixbrændselsprisen, som sik-

rede, at varmeprisen var lavere end substitutionsprisen, som er prisen 

for varme fra Fynsværket, og som var uafhængig af udsvingene i om-

kostningerne på kraftvarmeværket. Baggrunden herfor var et krav fra 

Fjernvarme Fyn om stabile varmepriser, som ikke svingede i takt med 

de meget svingende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er på 

et affaldsforbrændingsanlæg. Parterne var således enige om, at var-

meprisen blot over varmeaftalens løbetid på 10 år fra 2000 til 2009 

skulle være rimelig sammenlignet med den omkostningsbestemte 

varmepris, men at der ikke hvert år skulle opgøres over-

/underdækninger i forhold til den omkostningsbestemte varmepris. 

Kraftvarmeværket leverer fortsat varme til Fjernvarme Fyn, men der er 

ikke indgået nogen varmeleveranceaftale mellem parterne. Omkost-

ningsfordelingen har i 2010 været fastsat til 65/35. 

 

• Kraftvarmeværkets omkostningsfordeling er ikke i strid med præcise 

bestemmelser i hverken el- eller varmeforsyningsloven. Fordelingen 

kan derfor kun tilsidesættes, hvis den er urimelig. Efter elforsynings-

lovens § 75, stk. 3, skal omkostningsfordelingen og dermed resultatet 

af Energitilsynets prøvelse være rimelig for såvel affaldssiden som 

varmesiden.  

 

• Energitilsynet skal ved sin vurdering af, om en omkostningsfordeling 

er urimelig, som udgangspunkt respektere aftaler mellem jævnbyrdige 

parter og ikke vurdere, om en anden omkostningsfordeling, end den 

parterne har aftalt, måtte være mere rimelig. Energitilsynet skal end-

videre i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler 

udvise tilbageholdenhed ved prøvelsen af vage og elastiske lovbestem-

melser.  

 

• Det følger udtrykkeligt af energimyndighedernes praksis, at omkost-

ningerne på affaldsbaserede kraftvarmeværker fordeles efter individu-

elle fordelingsnøgler. I energimyndighedernes rimelighedsvurdering 

vurderes det, om varmeprisen baseret på fordelingsnøglen ligger på ni-

veau med den varmepris, der fremkommer efter substitutionsprincip-
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pet, og om prisen på bortskaffelse af affald svarer til det, man ser an-

dre steder i landet.  Der henvises i den forbindelse blandt andet til 

Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002 om Aars Varmeværk7 og 

Energiklagenævnets afgørelse 10. maj 2004 om Mådeværket (j.nr. 21-

154)8.  

 

• Efter varmeforsyningsloven skal der afregnes til den laveste pris af den 

omkostningsbestemte varmepris, substitutionsprisen eller prisloftet. 

Det følger af Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis, at en om-

kostningsfordeling, der efter en konkret beregning, ikke fører til en 

varmepris, der er højere end substitutionsprisen, som udgangspunkt 

ikke kan tilsidesættes som urimelig. Gas- og Varmeprisudvalget har 

også mere officielt meddelt, at rimeligheden af omkostningsfordelingen 

skal vurderes i forhold til substitutionsprisen og den alternative pris 

for affaldsbehandling. Denne mangeårige og faste praksis er bindende 

for Energitilsynet. Tilsynet er således forpligtet til at fastsætte et pris-

kryds, hvor den omkostningsbestemte pris møder substitutionsprisen 

og sammenholde den resulterende affaldsbehandlingspris med af-

faldsbehandlingspriserne i området. Da varmeprisen til stadighed har 

været væsentligt lavere end substitutionsprisen og prisloftet, er pri-

serne rimelige. En omkostningsfordeling, der efter en konkret bereg-

ning ikke fører til en varmepris, der er højere end substitutionsprisen, 

kan som udgangspunkt ikke tilsidesættes som urimelig. Hvis prisen 

for varme fra kraftvarmeværket sammenholdes med substitutionspri-

sen, kan det konstateres, at varmesiden har opnået en samlet fordel 

på 441 mio. kr. i perioden 2000-2010 svarende til mere end 44 mio. 

kr. pr. år. Hvis prisen for affaldsforbrænding på kraftvarmeværket 

sammenholdes med prisen for affaldsforbrænding på andre anlæg, 

kan det derimod konstateres, at affaldsleverandørerne alene har opnå-

et en fordel på 98 mio. kr. i perioden 2000-2010, dvs. mindre end 10 

mio. kr. pr. år. 

 

• Substitutionsprisen er alene et pejlemærke for, om den fastsatte om-

kostningsfordeling er rimelig. I den konkrete sag udgør den omkost-

ningsbestemte varmepris baseret på omkostningsfordelingen på 77/23 

(2000-2010) således 40,32 kr./GJ (56,20 kr./GJ inklusiv afgifter), 

mens substitutionsprisen udgør 74,93 kr./GJ. Dermed er den om-

kostningsbestemte varmepris væsentligt lavere end substitutionspri-

sen. 

 

                                              
7 Energitilsynets afgørelse er offentliggjort på tilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.  
8 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk 
under menuen ”Afgørelser” � ”Arkiv 2002-2005”. 
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• Kraftvarmeværkets varmepris er blandt de laveste i Danmark og væ-

sentligt lavere end prisloftet, som for kraftvarmeværket først trådte i 

kraft den 1. januar 2010. Prisloftet kan imidlertid anvendes som pej-

lemærke for, om varmeprisen og dermed omkostningsfordelingen er 

rimelig, idet prisloftet afspejler den hypotetiske substitutionsmulighed 

og blev indført for at beskytte varmesiden mod urimelige omkostnings-

fordelinger.  

 

• Det er ikke angivet i varmeforsyningsloven eller i elforsyningsloven, 

over hvilken periode varmeforsyningsvirksomheder og affaldsforbræn-

dingsanlæg økonomisk skal hvile-i-sig-selv. Det må derfor antages, at 

hvile-i-sig-selv princippet gælder over en årrække. Det er derfor gan-

ske sædvanligt, at prisen for varme fra både centrale og decentrale 

kraftvarmeværker fastsættes i henhold til en aftalt prisformel, som ik-

ke afspejler det pågældende kraftvarmeværks omkostninger, men som 

blot over tid skal hvile-i-sig-selv økonomisk. På disse værker opgøres 

der således en aftalebestemt varmepris, som efterfølgende sammen-

holdes med kraftvarmeværkets omkostningsbestemte varmepris og 

substitutionsprisen (og for affaldsforbrændingsanlæg tillige prisloftet). 

Hvis det ved denne efterfølgende kontrol viser sig, at den aftalebestem-

te varmepris er højere eller lavere, end den omkostningsbestemte var-

mepris baseret på en rimelig omkostningsfordeling, opgøres der en 

over- eller underdækning i varmeregnskabet, som overføres til indreg-

ning i den omkostningsbestemte varmepris i de efterfølgende år. Der 

er således ikke tale om, at indtægterne i det hele bestemmer omkost-

ningsfordelingen, idet prisfastsættelsen sammenholdes med varmefor-

syningsloven.  

 

• Den aftalebestemte varmepris har ikke oversteget den omkostningsbe-

stemte varmepris, heller ikke selv om varmesiden i enkelte år har be-

talt en større andel af kraftvarmeværkets fællesomkostninger. I 2000 

betalte varmesiden for eksempel alene 48 pct. af kraftvarmeværkets 

omkostninger, hvorimod der i andre år er opkrævet en større del af 

omkostningerne over varmeprisen. I forhold til omkostningsfordelin-

gen er der etableret en varmeprismæssig underdækning i perioden 

2000 – 2003 (og i 2006 og 2010), som er udlignet over varmepriserne i 

de efterfølgende år. Der er således ikke tale om, at varmesiden har be-

talt mere end 100 pct. af omkostningerne i enkelte år, idet der ikke 

herved tages højde for overført over-/underdækning og øvrige efterre-

guleringer fra tidligere år. Energitilsynet har ved afgørelsen heller ikke 

taget højde for den periodisering, som kraftvarmeværket har anvendt. 

Dertil kommer, at der efter varmeforsyningsloven er mulighed for at 

operere med dynamiske afskrivningsprofiler, således at en etableret 

overdækning afvikles ved efterfølgende at øge afskrivningerne, mens 
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en underdækning neutraliseres ved efterfølgende at reducere afskriv-

ningerne. Resultatet af den gennemsnitlige omkostningsfordeling bli-

ver således det samme, som hvis de øvrige mekanismer i varmeforsy-

ningsloven anvendes. Det giver derfor en retvisende vurdering af rime-

ligheden af omkostningsfordelingen at vurdere sagen på grundlag af 

den gennemsnitlige fordeling. 

 

• Omkostningsfordelingen i perioden 2000-2010 er i overensstemmelse 

med energimyndighedernes praksis, hvor der forekommer omkost-

ningsfordelinger på op til 90 pct. til varmesiden. I praksis har energi-

myndighederne ikke lagt vægt på procent-fordelingen, men på de re-

sulterende priser, dog således at alle omkostninger ikke kan overføres 

til enten affald eller varme. Den fastsatte omkostningsfordeling på 

50/50 er helt usædvanlig og i strid med elforsyningslovens § 75, stk. 

3. Den resulterende affaldsbehandlingspris ved en omkostningsforde-

ling på 50/50 er væsentligt højere end den alternative pris på affalds-

bortskaffelse og medfører, at kraftvarmeværket får vanskeligheder ved 

at skaffe tilstrækkeligt affald. Desuden følger det af Energitilsynets af-

gørelse, at affaldssiden skal kompensere varmesiden for mistet el-

tilskud, hvilket svarer til ca. 5 mio. kr. pr. år. Dermed bliver nettofor-

delingen af fællesomkostningerne reelt ca. 45 pct. til varmesiden og 55 

pct. til affaldssiden.   

 

• Hvile-i-sig-selv princippet i el- og varmeforsyningsloven skal ses over 

en årrække og indeholder ikke et krav om, at forsyningsvirksomhe-

dens udgifter og indtægter skal balancere i det enkelte år. Dette er og-

så lagt til grund i Energitilsynets praksis, hvor Energitilsynet tillader, 

at over-/ underdækninger fra ét varmeår indregnes i varmepriserne 

over ét eller flere af de efterfølgende varmeår.  

 

Ad Energitilsynets fastsættelse af en ny omkostningsfordeling: 

 

• Energitilsynets afgørelse er ikke baseret på de i praksis anerkendte 

principper for fordeling af omkostninger mellem varme og affald, men 

er baseret på, at affaldsforbrænding og varmeproduktion er ligeværdi-

ge ydelser. Konsekvenserne af afgørelsen er, at omkostningsfordelin-

gen på alle affaldsbaserede værker skal ændres til 50/50. For kraft-

varmeværket er konsekvensen derudover, at varmeprisen fremover 

bliver negativ, og at affaldsbehandlingsprisen bliver så høj, at kraft-

varmeværket vil få meget vanskeligt ved at skaffe tilstrækkeligt affald. 

 

• Energiklagenævnet har ikke kompetence til at tilsidesætte en rimelig 

omkostningsfordeling, selv om den måtte være i strid med parternes 

forudsætninger. Dette er et civilretligt anliggende, som afhænger af en 
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bevisvurdering, og som skal afgøres ved voldgift. Energiklagenævnet 

skal alene foretage en konkret og objektiv vurdering af den aftalte 

varmepris sammenholdt med substitutionsprisen og affaldsbehand-

lingsprisen i området.  

 

• Fællesomkostningerne har ikke udviklet sig væsentligt anderledes end 

den aftalebestemte varmepris. Fællesomkostningerne er heller ikke lø-

bende blevet reduceret. Varmeprisen er derimod steget med 28 % fra 

2001 til 2010, mens fællesomkostningerne er steget med 43 % i sam-

me periode. Hvis der ses på varmesidens samlede betaling, kan det 

konstateres, at denne var mindre i 2010 end i 2001. Kraftvarmevær-

kets fællesomkostninger er meget svingende, hvilket var en af årsa-

gerne til, at Fjernvarme Fyn ønskede en jævn varmepris. De svingende 

omkostninger understøtter, at varmesidens andel af fællesomkostnin-

gerne skal betragtes over hele varmeaftalens løbetid fra 2000-2009 (el-

ler over perioden 2000-2010). Opgørelsen af fællesomkostningerne er 

derudover påvirket af kraftvarmeværkets periodiseringer af indtægter 

og omkostninger. 

 

• Energitilsynet har ikke kompetence til at fastlægge en omkostnings-

fordelingsnøgle, men alene til at tilsidesætte tariffer, omkostningsfor-

delinger eller andre betingelser, som er urimelige, jf. varmeforsynings-

lovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 77. Energitilsynets kompe-

tence udvides ikke, fordi der ikke på kraftvarmeværket er fastsat en 

fast omkostningsfordeling. Den omstændighed, at der ikke er fastsat 

en fast omkostningsfordeling indebærer alene, at Energitilsynet skal 

vurdere, om den omkostningsfordeling, som den aftalebestemte var-

mepris resulterer i, er urimelig. Der er derimod ikke hjemmel til at til-

sidesætte kraftvarmeværkets omkostningsfordeling ud fra et ønske om 

at foretage en ligelig fordeling af kraftvarmeværkets fællesomkostnin-

ger. 

 

• Ved vurderingen af, hvilken affaldsbehandlingspris en given omkost-

ningsfordeling fører til, må affaldssidens kompensationsbetaling ind-

gå. Kompensationsbetalingen er en omkostning, der på lige fod med 

affaldsleverandørernes andel af fællesomkostningerne skal indregnes i 

affaldsbehandlingsprisen. Omkostningsfordelingen skal føre til, at den 

samlede affaldsforbrændingspris er rimelig og dermed konkurrence-

dygtig med prisen på andre affaldsforbrændingsanlæg.  Energitilsynet 

er derfor ved sin vurdering af omkostningsfordelingen forpligtet til at 

sikre, at omkostningsfordelingen også er rimelig for affaldsleverandø-

rerne, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3. Det er således ikke rimeligt, 

at varmeprisen fremadrettet bliver negativ, mens affaldsbehandlings-

prisen forøges væsentligt. Denne forøgelse af affaldsbehandlingsprisen 
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vil få uoverskuelige konsekvenser for kraftvarmeværket, som med 

prisstigningen på affaldsforbrændingen må forventes at miste alt eller 

størstedelen af det erhvervsaffald, der i dag forbrændes på værket, li-

gesom prisen for forbrænding af dagrenovation vil blive den højeste i 

Danmark. Der henvises i den forbindelse til Energiklagenævnets afgø-

relse af 2. februar 2001 (Energiklagenævnets j.nr. 97-2311-0005) ved-

rørende Kolding Kommunes klage over Gas- og Varmeprisudvalgets 

afgørelse om indregningen af afgiften på varme fra affaldsforbrænding 

i leveringsforholdet til A/S KOE-Varme9. 

 

• I relation til opgørelsen af kraftvarmeværkets fællesomkostninger og 

fordelingen heraf mellem varmesiden og affaldssiden er kraftvarme-

værket i forbindelse med udarbejdelsen af priseftervisningen for 2010 

blevet opmærksom på, at der er sket en bogføringsfejl. Der er således 

fejlagtigt bogført i alt 7.568 tkr. vedrørende analyser og genanvendelse 

af slagger i 2008 og 2009 på kontoen "kapacitetsbetaling" i stedet for 

på kontoen "andre driftsomkostninger". De pågældende omkostninger 

er derfor ikke indgået i opgørelsen af fællesomkostninger. Dertil kom-

mer, at der ikke i den tidligere opgørelse af fællesomkostningerne er 

taget højde for omkostningerne til neddeling af affald i 2007-2010, 

som samlet set udgør 23.794 tkr., og som fuldt ud er afholdt af af-

faldsleverandørerne. Omkostninger til neddeling af affald er efter 

Energiklagenævnets praksis fællesomkostninger. Korrektionerne inde-

bærer, (i) at de samlede fællesomkostninger i 2000-2010 var 31.362 

tkr. højere end tidligere oplyst, (ii) at omkostningsfordelingen ændres 

fra 78 % til 74 % til varmesiden, og fra 22 % til 26 % til affaldssiden i 

perioden 2000-2010, idet affaldssiden udover denne andel af fælles-

omkostningerne afholder kapacitetsbetalingen som særomkostninger, 

og (iii) at varmesidens overdækning på 251.201 tkr. ved en omkost-

ningsfordeling på 50/50 reduceres med 50 % af de 7.568 tkr.  

 

• Ved Energitilsynets opgørelse af overdækningen på 251.201 tkr., er 

der taget højde for omkostningerne til neddeling. Hvis der alene ses på 

perioden 2000-2009 (varmeaftalens løbetid), var den vægtede gennem-

snitlige omkostningsfordeling 76/24, og omkostningsfordelingen i 

2010 var 58/42 efter korrektionerne ovenfor. Hvis man inkluderer 

kompensationsbetalingen og dermed ser på fordelingen af de samlede 

omkostninger på kraftvarmeværket, kan det konstateres, at disse er 

fordelt med 65 % til varmesiden og 35 % til affaldssiden over perioden 

2000-2010. Der er ikke ved opgørelserne taget højde for, at kraftvar-

meværket i perioden 2000-2010 har afbrændt biomasse med ekstra 

omkostninger til følge. Disse omkostninger vedrører alene varmepro-

                                              
9 Se fodnote 7. 
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duktionen (og ikke affaldsforbrændingen) og kunne derfor indregnes 

som en særomkostning i varmeprisen. Varmesidens reelle andel af 

fællesomkostningerne er derfor mindre. 

 

• Kraftvarmeværket har ikke anvendt olie som brændsel til hverken 

varme- eller elproduktion. På kraftvarmeværket anvendes olie udeluk-

kende som støttebrændsel for at kunne overholde lovgivningens miljø-

krav om forbrændingstemperaturer i ovne og kedler. I 2010 er der an-

vendt biomasse for kr. 2.907.692,00. Der er ikke anvendt biomasse i 

perioden 2000-2009. 

 

Affaldsleverandørernes synspunkter og bemærkninger 

Affaldsleverandørerne finder, at afgørelsen af 22. august 2011 skal ophæves. 

Såfremt afgørelsen ikke ophæves, finder affaldsleverandørerne, at den i stedet 

enten ændres, eller at sagen skal hjemvises. Til støtte herfor har affaldsleve-

randørerne, ud over det af kraftvarmeværket anførte, navnlig anført følgende: 

 

Ad rammerne for Energitilsynets efterregulering 

 

• Påbud om afvikling af overdækning i de fremtidige priser som følge af, 

at varmeforsyningslovens og afskrivningsbekendtgørelsens regler ikke 

er fulgt, er konstaterende påbud. Konstaterende påbud er påbud, som 

fastslår, hvad gældende ret er. Påbud som følge af, at Energitilsynet 

efter et skøn vurderer, at omkostningsfordelingen skal være en anden, 

end den partere har aftalt i år 2000, er et konstitutivt påbud, som 

fastlægger en ny retsstiling mellem parterne. En praksis vedrørende 

tilbageføring af overdækning på baggrund af et konstaterende påbud, 

kan ikke overføres til et konstitutivt påbud. Som følge af, at Energitil-

synets afgørelse om en ny omkostningsfordeling mellem parterne er et 

konstitutivt påbud, har påbuddet tilbagevirkende kraft. En ændring af 

praksis med tilbagevirkende kraft kan kun gennemføres med klar lov-

hjemmel.  

 

Ad den aftalte omkostningsfordeling: 

 

• Varmeforsyningsloven er en maksimalprislov ifølge hvilken, varmepri-

sen ikke må overstige den omkostningsbestemte pris eller substituti-

onsprisen. Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at to parter af-

taler en fast varmepris, når blot det ved en årlig priseftervisning påvi-

ses, at varmeprisen ikke overstiger den omkostningsbestemte varme-

pris eller substitutionsprisen. Varmeforsyningsloven indeholder ikke 

et krav om, at prisen for varme årligt skal være afhængig af en fast 

procentdel af fællesomkostninger. Varmeforsyningsloven indeholder 

alene et krav om, at i et konkret år må varmeprisen ikke være højere 
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end den omkostningsbestemte varmepris eller substitutionsprisen, og 

omkostningsfordelingen må ikke være urimelig.  

 

• Det følger af Energiklagenævnets afgørelse af 5. september 2011 

(Energiklagenævnets j.nr. 1021-11-12)10 vedrørende E.ON Produktion 

Danmark A/S’s prisaftaler i forsyningsområdet Egebjergskolen, at en 

underdækning, der hidrører fra en aftalt pris kun kan indregnes i 

varmeprisen, hvis det konkret vurderes, at underdækningen er en 

nødvendig omkostning efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1.  Den-

ne vurdering må også anlægges ved afviklingen af en overdækning, der 

hidrører fra en aftalt pris, som i denne sag. Uanset eksistensen af en 

eventuel historisk overdækning, kan denne ikke anses for en unød-

vendig omkostning, der kan pålægges tilbageført over priserne, da den 

aftalte omkostningsfordeling hverken er fastsat på usagligt eller vilkår-

ligt grundlag. Tilbageførelsen vil betyde, at Fjernvarme Fyn vil få nega-

tive varmepriser, og dermed får penge for at aftage varmen. En sådan 

pengeudbetaling i forbindelse med et varmeaftag kan ikke være nød-

vendig.  

 

• Baggrunden for aftalen mellem Fjernvarme Fyn og Fynsværket var 

blandt andet, at varmeforbrugerne ved overflytning af varmeprodukti-

onen opnåede, at der ikke skulle betales afgift af den varme, der blev 

produceret på kraftvarmeværket. Dette har medført en ganske betyde-

lig besparelse for varmeforbrugerne. For perioden 2000 – 2008 har 

varmeforbrugerne opnået en besparelse på 136 mio. kr. i afgifter. 

Varmeforbrugerne har således allerede tjent 262 mio. kr. på etablerin-

gen af kraftvarmeværket uden at påtage sig nogen risiko i forbindelse 

med anlæggets etablering og drift og uden at bidrage til kompensati-

onsbetalingen. Fjernvarme Fyns aftalte varmepris har endvidere i hele 

aftaleperioden været væsentligt lavere end den gennemsnitlige affalds-

varmepris i henhold til Dansk Fjernvarmes affaldsvarme-prisstatistik. 

 

Ad Energitilsynets fastsættelse af en ny omkostningsfordeling: 

 

• Energitilsynet går ved sin tilkendegivelse og efterfølgende påbud videre 

end Energitilsynets pligtmæssige kompetence, og respekterer dermed 

ikke en aftale indgået mellem to uafhængige og professionelle parter. I 

Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006 (j.nr. 21-242)11 vedrø-

rende affaldsleverandørernes kompensationsbetaling fastslog nævnet, 

at prismyndighedernes kompetence i sager som denne skal indskræn-

ke sig til spørgsmål, der utvivlsomt henhører under myndighedernes 

pligtmæssige kompetence, og som i øvrigt er relevante i tvistens sam-

                                              
10 Se fodnote 1. 
11 Se fodnote 7. 
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menhæng.  Energitilsynet er ved varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

tillagt en ret, men ikke pligt til at ændre parternes omkostningsforde-

lingsnøgle. En ændring af parternes omkostningsfordelingsnøgle er så-

ledes ikke en del af Energitilsynets pligtmæssige kompetence.  

 

• Ved en rimelig omkostningsfordeling efter elforsyningslovens § 75, stk. 

3, skal den samlede affaldsforbrændingspris (tipafgiften) indgå i vur-

deringen. Kompensationsomkostningerne skal betales af affaldssiden 

som en særomkostning, og udgør 25 pct. af den samledes tipafgift. 

Kompensationsomkostningerne indgår dermed også i vurderingen af, 

hvad der er en rimelig omkostningsfordeling. Kompensationsomkost-

ningen udgjorde i aftaleperioden i gennemsnit 61 pct. af affaldsfor-

brændingsprisen. Energitilsynet har ikke, selvom tilsynet ifølge eget 

udsagn er forpligtet til at foretage en konkret og individuel bedømmel-

se af forholdene på kraftvarmeværket, inddraget hensynet til, at af-

faldsleverandørerne udover en andel af fællesomkostningerne også be-

taler en kompensation med et beløb svarende til 25 pct. af de samlede 

omkostninger.  Varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, og stk. 14, forud-

sætter i den forbindelse, at parterne på et affaldsforbrændingsanlæg 

kan aftale en anden fordeling vedrørende de nye tillægsafgifter med vi-

dere, end der følger af loven. Partsautonomien er lovfæstet og kan ikke 

censureres af Energitilsynet ved en efterfølgende skønsmæssig afgørel-

se.  

 

• Energimyndighedernes prøvelse skal alene udstrækkes til at gælde en 

prøvelse af, om omkostningsfordelingen er rimelig. Kan myndigheden 

konstatere, at den aftalte omkostningsfordeling medfører varmepriser, 

som cirka svarer til substitutionsprisen og affaldsforbrændingspriser, 

som er realisable, skal myndigheden fastslå, at den aftalte omkost-

ningsfordeling er rimelig. Såfremt parterne fortsat ikke kan blive enige 

om omkostningsfordelingen, må parterne henvises til voldgiftsbehand-

ling, hvor en voldgiftsret herunder ved brug af bevisførelse kan fastslå 

en ny omkostningsfordeling mellem parterne. Varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4, er en bestemmelse om tilsyn, som giver Energitilsynet 

hjemmel til at foretage en rimelighedsvurdering af en allerede indgået 

aftale. Til sammenligning skal henvises til varmeforsyningslovens § 23 

f, stk. 4, hvorefter Energitilsynet har kompetence til at fastsætte mar-

kedsprisen i forbindelse med forkøbsretten. Varmeforsyningslovens § 

23 f, stk. 4, er derimod en originær kompetence for Energitilsynet til at 

fastsætte vilkårene for parterne forud for en aftale.   

 

• Energitilsynets afgørelse er i strid med de indrettelseshensyn og rets-

beskyttelseshensyn, der i øvrigt varetages i forbindelse med varmefor-

syningslovens prisregler for affaldskraftvarmeværker. Energitilsynet 
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tager ikke konkret stilling til spørgsmål, der er rejst af affaldssiden 

vedrørende udgifter til kompensationsbetaling, skrotning, henlæggel-

ser m.v., som kraftvarmeværket indregner i omkostningerne, og Ener-

gitilsynet har dermed ikke opfyldt de forvaltningsretlige krav til under-

søgelse, begrundelse m.v. 

 

• En afgørelse truffet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

skal nødvendigvis ligge indenfor rimelighedsrammen i elforsyningslo-

vens § 75, stk. 3. Energitilsynet har truffet en afgørelse, der er urime-

lig for affaldsleverandørerne og i strid med § 75, stk. 3, idet den efter-

følgende tvinger kraftvarmeværket til at gennemføre en urimelig om-

kostningsfordeling overfor affaldsleverandørerne. Energitilsynet over-

ser, at den rimelige fordeling af omkostninger i henhold til elforsy-

ningslovens § 75, stk. 3, omfatter en fordeling af samtlige af affalds-

forbrændingsanlæggets omkostninger og ikke kun fællesomkostnin-

ger. Sondringen mellem særomkostninger, og fællesomkostninger er 

således irrelevant i rimelighedsvurderingen i henhold til § 75, stk. 3. 

Afgørende er her, om det er en omkostning, der påhviler ejeren af af-

faldsforbrændingsanlægget. Da kapacitetsomkostningen, skrotnings-

omkostninger og neddelingsomkostninger påhviler kraftvarmeværket, 

er disse i henhold til § 75 stk. 3, omkostninger, der skal fordeles i 

henhold til rimelighedskriteriet i stk. 3. Det er derfor en væsentlig fejl-

fortolkning, når Energitilsynet i tilkendegivelsen anfører, at kapaci-

tetsbetalingen er en særomkostning og derfor omkostningsfordelingen 

uvedkommende. Omkostningsfordelingen efter varmeforsyningsloven 

har en afsmittende effekt på omkostningsfordelingen efter elforsy-

ningsloven. Prisreguleringen i varmeforsyningsloven skal derfor ses i 

lyset af elforsyningslovens § 75, stk. 3.  

 

• Fjernvarme Fyn har i aftaleperioden aftaget varme fra kraftvarmevær-

ket baseret på forbrænding af biomasse og olie, som er indkøbt af 

kraftvarmeværket for priser aftalt mellem kraftvarmeværket og eneak-

tionæren/leverandøren DONG A/S. Prisen for afbrænding af biomasse 

og olie har været negativ i forhold til omkostningsfordelingen, idet 

kraftvarmeværket i modsætning til affaldet har betalt for at modtage 

biomasse og olie.  Kraftvarmeværket har således i aftaleperioden ikke 

alene fungeret som affaldsforbrændingsanlæg men tillige som kraft-

varmeværk, hvor der er produceret billig fjernvarme ved afbrænding af 

biomasse med henblik på levering til Fjernvarme Fyn. Affaldssiden har 

i øvrigt også som en særomkostning måttet betale kapacitetsomkost-

ninger i forhold til den varmeproduktion, som på kraftvarmeværket 

har været baseret på afbrænding af biomasse, og som affaldsleveran-

dørerne ikke har haft nogen fordel af. Disse forhold bør indgå i vurde-

ringen af, om den konkrete omkostningsfordeling har været rimelig. 
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• Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

er et skøn over, om omkostningsfordelingen er rimelig, og kun hvis 

denne er urimelig, har Energitilsynet kompetence til at fastsætte om-

kostningsfordelingen. Energitilsynet inddrager ikke i dets rimeligheds-

vurdering en vurdering af, hvordan den aftalte varmepris forholder sig 

til substitutionsprisen eller til Dansk Fjernvarmes affaldsvarmeprisin-

deks. Energitilsynet inddrager heller ikke i sin vurdering hensynet til 

affaldssidens væsentlige udgifter til betaling af kompensationssom-

kostninger, transportudgifter, omlastning eller udgiften til køb af bio-

brændsel med mere. Endelig inddrager Energitilsynet ikke i dets rime-

ligheds vurdering hensynet til, om affaldsforbrændingsprisen samlet 

set er realisabel herunder, når også hensynet til transportomkostnin-

ger indgår. Energitilsynets vurdering af omkostningsfordelingens rime-

lighed på kraftvarmeværket er dermed utilstrækkelig, og undersøgel-

sesprincippet er ikke opfyldt. 

 

• Der er ikke en offentligretlig benyttelsespligt for affaldsleverandørerne 

i forhold til kraftvarmeværket. Endvidere er konjunkturerne afgørende 

for mængden af affald. Prisen for affaldsforbrænding er således i videre 

omgang bestemt af markedet. Derfor er energimyndighedernes hidtidi-

ge målestok for, om omkostningsfordelingen i et konkret varmeår er 

rimelig et væsentligt mere velegnet instrument end en fast 50-50 om-

kostningsfordeling. Hvis kraftvarmeværket konkret vælger at lave en 

prisanmeldelse efter varmeforsyningsloven med udgangspunkt i forde-

lingsprincippet, vil der skulle allokeres en fast andel af afskrivnings-

grundlaget til varmesiden samt andre faste udgifter. Varmesidens 

varmepris vil derimod ikke være afhængig af indtægten fra affaldsfor-

brænding og fra elproduktion, men være fast med udgangspunkt i den 

del af de faste udgifter, der er allokeret til varmesiden. Prisen vil der-

med være afhængig af varmeaftaget. Hvis der derimod anvendes en 

fast omkostningsfordelingsnøgle på 50-50, vil varmeprisen afhænge af 

indtægten på affaldsforbrænding og elproduktion og ikke af varmeaf-

taget. 

 

• Med Energitilsynets faste omkostningsfordelingsnøgle på 50-50 i hele 

aftaleperioden sætter Energitilsynet skøn under regel. Med en fast 

omkostningsfordelingsnøgle på 50-50 tages ikke hensyn til affalds-

markedet og kapacitetsbetalingen, herunder mængderne – det vil sige 

realisable affaldspriser. Med en fast omkostningsfordelingsnøgle tages 

der heller ikke hensyn til prisen for anden fjernvarme – substitutions-

prisen, således som denne kan variere år for år. Endelig tages der med 

en fast omkostningsfordelingsnøgle ikke hensyn til, at en del af var-
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men på Odense Kraftvarmeværk produceres ved afbrænding af bio-

masse og ikke ved afbrænding af affald. 

 

• Udgifter til transport af affald skal tillige indgå i vurderingen af, om af-

faldsbehandlingsprisen er realisabel. Størrelsen af udgifter til trans-

port af affald, herunder omlastning, har ikke hidtil indgået i sagen, 

idet disse har været afholdt af affaldsleverandørerne. Det følger imid-

lertid af Energiklagenævnets afgørelse af 10. maj 2004 vedrørende 

Mådeværket12, at udgifterne til drift af omlastestationer og transport af 

affald fra omlastestationer er fællesomkostninger på affaldskraftvar-

meværker. Der er ikke egentlige omlastestationer i tilknytning til 

kraftvarmeværket, idet affaldstransportørerne selv sørger for omlast-

ning og transport.  

 

Fjernvarme Fyns synspunkter og bemærkninger 

Fjernvarme Fyn finder, at afgørelsen af 22. august 2011 skal stadfæstes. Så-

fremt afgørelsen ikke stadfæstes, finder Fjernvarme Fyn, at der skal ske efter-

regulering af et mindre beløb end det, der følger af afgørelsen af 22. august 

2011, men et større beløb end det, der følger af kraftvarmeværkets synspunk-

ter.  Til støtte herfor har Fjernvarme Fyn navnlig anført følgende:  

 

Ad rammerne for Energitilsynets efterregulering 

 

• Afgørelsen tillægges ikke tilbagevirkende kraft. Kraftvarmeværket har 

ikke taget udgangspunkt i en omkostningsbestemt pris og har ikke fo-

retaget nogen form for konkret vurdering eller fastlæggelse af, hvorle-

des fællesomkostningerne skulle fordeles imellem varmesiden og af-

faldssiden. Energitilsynet har derfor i sin afgørelse konkret fastsat en 

omkostningsfordeling mellem affaldssiden og varmesiden baseret på, 

at der ikke er grundlag for en skævdeling af fællesomkostningerne på 

et effektivt anlæg. Såfremt energimyndighederne alene skulle kunne 

fastlægge en rimelig omkostningsfordeling, og dermed en omkost-

ningsbestemt pris, med virkning for fremtiden, ville dette indebære, at 

myndighederne ikke havde mulighed for at gribe ind overfor en pris-

fastsættelse i strid med varmeforsyningsloven på trods af, at det kan 

konstateres, at prisen har været ulovligt fastsat i en årrække. 

 

• Det beløb, der skal tilbageføres til varmeforbrugerne, udgør en regule-

ringsmæssig overdækning tilhørende varmeforbrugerne, uanset om 

overdækningen de facto henstår som sådan i værkets regnskaber eller 

dette ikke er tilfældet. Overdækningen er opstået, fordi kraftvarme-

værket har indregnet ulovlige omkostninger i varmeprisen. Ved afgø-

                                              
12 Se fodnote 7. 
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relse af 17. juni 2010 (Energiklagenævnets j.nr. 1021-23313) fandt 

nævnet, at de af forbrugerne indbetalte tilslutningsbidrag, som i peri-

oden 1981-1989 – for mere end 20 år siden – fejlagtigt blev tillagt Gre-

naa Varmeværk A.m.b.a.’ egenkapital og således havde ført til en uri-

melig kapitaldannelse, skulle tilbagebetales til forbrugerne ved en 

nedsættelse af anlægssaldoen i henhold til varmeforsyningslovens 

prisregulering. Ved Energitilsynets afgørelse er der således alene tale 

om en fremadrettet efterregulering af en konstateret for høj betalt 

varmepris i en årrække. Energitilsynets afgørelse er således en kon-

staterende afgørelse.  

 

• Afgørelsen af 22. august 2011 er en udmøntning af gældende ret, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og elforsyningslovens § 75, stk. 3. 

Administrativ praksis har ikke foreskrevet, at en omkostningsfordeling 

altid er rimelig, blot den fører til en varmepris, der ligger nær substitu-

tionsprisen uden nogen form for konkret vurdering. Anvendelsen af en 

omkostningsfordelingsregel ville endvidere være i strid med det for-

valtningsretlige forbud mod at sætte skøn under regel. 

 

• Ifølge Energimyndighedernes helt faste administrative praksis i hen-

hold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, skal en konstateret over-

dækning eller underdækning i et regnskabsår indregnes i varmepri-

serne i budgettet for det efterfølgende år – eller efter aftale med Energi-

tilsynet over maksimalt fem år. En afvigelse fra denne praksis kræver 

en tungtvejende begrundelse. Den praktiserede prisudjævning, som 

kraftvarmeværket har udøvet udgør en urimelig prisfastsættelse i strid 

med varmeforsyningslovens § 20 og Energimyndighedernes praksis. 

Energitilsynet har derfor mulighed for at gribe ind over den ulovlige 

prisfastsættelse i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4. Uanset hvilken omkostningsfordeling der lægges til grund, er 

den løbende udligning af underdækning, som kraftvarmeværket har 

praktiseret, i strid med varmeforsyningslovens § 20 og omkostnings-

princippet.  

 

Ad den aftalte omkostningsfordeling: 

 

• Fordelingen af fællesomkostningerne, der resulterer i en varmepris 

svarende til mix-brændselsprisen, eller så meget desto mere svarende 

til substitutionsprisen, er i strid med omkostningsprincippet i varme-

forsyningslovens § 20, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3, da der ikke 

sker nogen fordeling af fællesomkostningerne, og da den fører til, at 

Fjernvarme Fyn betaler til affaldsleverandørernes særomkostninger.  

                                              
13 Se fodnote 1. 
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• Kraftvarmeværket har haft et misforhold mellem varmeprisen og af-

faldsforbrændingsprisen, når disse priser sammenholdes med andre 

affaldsforbrændingsværkers priser. Affaldsforbrændingspriserne fra 

værket sammenlignet med gennemsnitspriserne for affaldsforbræn-

ding for 2003-2009 har været forholdsmæssigt lavere end værkets 

varmepriser sammenlignet med gennemsnitspriserne for varme fra Af-

faldsstatistikkerne for 2003-2009. En 50/50 fordeling vil skabe et væ-

sentligt mere rimeligt forhold mellem de resulterende varme- og af-

faldsbehandlingspriser på kraftvarmeværket og de vægtede gennem-

snitspriser.   

 

• I Energimyndighedernes tidligere praksis har en konkret vurdering, 

baseret på undersøgelser af forskellige omkostningsfordelingsnøgler, i 

en række tilfælde ført til, at en omkostningsfordeling, der resulterede i 

en varmepris, der lå i nærheden af substitutionsprisen, var udtryk for 

en rimelig omkostningsfordeling. I denne sag vil en omkostningsforde-

ling, der fører til en varmepris, som ligger lige under substitutionspri-

sen, ikke være en rimelig omkostningsfordeling, idet der mellem par-

terne i sagen er enighed om, at substitutionsprisen ligger væsentligt 

over både den aftalte pris og den omkostningsbestemte pris. Dette kan 

ikke tages som udtryk for, at Energitilsynet har valgt en ny model, el-

ler at der er tale om en principiel afgørelse, men udelukkende, at der 

på ethvert anlæg skal ske en vurdering med udgangspunkt i værkets 

fællesomkostninger. I denne sag, hvor der er tale om et effektivt værk, 

vil de relativt lave fællesomkostninger skulle afspejle sig i både affalds-

forbrændingsprisen og varmeprisen. 

 

• En omkostningsfordeling kan være forskellig fra år til år, men det for-

udsætter, at omkostningsfordelingen er baseret på en vurdering, hvori 

indgår både de endelige varmepriser og affaldsforbrændingspriser, og 

ikke udelukkende er resultatet af en på forhånd fastsat varmepris, 

hvorved prisen fastsættes uafhængigt af de fællesomkostninger, der 

har været år for år i selskabet. Omkostningsprincippet er således ikke 

iagttaget, blot varmeprisen over en længere årrække ud fra en gen-

nemsnitsbetragtning måtte være i overensstemmelse med en rimelig 

omkostningsfordeling. Afgørelsen er således ikke i strid med Energitil-

synets anmeldelsesvejledning af juni 2009.  
 

• Anvendelse af substitutionsprisen eller prisloftet som en afgørende in-

dikator ved vurderingen af, om en fordelingsnøgle på kraftvarmevær-

ket fører til realisable varmepriser, vil være direkte i strid med om-

kostningsprincippet og praksis, da substitutionsprisen fra år 2000-

2010 har været højere end den omkostningsbestemte pris. Prisloftet 
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kan endvidere ikke anvendes som indikator, da prisloftet også er høje-

re end den omkostningsbestemte pris. Det forhold, at substitutions-

prisen er anvendt som indikator for, hvorvidt der er tale om en rimelig 

omkostningsfordeling i et antal konkrete sager, er konkret begrundet 

og indebærer ikke, at der inden for samme praksis ikke kan anvendes 

andre objektive og saglige indikatorer i forbindelse med fastsættelse af 

en rimelig omkostningsfordeling. Varmeprisen må derfor vurderes på 

baggrund af andre saglige faktorer.  

 

• Den aftalebestemte mix-brændselspris er fastsat helt uafhængigt af 

værkets omkostninger og må dermed i forhold til varmeforsyningslo-

vens krav om en omkostningsbestemt pris betragtes som både usaglig 

og vilkårlig.  

 

• Undtagelsen til omkostningsprincippet i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 13, og 14, kan ikke tages til indtægt for, at der skulle være en ad-

gang til at aftale en varmepris i strid med omkostningsprincippet.  

 

• Varmeforsyningslovens § 20 udtrykker et maksimalprisprincip til be-

skyttelse af varmeforbrugerne. En opkrævning af en underdækning i 

varmeprisen skal vurderes i henhold til nødvendighedskravet i be-

stemmelsen. Tilbageførsel af en overdækning, der er udtryk for, at der 

er opkrævet omkostninger, der ikke opfylder nødvendighedskravet, 

skal ikke underkastes et nødvendighedskrav i forbindelse med tilbage-

førslen. Varmeforbrugerne har krav på en efterregulering af en akku-

muleret overdækning, som skyldes, at varmeprisen i strid med varme-

forsyningslovens § 20 og Energitilsynets praksis har oversteget den 

omkostningsbestemte pris. Det er i den forbindelse ikke afgørende, 

hvilken periode overdækningen er akkumuleret over. Såfremt en ak-

kumuleret overdækning, som følge af urimelige varmepriser ikke kan 

kræves efterreguleret til fordel for varmeforbrugerne, medfører dette en 

urimelig begunstigelse af affaldsleverandørerne på varmesidens be-

kostning. Da Energitilsynet ikke foretager en kontrol af anmeldte pri-

ser, vil værket kunne spekulere i at opkræve en urimelig høj varme-

pris. Opdager varmeforbrugerne, at varmeprisen er urimelig, vil Ener-

gitilsynet - såfremt klagerne får medhold i deres anbringender vedrø-

rende tilbagevirkende kraft – ikke have beføjelser til at kræve en regn-

skabsmæssigt akkumuleret overdækning efterreguleret, men en æn-

dret omkostningsfordeling vil alene gælde for værkets aktuelle priser. 

Det vil således være risikofrit for værket at opkræve en urimelig var-

mepris. Idet en vurdering af den omkostningsbestemte varmepris for-

udsætter stor indsigt i værkets omkostninger mv., som varmeaftager-

ne næppe besidder, vil der endvidere være en stor risiko for, at varme-

siden ikke straks bliver opmærksom på en urimelig varmepris. 
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• Der er alene fyret med biomasse i 2010 og 2011, og dette har ikke haft 

negativ indflydelse på fællesomkostningerne. Den biomassefyring, der 

har været tale om, har været minimal, og den har ikke belastet fælles-

omkostningerne negativt, men har tværtimod været til fordel for begge 

parter. 

 

• Fjernvarme Fyn har krav på en omkostningsbestemt pris, hvis denne, 

som det er tilfældet, er lavere end substitutionsprisen. Det er således 

ikke tilstrækkeligt, at varmeprisen er under substitutionsprisen, men 

det skal tillige sikres, at omkostningsfordelingen ikke er skæv til fordel 

for affaldsleverandørerne, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3. 

 

• Kraftvarmeværket har i strid med anmeldelsesbekendtgørelsen14 og 

energimyndighedernes praksis, hverken anmeldt omkostningsforde-

ling eller foretaget priseftervisning i årene 2000-2009. Kraftvarmevær-

kets manglende og mangelfulde anmeldelse er i henhold til kravet i 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, samt anmeldelsesbekendtgørelsen 

forbundet med ugyldighedsvirkning, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 3. Energimyndighederne har derfor så meget desto mere kompe-

tence til at tilsidesætte kraftvarmeværkets efterberegnede prisanmel-

delse, idet Energitilsynet ikke som lovmæssigt foreskrevet har modta-

get grundlaget for prisfastsættelsen eller priseftervisning år for år, der 

kunne synliggøre den urimelige omkostningsfordeling, som den aftalte 

varmepris er udtryk for. 

 

Ad Energitilsynets fastsættelse af en ny omkostningsfordeling: 

 

• Sagen adskiller sig fra tidligere praksis ved, at der slet ikke for kraft-

varmeværket har været fastsat en omkostningsfordelingsnøgle som 

grundlag for varmeprisen. Derfor har Energitilsynet ifølge praksis 

kompetence til at fastsætte en omkostningsfordelingsnøgle som grund-

lag for fastsættelse af en omkostningsbestemt varmepris for den peri-

ode, hvor denne omkostningsbestemte pris ikke har været fastsat, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Udgangspunktet ved affaldskraft-

varmeproduktion må derfor være, at omkostningerne ved den forenede 

produktion skal fordeles ligeligt mellem de to produkter.  

 

• Det forhold, at der ikke er reguleret nærmere vedrørende omkost-

ningsfordeling i bekendtgørelsesform, kan ikke føre til en indskrænk-

                                              
14 Bekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af priser, 
omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt 
hel eller delvis salg af ejerandele i varmeforsyningsvirksomheder (for perioden 2000 – 
juni 2009). Denne bekendtgørelse er pr. 1. juni 2009 ophævet og erstattet af bekendt-
gørelse nr. 394 2009 25. maj 2009.  
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ning af Energitilsynets kompetence, men må tilsige, at tilsynet har en 

uindskrænket kompetence i relation til vurderingen i henhold til var-

meforsyningslovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 4. 

 

• Kraftvarmeværket har beregnet en gennemsnitligt vægtede substituti-

onspris for 2000-2010 til 74,93 kr./GJ. Dette svarer til, at den aftalte 

varmepris er næsten 30 pct. lavere end substitutionsprisen. Varme-

prisen har således været næsten 30 pct. under substitutionsprisen. 

Konsekvensen af, at substitutionsprisen skulle kunne anvendes, ville i 

så fald være, at enhver fordeling er rimelig, blot den fører til en varme-

pris, der ligger under substitutionsprisen. Imidlertid ville en sådan an-

tagelse føre til, at kravet om, at det altid er den laveste af henholdsvis 

den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen, der skal an-

vendes, bliver tilsidesat. 

 

• Prisloftreglerne blev indført som et supplement til varmeforsyningslo-

vens prisfastsættelse, herunder substitutionsprisprincippet. Formålet 

med prisloftet var en yderligere beskyttelse af varmeforbrugerne. Pris-

loftet kan således ikke anvendes som indikator for en rimelig omkost-

ningsfordeling. Der henvises endvidere til, at den aftalte varmepris lig-

ger væsentligt under prisloftet. En anvendelse af en pris svarende til 

prisloftet for 2007 og 2009 ville føre til, at Fjernvarme Fyn i strid med 

varmeforsyningsloven kom til at dække samtlige fællesomkostninger 

samt tillige en andel af Affaldsleverandørernes særomkostninger.  

 

• Der er ikke grundlag for at begrænse den periode, som efterregulering 

af en varmeoverdækning kan ske på baggrund af. Varmeforsynings-

lovgivningen skal sikre, at varmeforbrugerne ikke kommer til at betale 

en varmepris, der overstiger den omkostningsbestemte varmepris. Der 

er ikke i sagen tale om et tilbagebetalingskrav, men om en fremadret-

tet efterregulering af varmepriserne. Der er således ikke tale om et til-

bagebetalingskrav. Energitilsynet hverken kan eller skal forholde sig 

til forældelsessynspunkter. De civilretlige regler om forældelse afskæ-

rer således ikke energimyndighedernes kompetence. Sådanne spørgs-

mål henhører under civilretten. Af samme årsag er der mellem kraft-

varmeværket og Fjernvarme Fyn indgået en forældelsessuspensionsaf-

tale, der sikrer begge parter fortsat mulighed for at indbringe sådanne 

spørgsmål for den mellem parterne aftalte voldgiftsret. 

 

• På tidspunktet for Fjernvarme Fyns klage var der i kraftvarmeværket 

A/S akkumuleret en regnskabsmæssig overdækning på ca. 102 mio. 

kr. Dette beløb skal betragtes som en akkumuleret varmeoverdæk-

ning. Elforsyningslovens § 75, stk. 3, bestemmer, at ejeren af et af-

faldskraftvarmeværk ikke må fordele omkostninger på en måde, der er 

Side 78af 295



 

 

13. juni 2012 

J.nr 1021-11-33-124 

SSH –EKN 

 

Side 24 af 40 

 

urimelig hverken for varmeforbrugerne eller for affaldsleverandørerne. 

Den regnskabsmæssigt akkumulerede overdækning er udtryk for, at 

der er indbetalt et større beløb til dækning af værkets omkostninger 

end nødvendigt. Eftersom varmeaftagerne har betalt en urimelig stor 

andel af fællesomkostningerne, og eftersom affaldsleverandørerne og 

varmeaftagerne er ligestillet efter § 75, stk. 3, tilhører dette beløb var-

mesiden. 

 

• Affaldsleverandørernes almindelige transportomkostninger skal ikke 

medregnes som værkets fælles omkostninger. Der er tale om omkost-

ninger, som ikke har en tilstrækkelig direkte tilknytning til kraftvar-

meværket til, at de skal medtages, heller ikke som særomkostninger. 

 

• Fjernvarme Fyn har ingen muligheder for at kontrollere kraftvarme-

værkets oplysninger om neddelingsomkostninger eller de helt nye op-

lysninger vedrørende korrektion af bogføringsfejl, der i det hele frem-

står helt udokumenteret. Til brug for Energiklagenævnets afgørelse i 

denne sag vælger Fjernvarme Fyn dog ikke at fremkomme med indsi-

gelser imod ændringerne eller de beregningsmæssige konsekvenser 

heraf i driftsopgørelsen. Det er således Fjernvarme Fyns opfattelse, at 

dette ikke ændrer de centrale forhold, der er til bedømmelse i sagen. 

 

• En 50/50 fordeling til varme- og affaldssiden må betragtes som lige-

værdig, da kraftvarmeværkets effektivitet herved kommer varme- og 

affaldssiden ligeligt til gavn, og da en pris baseret på en 50/50 forde-

lingsnøgle fører til realisable varme- og affaldsforbrændingspriser, når 

disse vurderes i forhold til andre affaldsforbrændingsværkers varme- 

og affaldsforbrændingspriser.  

 

• Kompensationsbetalingen er en væsentlig særomkostning for affalds-

siden og bør derfor ikke indgå i vurderingen. Såfremt kompensati-

tionsbetalingen indgår ved sammenligningen med andre værkers pri-

ser, har affaldssiden reelt ubegrænset mulighed for at investere i egne 

anlæg på varmesidens bekostning. Jo højere særomkostninger, jo la-

vere andel af fællesomkostningerne. Desuden ophører kompensati-

onsbetalingen ved udgangen af 2013, jf. Energiklagenævnets afgørelse 

af 12. december 2011 (Energiklagenævnets j.nr. 1011-111-12 m.fl.)15. 

I Energiklagenævnets afgørelse af 2. februar 2001 (j.nr. 97-2311-

0005)16 havde Kolding Kommune klaget over, at afgiften på varme fra 

kommunens affaldsforbrændingsanlæg kunne indregnes i den om-

kostningsbestemte varmepris, medmindre varmeprisen derved over-

                                              
15 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk 
under menuen ”Afgørelser” � ”Kronologisk liste” � ”Lov om elforsyning”. 
16 Se fodnote nr. 5. 
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steg substitutionsprisen. Denne afgørelse er en helt sædvanlig afgørel-

se i henhold til substitutionsprisprincippet, hvorefter den omkost-

ningsbestemte varmepris, ifølge hvilken varmesiden skal bære affalds-

varmeafgiften som særomkostning, aldrig kan overstige substitutions-

prisen. Afgørelsen kan således ikke anvendes som støtte for, at en sæ-

romkostning for affaldssiden lovligt kan påvirke fordelingen af fælles-

omkostningerne til skade for varmeaftagerne.  

 

Energitilsynets udtalelse til sagen 

Energitilsynet finder, at afgørelsen af 22. august 2011 skal stadfæstes. Til 

støtte herfor henholder tilsynet sig til afgørelsen af 22. august 2011. Herud-

over har tilsynet navnlig udtalt følgende: 

 

Ad rammerne for Energitilsynets efterregulering 

 

• Afgørelsen er ikke en afgørelse med tilbagevirkende kraft, men et på-

læg efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. § 21, stk. 4, angiver, at 

det ulovlige forhold skal bringes til ophør, men ikke på hvilken måde 

og inden for hvilke rammer priserne, omkostningsfordelingen eller be-

tingelserne skal ændres. Hvis et ulovligt forhold har medført, at virk-

somheden har opnået en indtægt, skal denne betragtes som en urime-

lig kapitaldannelse og derfor ligesom en overdækning tilbageføres til 

forbrugerne fremadrettet i priserne. Der henvises i den forbindelse til 

Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2010 (j.nr. 1021-233) vedrø-

rende Grenaa Varmeværk17. Energitilsynets praksis for afvikling af 

over- og underdækning indeholder på samme måde en konstatering 

for fortiden med virkning for fremtiden. Konstaterende for fortiden er 

eksistensen af over- eller underdækning. Eksistensen af overdæknin-

gen indebærer, at værket har prissat fjernvarmen i strid med varme-

forsyningslovens prisbestemmelser. Der henvises i den forbindelse til 

Energiklagenævnets afgørelse af 3. juli 2007 (Energiklagenævnets j.nr. 

21-537)18, hvor nævnet stadfæstede tilsynets pålæg om, at Brøndby 

Fjernvarme A.m.b.a. skulle tilbageføre tidligere overdækning til fjern-

varmeforbrugerne. Klagernes argumentation vil indebære, at Energitil-

synet ikke har hjemmel til at give pålæg om, at et værk, der ikke selv 

tilbagefører overdækning fra en afsluttet regnskabsperiode, skal ned-

sætte priserne indtil overdækningen er afviklet, uanset at varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 1, indeholder en maksimalprisbestemmelse. 

 

Ad den aftalte omkostningsfordeling: 

 

                                              
17 Se fodnote 1.  
18 Se fodnote 1. 
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• Aftalen af 5. juni 2000 indebar prismæssigt, at fordelingen af fælles 

omkostningerne mellem affalds- og varmesiden tog udgangspunkt i 

den aftalte varmepris, og ikke i en omkostningsfordeling, der ellers er 

grundlaget for den omkostningsbestemte pris. Efter varmeforsynings-

loven fastsættes indtægterne imidlertid efter omkostningerne og ikke 

omvendt, som sket hos kraftvarmeværket. Konsekvensen heraf var, at 

indtægterne fra varmesiden år for år bestemte omkostningsfordelin-

gen, til tider med det resultat, at varmesiden betalte 100 pct. eller me-

re af de samlede fællesomkostninger.  

 

Ad Energitilsynets fastsættelse af en ny omkostningsfordeling: 

 

• Spørgsmålet om, hvorledes kraftvarmeværket dækker sine omkostnin-

ger til affaldsbortskaffelse og om de gebyrer, som affaldsleverandører-

ne betaler, kan dække omkostningerne til affaldsbortskaffelsen, er ik-

ke reguleret af forsyningslovgivningen og ligger derfor uden for Energi-

tilsynets kompetence. Selvom der er tale om forende ydelser, er forret-

ningsområderne affald og varme to selvstændige områder, hvoraf af-

faldsområdet er delvist liberaliseret. Energitilsynet har hverken i var-

meforsyningsloven eller elforsyningsloven hjemmel til at bedømme af-

faldssidens priser. Det er derfor væsentligt, at den omkostningsbe-

stemte varmepris ikke tager afsæt i indtægter, herunder affaldsleve-

randørernes, men beregnes uafhængig heraf, idet der ellers vil være ri-

siko for, at varmesiden subsidierer affaldssiden. 

 

• I sager om substitutionspriser skal der altid afregnes til den laveste 

pris efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, af enten den omkost-

ningsbestemte pris eller substitutionsprisen. Hverken praksis eller 

prisloftreglerne indebærer en udvidelse eller ændring af substitutions-

prisprincippet. Det følger af Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 

2008 (Energiklagenævnets j.nr. 21-572)19 vedrørende Helsingør Kraft-

varmeværks varmepris over for Helsingør Fjernvarmeforsyning, at det 

for vurderingen af, om den kontraktbestemte pris oversteg den om-

kostningsbestemte pris, var uden betydning, om den kontraktbestem-

te pris var aftalt mellem jævnbyrdige parter. Det følger endvidere af af-

gørelsen af 31. marts 2008, at det ikke har betydning efter varmefor-

syningsloven, at prisen er aftalt. Der henvises i den forbindelse endvi-

dere til Energiklagenævnets afgørelse af 5. september 2011 (Energi-

klagenævnets j.nr. 1021-11-12)20 vedrørende E.ON Produktion A/S.  

 

• Omkostningsfordelingsnøgler i affaldsbehandlingsanlæg hører inden 

for Energitilsynets kompetence, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

                                              
19 Se fodnote 1. 
20 Se fodnote 1. 
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og § 3, stk. 2 og 7, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger m.v. Hertil kommer, at aftaleparter - selv 

om de er uafhængige - ikke ved aftale kan fravige varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser. Energitilsynet er i medfør af § 21, stk. 4, ikke 

afskåret fra at bedømme de prismæssige virkninger af en privatretlig 

aftale, og gribe ind efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser, hvis 

de aftalte priser er i strid med varmeforsyningsloven eller er urimelige. 

 

• Prisloftreguleringen erstatter ikke prisfastsættelsen af affaldsvarmen 

efter varmeforsyningsloven, men optræder som et reguleret maksi-

mum for prisfastsættelsen for affaldsvarmen, hvis varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser i øvrigt medfører en højere pris. Endvidere har 

klima-, energi-, og bygningsministeren ikke fastsat regler for fordelin-

gen af omkostningerne mellem affald og varme, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 4. 

 

• Den omkostningsbestemte pris kan ikke findes ved at tage udgangs-

punkt i indtægterne, da der så i stedet vil være tale om en resi-

dualpris, da de omkostninger, der ikke dækkes af indtægter fra af-

faldsleverandørerne efter denne tankegang danner varmeprisen. Den 

omkostningsbestemte pris må derfor findes på grundlag af virksomhe-

dens omkostninger og ved anvendelse af fordelingsnøgler. En omkost-

ningsfordeling, der til tider fører til, at varmesiden betaler 100 pct. el-

ler mere af de samlede fællesomkostninger, er urimelig og skal derfor 

bringes til ophør i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Ved 

en 50/50 fordeling af fællesomkostningerne deles også fordelen ved, at 

kraftvarmeværket er et effektivt affaldsforbrændingsanlæg.  

 

• Den påklagede afgørelse vedrører ikke de enkelte omkostningsposter i 

fællesomkostningerne. Afgørelsen vedrører derimod selve omkost-

ningsfordelingen mellem varme- og affaldssiden. Grundlaget for afgø-

relsen var derfor varmesidens, kraftvarmeværkets og affaldssidens 

indlæg i sagen, og ikke de konkrete udgiftsposter. 

 

Retsgrundlaget 

Varmeforsyningsloven indeholder bl.a. følgende regler om priser mv. og Ener-

gitilsynets kontrol heraf: 

 

”[…] 

     § 20. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kol-

lektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-

varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske an-

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

varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nød-
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vendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, 

efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energi-

spareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgif-

ter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstå-

et i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, § 20 a, stk. 7, og § 20 b. 

… 

     Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte 

regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsfor-

brændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en 

økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og på 

at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, 

der kan henføres til varmeproduktionen. Klima-, energi- og byg-

ningsministeren kan endvidere fastsætte regler om fordelingen af 

omkostningerne til behandling af affald og produktion af varme 

på affaldsforbrændingsanlæg. 

… 

     Stk. 12. Affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand 

eller damp, kan i prisen for de i stk. 1 nævnte ydelser ikke ind-

regne følgende udgifter og bortfald af indtægter, jf. dog stk. 13: 

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

lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. 

2) CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald anvendt som 

brændsel, jf. § 2, stk. 1, nr. 15, i lov om kuldioxidafgift af 

visse energiprodukter. 

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

skud til elproduktion. 

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

kan de affaldsforbrændingsanlæg, som er nævnt i stk. 12, og de 

aftagere, som anlæggene leverer opvarmet vand eller damp til, 

indgå aftaler om, at udgifter til afgifter, jf. stk. 12, nr. 1 og 2, ind-

regnes i priser for ydelser omfattet af stk. 1. Det er en betingelse, 

at parterne samtidig aftaler, hvilke udgifter som følge af indførel-

sen af afgifterne nævnt i stk. 12, nr. 1 og 2, og ophævelsen af til-

skuddet nævnt i stk. 12, nr. 3, der ikke skal indregnes i priser for 

ydelser omfattet af stk. 1, således at den samlede aftale afspejler 

en rimelig balance mellem parterne. 

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

ke resultere i en varmepris, der overstiger et prisloft udmeldt efter 

stk. 4. 

… 
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     § 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for 

ydelser omfattet af § 20 og § 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der 

er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsy-

net), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af til-

synet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmel-

delse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsy-

net kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæ-

ring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller 

kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldel-

se. 

     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, 

at visse sager ikke skal anmeldes. 

     Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der 

ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

     Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling 

eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmel-

serne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til lo-

ven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsforde-

ling eller betingelser. 

… 

[…]”. 

 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er en videreførelse af § 28, stk. 4, i den 

oprindelige varmeforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979). Af den 

tidligere § 28 fremgår bl.a. følgende: 

 

”[…] 

§ 28. Priser og andre betingelser for de af § 27 omfattede leveran-

cer skal med angivelse af grundlaget for prisfastsættelsen anmel-

des til et af handelsministeren nedsat udvalg (gas- og varmepris-

udvalget) efter regler fastsat af udvalget. 

     Stk. 2. De anmeldte priser og betingelser er offentligt tilgænge-

lige, medmindre gas- og varmeprisudvalget tiltræder, at de ikke 

offentliggøres. 

     Stk. 3. Priser og andre betingelser, der ikke er behørigt an-

meldt, er ugyldige. 

     Stk. 4. Finder udvalget, at priser eller andre betingelser er uri-

melige eller i strid med bestemmelserne i § 27, giver udvalget, så-

fremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, 

pålæg om ændring af priser eller betingelser. 

… 

[…]”. 
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Elforsyningsloven indeholder bl.a. følgende regler om priser mv.: 

 

”[…] 

     § 75. Priser og leveringsbetingelser for elproduktionsvirksom-

heders salg af elektricitet fastsættes ved aftale. 

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

telsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke udnytte 

deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må 

anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne. 

     Stk. 3. Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbræn-

ding af affald, skal økonomisk hvile i sig selv bortset fra virksom-

heder, som producerer elektricitet med tilladelse efter § 12 a. Eje-

re af affaldsforbrændingsanlæg må ved fastsættelsen af priser og 

betingelser for affaldsbehandling og for levering af fjernvarme ikke 

udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en må-

de, der anses for urimelig for brugerne af affaldsbehandlingsan-

lægget eller for fjernvarmeforbrugerne. 

     Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om for-

delingen efter stk. 2 og 3. 

[…]”. 

 

Af lovforslag nr. 240 om ændring af lov om varmeforsyning fremsat den 29. 

marts 2000 fremgår bl.a. følgende vedrørende bestemmelsen i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 4: 

 

”[…] 

3. Prisen for ydelser fra anlæg omfattet af varmeforsyningsloven 

    Som hovedregel vil prisen for varme fra anlæggene blive fastsat 

som hidtil ud fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte 

»hvile-i-sig-selv«-princip i varmeforsyningsloven. 

    For kraftvarmeanlæggene er prisen for varme reguleret i elfor-

syningsloven således, at fjernvarmeforbrugerne kun betaler for 

omkostninger, der er nødvendige for varmeproduktionen. Endvi-

dere bestemmer elforsyningsloven, at de kraftvarmeproducerende 

affaldsforbrændingsanlæg fortsat skal være omfattet af »hvile-i-

sig-selv«-princippet, således som det fremgår af henholdsvis var-

meforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. 

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

sig-selv«-princippet i varmeforsyningsloven imidlertid ikke altid er 

tilstrækkeligt til at sikre rimelige varmepriser. 

    Ved opgørelse af prisen på varme indregnes særomkostninger 

ved varmeproduktionen samt den andel af fællesomkostningerne, 

der henregnes til varmesiden. Det tidligere Gas- og Varmeprisud-

valg har anvendt et afregningsprincip, som tager udgangspunkt i 
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den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitu-

tionsprisen på varmen, hvor sidstnævnte svarer til den pris, var-

men kunne produceres til på alternative anlæg. 

    Konkurrenceankenævnet har tidligere stadfæstet, at substitu-

tionsprisen skal tage udgangspunkt i en faktisk substitutionsmu-

lighed. Dette princip kan give problemer ved fastlæggelsen af sub-

stitutionsprisen for de fjernvarmeanlæg, hvor den alternative for-

syningsmulighed kun kan udgøres af eksisterende kedelanlæg til 

fyringsolie eller naturgas. Disse anlæg til spids- og reservelast er 

ofte fyringsøkonomisk dyrere at producere på. Substitutionspri-

sen kan derfor blive for høj i forhold til, hvad der ville have været 

gældende, hvis fjernvarmeanlægget havde baseret varmeprodukti-

onen på for eksempel kraftvarmeproduktion. Desuden kan substi-

tutionsprisen blive baseret på et forsyningsanlæg og/eller et 

brændsel, som ikke vil kunne godkendes efter varmeforsynings-

lovgivningen. 

    Den omkostningsbestemte varmepris er ligeledes vanskelig at 

opgøre, da det er kompliceret ud fra objektive kriterier at foretage 

en præcis fordeling af de fælles omkostninger på affaldsforbræn-

dingsanlæggene. Ved fordeling af fællesomkostningerne har Gas- 

og Varmeprisudvalget derfor foretaget en rimelig fordeling af fæl-

lesomkostningerne ved de forskellige produkter fra affaldsanlæg-

get. Den del af fællesomkostningerne, der kan henføres til elpro-

duktion, og særomkostningerne ved elproduktionen betragtes 

som betalt af den garanterede elindtægt. Gas- og Varmeprisudval-

get fordeler de resterende fællesomkostninger mellem varme og 

bortskaffelse af affald efter individuelle fordelingsnøgler. Endelig 

har Gas- og Varmeprisudvalget vurderet, om varmeprisen baseret 

på fordelingsnøglen ligger på niveau med den varmepris, der 

fremkommer efter substitutionsprincippet, og om prisen på bort-

skaffelse af affald svarer til det, man ser andre steder i landet. 

    For så vidt angår de fælleskommunale affaldsforbrændingsan-

læg, er disse anlægs hovedinteresse at bortskaffe affaldet billigst 

muligt. Anlæggene opføres og drives derfor primært ud fra affalds-

interesser, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med fjern-

varmeanlæggets interesser. Endvidere kan et lokalt fjernvarme-

værk være bundet gennem varmeforsyningslovgivningen til at af-

tage affaldsvarme, som er baseret på affaldsleverancer fra typisk 

en større region. De relativt få varmekunder tilknyttet et sådant 

anlæg kan derfor komme i den situation, at de får øgede udgifter 

til varmeproduktion, hvor de relativt mange affaldskunder i flere 

byer kan få bortskaffet deres affald relativt billigt. 

    Varmekunderne er derfor i dag ikke altid tilstrækkeligt sikret 

mod, at for store omkostninger væltes over på varmeproduktionen 

Side 86af 295



 

 

13. juni 2012 

J.nr 1021-11-33-124 

SSH –EKN 

 

Side 32 af 40 

 

som følge af den praksis, der er gældende ved beregning af var-

meprisen, og som følge af de interesseforskelle, der i øvrigt kan 

være mellem varme- og affaldssiden ved etablering og drift af af-

faldsforbrændingsanlæg. 

    På denne baggrund fastsætter lovforslaget derfor nye bestem-

melser om prisregulering af affaldsforbrændingsanlæg. Formålet 

hermed er at understøtte princippet om en omkostningsægte for-

deling af omkostningerne, så varmekunder, der modtager varme 

fra affaldsanlæg, beskyttes mod urimelige varmepriser og betin-

gelser. Med lovforslaget kan der fastlægges retningslinier for for-

deling af omkostninger til bortskaffelse af affald og produktion af 

varme på affaldsforændingsanlæg. Endvidere kan der fastlægges 

regler om et prisloft for varmen fra affaldsforbrændingsanlæg. 

Dette prisloft vil blive bestemt ud fra et effektivt drevet anlæg, der 

i stedet ville være blevet etableret i overensstemmelse med de 

energipolitiske retningslinier for etablering af et kollektivet varme-

forsyningsanlæg i det pågældende område. 

… 

    Med forslaget til stk. 4 har miljø- og energiministeren mulighed 

for at fastsætte særskilte regler for både varme- og kraftvarme-

producerende affaldsforbrændingsanlæg for så vidt angår prisloft 

og omkostningsfordeling. 

    Også for affaldsforbrændingsanlæg gælder, at prisen, som et 

anlæg kan og skal tage for levering af varme, bliver sat lig den 

omkostningsbestemte pris, hvilken udover særomkostninger ved 

varmeproduktionen på affaldsforbrændingsanlægget også omfat-

ter den del af fællesomkostningerne, der henregnes til varmesi-

den. 

    Dog gælder, jf. stk. 4, 1. pkt., at prisen for affaldsbaseret var-

me, beregnet på grundlag af varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-

selv«-princip ikke må overstige et fastsat prisloft. Denne bestem-

melse vil finde anvendelse, hvor der er tale om en leverance til et 

distributionsanlæg, der ikke udøver en bestemmende indflydelse 

på det affaldsforbrændingsanlæg, der leverer varme. 

[…]”. 

 

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen 

Ad Energitilsynets kompetence 

Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at Energitilsynets og nævnets 

prøvelse af sagen foretages på offentligretligt grundlag. Energitilsynet påser i 

medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 

3, at omkostningsfordelingen i et affaldskraftvarmeværk ikke er urimelig.  
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Nævnet finder på den baggrund, at det ligger inden for tilsynets og nævnets 

kompetence at vurdere, om resultatet af de privatretlige aftaler vil medføre en 

urimelig omkostningsfordeling eller en urimelig pris, jf. elforsyningslovens § 

75, stk. 3, og varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Såfremt tilsynet eller næv-

net vurderer, at en omkostningsfordeling eller en tarif (pris) er urimelig, kan 

Energitilsynet give pålæg om ændring af omkostningsfordelingen, jf. varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

Det følger af praksis hos energimyndighederne, at tilsynsmyndigheden i for-

bindelse med et pålæg om ændring af en omkostningsfordeling mellem varme- 

og affaldssiden kan fastsætte en anden - ikke urimelig - omkostningsfordeling 

ud fra et konkret skøn.21At bemyndigelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 

4, sidste punktum, for klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte 

regler om omkostningsfordeling endnu ikke er udnyttet, medfører dermed ik-

ke, at fastsættelsen af omkostningsfordelingen mellem varme- og affaldssiden 

i et kraftvarmeværk ligger uden for Energitilsynets generelle kompetence. 

 

Energiklagenævnet finder på den baggrund, at Energitilsynet i den konkrete 

sag har kompetence til at fastsætte en omkostningsfordeling, såfremt den 

hidtidige fordeling findes at være urimelig ud fra de saglige kriterier, der kan 

indgå i en sådan vurdering. 

 

Ad rammerne for Energitilsynets efterregulering 

Affaldsleverandørerne og kraftvarmeværket har anført, at Energitilsynet ved 

afgørelsen af 22. august 2011 har truffet en afgørelse med tilbagevirkende 

kraft. Klagerne har herved blandt andet henvist til, at overdækningen, der 

skal tilbageføres til fjernvarmeforbrugerne, alene er opstået på baggrund af 

Energitilsynets skøn og ændring af omkostningsfordelingen. Klagerne finder 

derfor, at Energitilsynet alene kan pålægge kraftvarmeværket at ændre om-

kostningsfordelingen for fremtiden. Klagerne har i den forbindelse endvidere 

anført, at Energitilsynet afskærer kraftvarmeværket fra at påberåbe sig foræl-

delse efter reglerne i forældelsesloven, da en del af den varmepris, der skal 

tilbageføres, er opkrævet siden 1. januar 2001.  

 

Energiklagenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynet kan på-

lægge kraftvarmeværket at tilbageføre ca. 251 mio. kr. til Fjernvarme Fyn, af-

hænger af, om der i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er hjemmel til, at 

Energitilsynet kan pålægge kollektive varmeforsyningsanlæg at foretage en 

fremadrettet efterregulering af overdækninger således, at tidligere oppebårne 

overdækninger udlignes i de fremtidige varmepriser.  

                                              
21 Se f.eks. Konkurrenceankenævnets kendelse af 14. maj 1990, j.nr. 88-17.910 (I/S 
Refa ctr. Gas- og Varmeprisudvalget), Konkurrenceankenævnets kendelse af 22. janu-
ar 1999, j.nr. 97-200.523 (Sønderjyllands Højspændingsværk A/S ctr. Gas- og Varme-
prisudvalget), samt Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002, j.nr. 3/1322-0102, 
Aars Varmeværk.  
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Kollektive varmeforsyningsanlægs udgifter og indtægter skal over en årrække 

balancere (hvile-i-sig-selv-princippet). Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

fastsætter i den forbindelse, at der alene kan indregnes nødvendige omkost-

ninger i prisen. Såfremt der i varmeprisen er opkrævet unødvendige omkost-

ninger, eller såfremt prisen ikke har indeholdt alle nødvendige omkostninger, 

vil der opstå en over- eller underdækning i det konkrete kollektive varmefor-

syningsanlæg. Udgangspunktet er ifølge administrativ praksis, at en opstået 

overdækning ikke blot kan, men skal indregnes i det regnskabsår, der følger 

umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører.  Store ubalancer kan 

dog i henhold til praksis indregnes i prisen over flere år efter aftale med Ener-

gitilsynet22.  

 

Af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fremgår, at hvis Energitilsynet finder, 

at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i 

strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i hen-

hold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller be-

tingelser. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre, at priserne fastsættes 

i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens § 20, og at give Energitilsy-

net mulighed for en effektiv håndhævelse af varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser. 

 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er en videreførelse af § 28, stk. 4, i den 

oprindelige varmeforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979), hvoraf 

fremgik, at hvis gas- og varmeprisudvalget fandt, at priser eller andre betin-

gelser var urimelige eller i strid med bestemmelserne i (den dagældende) § 27, 

gav udvalget, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kunne bringes til 

ophør, pålæg om ændring af priser eller betingelser.  

 

Hverken den oprindelige bestemmelse i § 28, stk. 4, forarbejderne hertil23 eller 

de senere ændringer i bestemmelsen og forarbejder til disse ændringer ses at 

indeholde angivelser af, indenfor hvilke rammer priser, omkostningsfordelin-

ger eller betingelser kan kræves ændret i henhold til § 21, stk. 4. Gennem 

mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder Energiklagenævnet, 

er bestemmelsen blevet forstået og anvendt således, at den regulatoriske ef-

terregulering af priser, omkostningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet 

regulering, således at tidligere oppebårne overdækninger ikke blot kan, man 

som udgangspunkt skal udlignes i de fremtidige varmepriser. Denne praksis 

                                              
22 Se f.eks. Gas- og Varmeprisudvalgets cirkulæreskrivelse af 15. december 1987 og 
Energitilsynets notat af 26. januar 2009 om praksis for afvikling af over- eller under-
dækning, pkt. 44-49, journalnummer 4/090-0200-0278. 
23 Lovforslag nr. 206 om forslag til lov om varmeforsyning fremsat den 5. april 1979.  
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er efter Energiklagenævnets opfattelse i overensstemmelse med formålet med 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

Det følger tillige af administrativ praksis, at tilsynsmyndigheden kan foretage 

en efterregulering af omkostningsfordelingen for flere forudgånde år, såfremt 

omkostningsfordelingen i flere på hinanden følgende år har været urimelig. 

Energiklagenævnet kan i den forbindelse henvise til Gas- og Varmeprisudval-

gets afgørelse af 27. september 1999, hvor Gas- og Varmeprisudvalget fandt, 

at Skagen Varmeværk havde anvendt en urimelig omkostningsfordeling over 

for Skagen Fjernvarme for perioden 1997-1999, hvilket fik den konsekvens, at 

der blev foretaget en rekalkulation af omkostningsfordelingen for de pågæl-

dende år, og den herved fremkomne overdækning skulle indgå ved de kom-

mende års prisfastsættelse for varmeproduktionen.  

 

Hverken den oprindelige bestemmelse i § 28, stk. 4, forarbejderne hertil, de 

senere ændringer i bestemmelsen og forarbejder til disse ændringer eller 

praksis i henhold hertil ses at indeholde begrænsninger af, hvor lang en 

tidsmæssig periode en efterregulering af en overdækning kan vedrøre. Energi-

klagenævnet finder på denne baggrund, at en efterregulering, der vedrører en 

10-årig periode, ikke som udgangspunkt kan anses for at være i strid med 

varmeforsyningslovens regler.  

 

Energiklagenævnet bemærker imidlertid, at der ved bedømmelsen af, om et 

offentligretligt krav kan anses for bortfaldet kan lægges vægt på den alminde-

lige forvaltningsretlige grundsætning om myndighedspassivitet. Det følger af 

disse regler, at der ved bedømmelsen af, om et offentligretligt krav kan anses 

for bortfaldet - udover den forløbne tid - kan lægges vægt på, om den forplig-

tede har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort 

gældende, og om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet ikke er blevet rejst 

på et tidligere tidspunkt.24 I relation til sidstnævnte indgår det også i vurde-

ringen, hvis myndigheden har haft kendskab til det ulovlige forhold.25 

 

Begrænsninger i mulighederne for efterregulering kan således efter nævnets 

opfattelse f.eks. forekomme i tilfælde, hvor virksomheden har indrettet sig i 

tillid til, at de anvendte priser, betingelser, omkostningsfordeling m.v. har væ-

ret i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. I denne vurdering 

kan indgå, om der er sket behørig anmeldelse af priser m.v.  

 

Hensynet til forsyningssikkerheden (det vil sige, at pålægget ikke må medføre, 

at det ikke længere er muligt at opretholde forsyningen) kan tillige medføre 

                                              
24 Se f.eks. Folketingets Ombudsmands Beretning 1998, s. 236ff med henvisning til 
Folketingets Ombudsmands Beretning 1994, s. 318ff og Ugeskrift for Retsvæsen 1993, 
s. 749 HK. 
25 Se f.eks. Folketingets Ombudsmands Beretning 2008, s. 335ff. 
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begrænsninger i, hvor langt tilbage i tid, der kan foretages efterreguleringer 

for overdækninger26. Ved fastsættelsen af efterreguleringsperioden må kraft-

varmeværkets økonomiske råderum for indregning af efterreguleringen såle-

des også indgå. Det bemærkes herved, at den opståede overdækning er med-

gået til at holde priserne på affaldshåndteringen nede og således ikke har ført 

til kapitalophobning i kraftvarmeværket.  

 

Det er nævnets opfattelse, at Energitilsynet burde have inddraget ovennævnte 

hensyn i vurderingen af, hvor mange år tilbage efterregulering konkret kan 

ske.  

 

For så vidt angår det af klagerne anførte vedrørende forældelse bemærker 

Energiklagenævnet, at det følger af elforsyningslovens § 78, stk. 1, 2. pkt., at 

Energitilsynet ikke behandler klager vedrørende civilretlige tvister. Hverken 

Energitilsynet eller Energiklagenævnt kan derfor tage stilling til, hvorvidt 

kraftvarmeværket er afskåret fra at påberåbe sig forældelse over for varmeaf-

tagerne. Herudover følger det af nævnets praksis, at Energitilsynet ikke har 

hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, eller andre bestemmelser i lo-

ven, til at udstede pålæg til et kollektivt varmeforsyningsanlæg om tilbagebe-

taling til varmeaftageren. Nævnet finder således, at det også er uden for Ener-

gitilsynets kompetence at vurdere, om der overhovedet består et tilbagebeta-

lingskrav for varmeaftageren. Et sådant spørgsmål henhører under domstole-

ne. Energiklagenævnet kan dog i den forbindelse til orientering oplyse, at 

Østre Landsret som anden instans i en utrykt dom af 8. marts 201227 i en sag 

mellem en ejerforening og et kollektivt varmeforsyningsanlæg har taget stilling 

til, hvorvidt rentelovens28 bestemmelser fandt anvendelse i forholdet mellem 

et kollektivt varmeforsyningsanlæg og en varmeforbruger ved afviklingen af en 

overdækning. Østre Landsret udtalte i den anledning bl.a. følgende: 

 

”[…] 

Henset til, at det således ved lov blandt andet er reguleret, hvilke 

omkostninger der kan indregnes i varmeprisen, finder landsret-

ten, at der, for så vidt angår det økonomiske forhold mellem den, 

der leverer varmeydelsen, og den, der modtager varmeydelsen, ved 

varmeforsyningsloven er fastsat specielle bestemmelser, som fra-

viger almindelige obligationsretlige regler. Det område, som var-

meforsyningsloven regulerer, er således ved lovgivning løftet ud af 

                                              
26 Der kan læses nærmere herom i ”Varmeforsyningsloven med kommentarer” af Per-
nille Aagaard Truelsen og Bent Ole Gram Mortensen, Forlaget Thomson, 1. udgave, 1. 
oplag, 2003, side, 42 ff. 
27 1. afdeling, nr. B-2381-11. 
28 Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling 
m.v. med senere ændringer.   
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de almindelige formueretlige regler, og det lovfæstede ”hvile-i-sig-

selv-princip” fører ud fra et lex specialis synspunkt til, at rentelo-

vens bestemmelser ikke finder anvendelse i forholdet mellem SE-

AS og Ejerforeningen Byskovparken.  

[...]”. 

 

Energiklagenævnet bemærker, at der ikke ses at foreligge retspraksis vedrø-

rende spørgsmålet om, hvorvidt forældelsesloven kan have betydning for ef-

terregulering inden for det energiretlige reguleringssystem.  

 

Ad omkostningsfordelingen 

Kraftvarmeværket leverer affaldsvarme til Fjernvarme Fyn. Varmen blev leve-

ret på baggrund af en aftale af 5. juni 2000. Aftalen udløb den 1. januar 

2010, men kraftvarmeværket leverer fortsat varme til Fjernvarme Fyn. I afta-

len af 5. juni 2000 er det aftalt, at Fjernvarme Fyn betaler 32 kr./GJ for var-

men fra affaldsanlægget eksklusiv affaldsvarmeafgift. Det er endvidere aftalt, 

at prisen reguleres årligt på baggrund af brændselsomkostninger med mere.  

 

Kraftvarmeværket leverer varmen til Fjernvarme Fyn på baggrund af afbræn-

ding af det affald, som affaldsleverandørerne leverer til værket. Af ramme- og 

samarbejdsaftale af 4. juni 2004 mellem kraftvarmeværket og affaldsleveran-

dørerne fremgår blandt andet, at kraftvarmeværket økonomisk skal hvile-i-

sig-selv, og at eventuelle over- eller underskud skal udlignes over prisen for 

affaldsbehandling. Af aftalen fremgår videre, at affaldsleverandørerne skal be-

tale en omkostningsbestemt pris for forbrændingen af affald, der fastsættes 

på baggrund af de indtægter og omkostninger, der er forbundet med at drive 

kraftvarmeværket. Den omkostningsbestemte pris for modtagelse af affald til 

forbrænding beregnes som en pris, der netop dækker de af kraftvarmeværkets 

omkostninger, der ikke dækkes af andre indtægter, herunder indtægter fra 

salg af el og fjernvarme. Alle kraftvarmeværkets omkostninger indgår i bereg-

ningen af den omkostningsbestemte affaldsbehandlingspris, medmindre de er 

undtaget som særomkostninger for el eller fjernvarme. 

 

De indgåede aftaler fastsætter ikke en konkret omkostningsfordelingsnøgle for 

fordelingen af kraftvarmeværkets fællesomkostninger mellem varme- og elsi-

den, men har medført, at omkostningsfordelingen har været afhængig af de 

indtægter fra varme og el, som kraftvarmeværket har haft i perioden. Energi-

klagenævnet lægger til grund, at de indgåede aftaler således har medført, at 

Fjernvarme Fyn (fjernvarmeforbrugerne) i perioden fra år 2000 til år 2010 i 

gennemsnit har betalt ca. 75 pct. af fællesomkostningerne på kraftvarmevær-

ket – og i nogle år op til 100 pct. 

 

Det følger af elforsyningslovens § 75, stk. 3, at affaldsforbrændingsanlæg 

økonomisk skal hvile-i-sig-selv, og at ejerne af anlægget ikke må udnytte de-

Side 92af 295



 

 

13. juni 2012 

J.nr 1021-11-33-124 

SSH –EKN 

 

Side 38 af 40 

 

res stilling til at fordele omkostningerne på en måde, der anses for urimelig 

for brugerne af affaldsbehandlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne.  

 

Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, følger, at varmeforsyningsvirksomheder 

alene kan indregne de nødvendige omkostninger i prisen, der er forbundet 

med varmeproduktionen og varmeforsyningen. Af varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4, fremgår i den forbindelse, at Energitilsynet kan påse, om tariffer, 

omkostningsfordelinger og andre betingelser er urimelige. 

 

Det er Energiklagenævnets opfattelse, at en metode til omkostningsfordeling – 

som anvendt i den konkrete sag – hvor omkostningsfordelingen alene er af-

hængig af indtægt fra el og varme er urimelig og dermed i strid med reglerne i 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 3. Energi-

klagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at omkostningsfordelingen ikke 

har været udtryk for en konkret rimelighedsbetragtning, men alene har været 

afhængig af indtægter fra el og varme. Energiklagenævnet finder derfor, at der 

skal fastsættes en fordelingsnøgle for fordelingen af fællesomkostningerne 

mellem varme- og affaldssiden. 

 

Det følger af både varmeforsyningsloven og elforsyningsloven, at prisen for le-

vering af varme fra et affaldsforbrændingsanlæg og fordelingen af omkostnin-

gerne på anlægget skal være rimelige. Hverken elforsyningslovens § 75, stk. 3, 

eller varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, eller forarbejderne til disse bestem-

melser, indeholder nærmere retningslinjer for, hvorledes denne rimeligheds-

vurdering skal foretages. Det følger imidlertid af lovforslag nr. 240 af 29. 

marts 2000, at der i vurderingen ved fastsættelsen af en rimelig fordelings-

nøgle kan indgå en vurdering af, om varmeprisen baseret på fordelingsnøglen 

ligger på niveau med den varmepris, der fremkommer efter substitutionspri-

sen. Det kan endvidere tillægges betydning, om affaldsbortskaffelsesprisen 

ligger på niveau med prisen for bortskaffelse af affald svarende til prisen her-

for andre steder i landet. Substitutionsprisen kan således indgå som et pej-

lemærke for, om varmeprisen baseret på en given fordelingsnøgle er rimelig. 

De pågældende bestemmelser og deres forarbejder fører til, at der er tildelt 

Energitilsynet et vidt skøn ved sikringen af, at der ikke foretages en urimelig 

omkostningsfordeling.  Der skal dog i hver enkelt sag foretages en konkret 

vurdering af omkostningsfordelingen og rimeligheden heraf set i forhold til al-

le forhold i den konkrete sag.  

 

Energiklagenævnet bemærker, at en nøgle til fordeling af fællesomkostninger 

alene er en fordelingsnøgle for netop fællesomkostningerne. Energiklagenæv-

net er således enigt med Energitilsynet i, at størrelsen og arten af særom-

kostninger som udgangspunkt er fordelingsnøglen uvedkommende. Dette 

medfører således, at eksempelvis affaldssidens kompensationsbetaling ikke 

skal indgå i vurderingen af, om fordelingsnøglen er rimelig. Da fordelingsnøg-
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len imidlertid netop vedrører fællesomkostningerne, finder Energiklagenævnet 

dog, at det er nødvendigt for rimelighedsvurderingen, at der er fuldstændig 

klarhed over, hvilke omkostninger der skal kategoriseres som fællesomkost-

ninger, og hvilke omkostninger der skal kategoriseres som særomkostninger. 

Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet inden fast-

sættelsen af fordelingsnøglen burde have klarlagt, hvilke omkostninger der 

var fællesomkostninger, herunder blandt andet omkostningerne ved transport 

af affald og betydningen af afbrændingen af biomasse med mere. Energikla-

genævnet finder endvidere, at Energitilsynet i forbindelse hermed bør tage 

stilling til betydningen af kraftvarmeværkets posteringsfejl i forhold til om-

kostningsfordelingen.  

 

Energiklagenævnet forstår Energitilsynets afgørelse således, at man ved fast-

sættelsen af en 50/50 fordeling har lagt afgørende vægt på, at der er tale om 

et effektivt drevet værk, og at dette forhold bør komme begge ydelser lige til 

gavn. Under henvisning til lovbemærkningerne til lovforslag nr. 240 af 29. 

marts 2000 finder Energiklagenævnet, at Energitilsynet navnlig også burde 

have inddraget substitutionsprisen som pejlemærke ved vurderingen af var-

meprisen i forbindelse med fastsættelsen af omkostningsfordelingen. Energi-

klagenævnet finder endvidere, at Energitilsynet burde have inddraget, om pri-

sen for bortskaffelse af affald svarer til prisen, man ser andre steder i landet, 

og om prisen derfor var rimelig for affaldssiden, jf. elforsyningslovens § 75, 

stk. 3. Energiklagenævnet finder således, at det ikke kan udelukkes, at ind-

dragelsen af substitutionsprisen, en klarlæggelse af, hvilke omkostninger der 

er fællesomkostninger, herunder transportomkostningerne til affald m.v. samt 

kraftvarmeværkets posteringsfejl vil kunne få betydning for rimelighedsvurde-

ringen efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og elforsyningslovens § 75, 

stk. 3.  

 

Energiklagenævnet finder endvidere, at et sagligt hensyn, der skal indgå i ri-

melighedsvurderingen af omkostningsfordelingen, er hensynet til, at fastsæt-

telsen af omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmesiden ikke medfø-

rer, at affaldsbehandlingsprisen bliver så høj, at det ikke er muligt for kraft-

varmeværket at skaffe tilstrækkeligt brændsel til brug for varmeproduktionen. 

Følgen heraf vil i yderste konsekvens være, at kraftvarmeværket ikke vil være 

i stand til at producere den nødvendige varme til forbrugerne. 

 

Energiklagenævnet bemærker endeligt, at der ved ændring af en omkost-

ningsfordeling vedrørende forhold, som i den foreliggende sag går 10 år tilba-

ge i tiden, er tale om en indgribende afgørelse, der risikerer at gribe ind i for-

udsætningerne for selve etableringen af kraftvarmeværket. Energiklagenævnet 

finder derfor, at kravene til fastlæggelse af det faktuelle grundlag, som efter-

reguleringen foretages på baggrund af, skærpes. Det skal derfor vurderes, 

hvad en rimelig fordelingsnøgle ville have været på baggrund af bl.a. størrel-
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sen af fællesomkostningerne, substitutionsprisen og affaldsbehandlingspri-

sen. Er varmeprisen efter denne vurdering urimelig, skal der herefter ske en 

efterregulering af prisen. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at 

en omkostningsfordeling på 50/50 pct. i henhold til energimyndighedernes 

praksis er usædvanlig, og at en fastsættelse af en sådan usædvanlig forde-

lingsnøgle fordrer en særlig begrundelse.  

 

Energitilsynets fastsættelse af fordelingsnøglen er således behæftet med en 

række væsentlige fejl, og afgørelsen er derfor ugyldig.  

 

Energiklagenævnet ophæver herefter Energitilsynets afgørelse af 22. august 

2011 og hjemviser sagen til tilsynet med henblik på, at tilsynet som første in-

stans foretager en ny vurdering af, hvor mange år tilbage efterregulering kon-

kret kan ske, samt foretager en ny vurdering af omkostningsfordelingen på 

baggrund af de ovenfor anførte kriterier.  

 

Energiklagenævnets afgørelse 

Energiklagenævnet ophæver Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 og 

hjemviser sagen til Energitilsynet til fornyet behandling. 

 

Sagen har været behandlet på nævnets møder den 12. marts 2012 og 13. juni 

2012.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.  

 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

 

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.  

 

Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. 

 

På nævnets vegne 

 

 

Poul K. Egan 

Nævnsformand 

 

 

 /Signe Sara Hildebrandt 

 Fuldmægtig, cand.jur. 

Side 95af 295



København

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Danmark

Aarhus

Frue Kirkeplads 4

8000 Aarhus C

Danmark

Shanghai, rep. kontor

83 Loushanguan Road

Suite 2635, 26/F

Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00

F +45 72 27 00 27

E info@bechbruun.com

Advokatfirma

CVR-nr. 25089944

www.bechbruun.com

Aarhus · Oktober 2013

Sagsnr. 024630-0019 phe/ano/jhp

Dok.nr. 10377602.1

Bilag 2 – Indlæg 3. oktober 2013

1. Samlede omkostninger (tkr.)

Tabel 1: Odense Kraftvarmeværks samlede fællesomkostninger og særomkostninger ved 

indregning af omkostninger til drift af omlastestationer og transport af affald fra omlaste-

stationer til Odense Kraft-varmeværk:

År Samlede 

omkostninger
1

Særomkost-

ninger affald
2

Særomkost-

ninger varme
3

Fælles-

omkostninger
4

2000 88.779 4.995 7.957 83.764

2001 123.702 12.220 18.914 111.482

2002 143.646 9.716 22.951 133.930

2003 126.855 10.265 24.386 116.590

2004 114.982 13.973 24.625 101.009

2005 98.506 15.130 25.217 83.376

2006 136.278 15.570 26.532 120.709

2007 107.811 15.571 26.297 92.240

2008 145.011 16.697 24.190 128.314

2009 135.997 24.295 24.909 111.702

2010 163.853 10.433 34.002 153.420
1

De samlede omkostninger er opgjort uden afgifter. Beløbene er tillagt 14,4 mio. pr. år, som er affaldsleverandø-

rernes udgifter til drift af omlastestationer og transport af affald fra omlastestationer til Odense Kraftvarmeværk. 

Bilag 1 til Odense Kraftvarmeværks indlæg af 28. juni 2013 indeholder en opgørelse af Odense Kraftvarmeværks 

omkostninger uden omkostningerne til transport og omlastning.
2

Der er tale om kapacitetsbetalingen. Affaldsafgifterne er ikke medtaget, idet de heller ikke indgår i sammenlig-

ningstallene
3

Der er tale om affaldsvarmeafgift
4

Beløbene er tillagt 14,4 mio. pr. år, som er affaldsleverandørernes udgifter til drift af omlastestationer og trans-

port af affald fra omlastestationer til Odense Kraftvarmeværk.
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I opgørelsen er der korrigeret for posteringsfejl (omkostninger til analyser og genanvendel-

se af slagger i 2008/2009) samt for omkostninger på 23.794 tkr. til neddeling af affald (i 

2007-2010).
1

I 2010 udgjorde elproduktionen 137.171 MWh. Det mistede elproduktionstilskud (på 

7øre/kWh) udgjorde derfor 9,6 mio. kr. Dette er ikke indregnet i opgørelsen ovenfor, idet 

omkostningsfordelingen i 2010 blev ændret til 65/35, hvorved der var taget højde for det 

mistede elproduktionstilskud. Hvis Energitilsynet finder, at der skal kompenseres yderlige-

re for det mistede elproduktionstilskud, kan dette ske ved, at affaldssidens særomkostnin-

ger i 2010 øges med en andel af dette beløb, svarende til den andel af fællesomkostninger-

ne, varmesiden skal bære.

I perioden 2010-2012 er der sket afbrænding af biomasse på Odense Kraftvarmeværk. 

Omkostningerne til biomasse har udgjort følgende beløb:

Tabel 2: Omkostninger til biomasse:

2010 2011 2012

Omkostninger til 

køb af biomasse (kr.)

2.907.692 2.017.916 412.476

Afbrændingen er sket for at levere varme og har ikke været i affaldsleverandørernes inte-

resse. 

Da omkostningerne til biomassen og de øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

som følge af afbrændingen i det store og hele opvejes af elindtægten, er omkostningerne 

ikke indregnet som særomkostninger for varmesiden i tabellen ovenfor, ligesom elindtæg-

terne ikke er indregnet som en særindtægt for varmesiden. 

Dertil kommer, at den estimerede varmeproduktion på biomasse udgør en meget lille an-

del af Odense Kraftvarmeværks samlede varmeproduktion.

Den andel, som biomassevarmeproduktionen har udgjort af den samlede varmeprodukti-

on i perioden er følgende:

                                                       
1 Jf. Odense Kraftvarmeværks indlæg til Energiklagenævnet af 30. januar 2012.
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Tabel 3: Biomassebaseret varmeproduktion:

2010 2011 2012

Biomassebaseret 

varmeproduktion 

(MWh)

22.288 12.958 2.189

Varmeproduktion i 

alt (MWh)

481.893 476.569 431.906

Andel biomasseba-

seret varme

4,6 % 2,7 % 0,5 %

2. Egenkapital

Tabel 4: Odense Kraftvarmeværks egenkapital:

År Egenkapital

2000 500.000

2001 535.000

2002 535.000

2003 535.000

2004 531.000

2005 531.000

2006 531.000

2007 534.000

2008 535.000

2009 531.000

2010 535.000

2011 535.000

2012 570.000

Side 98af 295



4/8

Dok.nr. 10377602.1

3. Faktiske betalinger

Tabel 5: Faktiske betalinger for varme og affald:

Faktiske betalinger i 

kr./enhed

Varme (kr./GJ)
1

Affald (kr./ton)
2

2000 39,60 272,29

2001 46,38 168,95

2002 47,28 273,76

2003 47,37 187,94

2004 51,24 101,31

2005 52,42 25,57

2006 52,28 151,08

2007 52,43 46,74

2008 56,29 194,82

2009 65,15 95,20

2010 65,86 293,26

Vægtet gennemsnit 52,84 157,22

1 Inkl. affaldsvarmeafgift
2

I beløbet indgår omkostninger til neddeling

Ud over de anførte affaldsbehandlingspriser har affaldsleverandørerne betalt gennemsnit-

ligt 14.400 tkr. pr. år i 2000-2010 til drift af omlastestationer og transport af affald fra omla-

stestationer til Odense Kraftvarmeværk.

Hvis der tages højde for disse omkostninger, fremkommer der følgende omkostningsforde-

linger og priser:
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Tabel 6: Priser ved indregning af omkostninger til drift af omlastestationer og transport af 

affald fra omlastestationer til Odense Kraftvarmeværk:

Faktiske betalinger i kr./enhed Varme (kr./GJ)
1

Affald (kr./ton)
2

2000 39,60 335

2001 46,38 178

2002 47,28 293

2003 47,37 204

2004 51,24 103

2005 52,42 23

2006 52,28 147

2007 52,43 42

2008 56,29 186

2009 65,15 58

2010 65,86 310

Vægtet gennemsnit 52,84 161

1 Inkl. affaldsvarmeafgift
2

I beløbet indgår omkostninger til neddeling og omkostninger til drift af omlastestationer og transport af affald 

fra omlastestationer til Odense Kraftvarmeværk. Beløbet er ekskl. kapacitetsbetaling.
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Tabel 7: Omkostningsfordeling ved indregning af omkostninger til drift af omlastestationer og transport af affald fra omlastestationer til Odense 

Kraftvarmeværk:
1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Gns.

Samlede fælles 

omkostninger (tkr.)

83.764 111.482 133.930 116.590 101.009 83.376 120.709 92.240 128.314 111.702 153.420 1.236.536 112.412

Betalt af varmesi-

den (tkr.)2

33.509 67.089 61.166 65.162 73.379 77.254 80.993 80.584 79.755 96.197 80.245 795.333 72.303

Varmesidens andel 

af fællesomkost-

ninger
40 % 60 % 46 % 56 % 73 % 93 % 67 % 87 % 62 % 86 % 52 % 64 % 64%

Betalt af affaldssi-

den (tkr.)3

50.255 44.393 72.763 51.428 27.630 6.122 39.716 11.656 48.559 15.505 73.175 441.202 40.109

Affaldssidens andel 

af fællesomkost-

ninger

60 % 40 % 54 % 44 % 27 % 7 % 33 % 13 % 38 % 14 % 48 % 36 % 36 %

Varmemængde (GJ) 1.047.000 1.854.320 1.779.160 1.890.390 1.908.910 1.954.805 2.056.710 2.038.560 1.846.559 1.858.867 1.734.819 19.970.100 1.815.464

Affaldsmængde 

(ton)

150.021 249.859 248.681 251.632 268.497 267.990 270.626 274.461 261.038 266.816 235.993 2.745.614 249.601

1
Bilag 25, dateret 31. januar 2012 indeholder en opgørelse af Odense Kraftvarmeværks omkostninger uden omkostningerne til transport og omlastning.

2 
Ekskl. afgifter.

3 
I beløbet indgår omkostninger til neddeling og omkostninger til drift af omlastestationer og transport af affald fra omlastestationer til Odense Kraftvarmeværk. Beløbet er ekskl. 

kapacitetsbetaling
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4. Sammenligningspriser

4.1 Substitutionspris (inkl. afgifter) (kr./GJ)

Tabel 8: Substitutionspris:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gns.

57,15 65,05 63,99 64,29 68,23 68,69 67,87 69,00 72,37 80,91 79,30 68,85

Den gennemsnitlige substitutionspris på 68,85 kr./GJ er opgjort uden de gennemsnitlige 

vægtede omkostninger til køb af CO2-kvoter i perioden 2005-2010, som er opgjort til 8,28 

kr./GJ. Dette beløb skal derfor lægges til substitutionsprisen. 

Substitutionsprisen er specificeret i bilag 1.a til Odense Kraftvarmeværks indlæg af 28. juni 

2013.

4.2 Prisloft, centrale områder

Tabel 9: Prisloft:

2007 2008 2009 2010

Prisloft centrale 

områder (kr./GJ) 62 66 66 67

4.3 Vægtede gennemsnitlige priser for affaldsforbrænding på affaldsforbrændingsan-

læg i henhold til Dansk Fjernvarmes affaldsvarmestatistik

Tabel 10: Affaldsforbrændingspriser på andre anlæg:

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

Gns.

Vægtet gns. af-

faldsforbræn-

dingspris 195 187 164 198 202 176 229 193
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5. Sammenfatning

Tabel 11: Sammenstilling af relevante kriterier:

Vægtet gennemsnitlig varmepris 2000-2010 52,86 kr./GJ

Gennemsnitlig substitutionspris 2000-2010 68,85 kr./GJ + 8,28 kr./GJ til køb af CO2-

kvoter (2005-2010)

Vægtet gennemsnitlig affaldsbehandlingspris 

2000-2010 (ekskl. omkostninger til omlastning)

157 kr./ton

Vægtet gennemsnitlig affaldsbehandlingspris 

2000-2010 (inkl. omkostninger til omlastning)

161 kr./ton

Vægtet gennemsnitlig affaldsforbrændingspris 

iht. Dansk Fjernvarmes Affaldsvarmestatistik

193 kr./ton

Gennemsnitlig omkostningsfordeling 2000-

2010 (ekskl. omkostninger til neddeling og om-

lastning)

74/26 (74 % til varmesiden og 26 % til 

affaldssiden)

Gennemsnitlig omkostningsfordeling 2000-

2010 (inkl. omkostninger til neddeling og om-

lastning)

64/36 (64 % til varmesiden og 36 % til 

affaldssiden)
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Bilag 5 - Høringsnotat 
 

1. Energitilsynet har modtaget høringssvar fra Odense 
Kraftvarmeværk, Fjernvarme Fyn og affaldsleverandørerne. 
Endvidere har Energitilsynet modtaget efterfølgende yderligere 
bemærkninger fra alle parterne. Nedenfor gennemgås 
høringssvarene. Den 18. december 2014 modtog sekretariatet 
endvidere en e-mail fra Fjernvarme Fyn, hvor selskabet bemærkede, 
at betaling af skat ifølge Odense Kraftvarmeværk alene kunne 
undgås ved, at kraftvarmeværket udbetalte en andel af den 
akkumulerede overdækning i selskabet inden 31. december 
2014.  Fjernvarme Fyn og affaldsleverandørerne bad på denne 
baggrund sekretariatet tage stilling til to alternative modeller herfor 
inden den 31. december 2014. Sekretariatet meddelte ved e-mail af 
19. december 2014, at det ikke ville være muligt for sekretariatet at 
fremkomme med en stillingtagen inden den 31. december 2014, da 
begge modeller indeholdte spørgsmål af principiel karakter, som 
Energitilsynet ikke tidligere havde taget stilling til.  

2. Høringssvarene er opdelt i emner, som efterfølges af sekretariatets 
bemærkninger i kursiv1. 

Hidtidig omkostningsfordeling 
Affaldsleverandørernes bemærkninger: 
3. Affaldsleverandørerne finder for så vidt angår formuleringen af 

selve sekretariatets indstilling til Energitilsynet, at det bør fremgå, at 
omkostningsfordelingen ud fra parternes tidligere aftaleforhold på 
75/25 er uden omkostningerne til transport, omlastestationer, 
neddeling og  inklusive udgiften til biomasse. Affaldsleverandørerne 
henviser til, at når disse omkostninger indregnes vil 
omkostningsfordelingen i medfør af parternes hidtidige 
aftalegrundlag ikke længere være 75/25, men en anden. 
Affaldsleverandørerne foreslår på denne baggrund, at formuleringen 
ændres, eller at sekretariatet foretager en genberegning af den 
hidtidige omkostningsfordeling ud fra samme forudsætninger.  

4. Affaldsleverandørerne bemærker endvidere, at når 
transportomkostningerne mv. indregnes, medfører det, at varmesiden 
ikke har betalt mere end 100 pct. af fællesomkostningerne i nogle af 
årene. Affaldsleverandørerne anmoder derfor om, at denne oplysning 
udgår af afgørelsen.  

Sekretariatets bemærkninger: 
5. Sekretariatet er enigt i affaldsleverandørernes bemærkninger 

vedrørende formuleringen af selve indstillingen til Energitilsynet. 

                                                 
1 Høringssvarene og de yderligere bemærkninger fremgår i deres fulde længde af bilag 6. 
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For så vidt angår oplysningen om, at varmesiden i nogle år har 
betalt mere end 100 pct. af fællesomkostningerne har sekretariatet 
ligeledes foretaget en omformulering, jf. pkt. 134 og pkt. 136 i 
notatet. Sekretariatet har endvidere ændret i formuleringerne i pkt. 4 
og pkt. 337 i notatet, så de svarer overens med bemærkningerne fra 
affaldsleverandørerne. 

Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
6. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at sekretariatets beregninger bør 

tage udgangspunkt i den faktisk anvendte fordelingsnøgle, da den 
alene skal tilsidesættes, hvis den har været urimelig. Odense 
Kraftvarmeværk henviser i den forbindelse til Energiklagenævnets 
afgørelse af 13. juni 2012, hvoraf bl.a. fremgår, at Energitilsynet har 
kompetence til at fastsætte en omkostningsfordeling, såfremt den 
hidtidige fordeling findes at være urimelig ud fra de saglige kriterier, 
der kan indgå i en sådan vurdering. Odense Kraftvarmeværk har 
fremsendt beregninger, der viser, at en anvendelse af den hidtidige 
varme-/affalds-omkostningsfordeling på 64/36 (se nærmere herom i  
pkt. 153 i notatet), medfører, at der ikke er en overdækning, der skal 
tilbageføres til varmesiden.  

7. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets eneste begrundelse 
for at ændre varme-/affalds-omkostningsfordelingen til 60/40 er, at 
værket er et effektivt drevet værk. Odense Kraftvarmeværk 
bemærker dog, at værket har bestridt, at Odense Kraftvarmeværk er 
et særligt effektivt værk sammenlignet med mange andre 
affaldsforbrændingsanlæg, og at Fjernvarme Fyns argument om, at 
Odense Kraftvarmeværk er et effektivt drevet værk ikke er 
underbygget og ikke kan begrunde, at varmeprisen på 
kraftvarmeværket skal være endnu lavere.  Odense Kraftvarmeværk 
bemærker, at det følger af Energiklagenævnets praksis2, at 
Energitilsynet som tilsynsmyndighed ved anvendelsen af en 
almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i sin skønsudøvelse, 
end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser. 
Odense Kraftvarmeværk anfører hertil, at statueringen af 
urimelighed og dermed lovstridighed ifølge afgørelserne fordrer 
klarhed, og at dette underbygger, at der ikke er grundlag for indgreb 
i indeværende sag.  

 
 

                                                 
2 Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003 (j.nr. 31-1 og 31-2) om priser for 
benyttelse af transmissionssystem og Energiklagenævnets afgørelse af 16. november 2004 
(j.nr. 21-262) om en klage fra Sydkraft Varme A/S’ klage over Energitilsynets afgørelse af 
22. april 2004 om anmeldte varmepriser. Afgørelsen af 16. november 2004 er offentliggjort 
op nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  

Side 109af 295



3/30 
 

Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
8. Fjernvarme Fyn bemærker hertil, at Odense Kraftvarmeværk er et 

omkostningseffektivt værk, da værkets samlede omkostninger er 
lavere end andre værkers. At værket ikke er mere energieffektivt end 
andre værker har i denne sammenhæng ingen betydning.  

Sekretariatets bemærkninger: 
9. For så vidt angår inddragelsen af den tidligere anvendte 

fordelingsnøgle bemærker sekretariatet, at Energiklagenævnet i 
afgørelsen af 13. juni 2012 fandt, at de indgåede aftaler ikke 
fastsatte en konkret omkostningsfordelingsnøgle for fordelingen af 
kraftvarmeværkets fællesomkostninger mellem varme- og 
affaldssiden, men medførte, at omkostningsfordelingsnøglen har 
været afhængig af de indtægter fra varme og el, som 
kraftvarmeværket havde haft i perioden 2000-2010, og at 
varmesiden i gennemsnit i perioden havde betalt ca. 75 pct. af 
fællesomkostningerne. Det var Energiklagenævnets opfattelse, at en 
metode til omkostningsfordeling, som anvendt, hvor 
omkostningsfordelingen alene var afhængig af indtægter fra el og 
varme var urimelig og i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 
4, og elforsyningslovens § 75, stk. 3. Energiklagenævnet fandt på 
denne baggrund, at der skulle fastsættes en fordelingsnøgle for 
fordelingen af fællesomkostningerne mellem varme- og affaldssiden. 
Sagen blev således hjemvist til Energitilsynet med henblik på 
fastsættelsen af denne fordelingsnøgle.  

10. Sekretariatet finder på denne baggrund ikke, at det er i strid med 
Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012, hvis Energitilsynet 
fastsætter en rimelig fordelingsnøgle uden at tage udgangspunkt i 
den tidligere anvendte fordelingsnøgle, da Energiklagenævnet i 
afgørelsen af 13. juni 2012 bl.a. fandt, at den tidligere anvendte 
metode var i strid med varmeforsyningslovens og elforsyningslovens 
regler. Sekretariatet vurderer på denne baggrund også, at tilsynets 
skønsudøvelse heller ikke er i strid med Energiklagenævnets praksis. 
Sekretariatet er dog opmærksomt på, at når sekretariatets 
korrektioner for opgørelsen af sær- og fællesomkostninger indregnes 
i den omkostningsfordeling, der udsprang af parternes aftaler, vil 
den tidligere varme-/affalds-omkostningsfordelingen for perioden 
2000-2010 på ca. 75/25 forrykke sig. Sekretariatet er endvidere 
opmærksomt på, at Odense Kraftvarmeværks beregninger viser, at 
korrektionen medfører, at varme-/affalds-omkostningsfordelingen i 
perioden reelt har været 64/36. Sekretariatet har på denne baggrund 
foretaget beregninger af en varme-/affalds-omkostningsfordeling på 
64/36,jf. afsnit 5.3.2. i notatet. Disse beregninger har dog ikke ført 
til et ændret resultat for så vidt angår fastsættelsen af 
fordelingsnøglen.  
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11. Sekretariatet har noteret sig Odense Kraftvarmeværks bemærkning 
om, at værket tidligere har bestridt, at værket er særligt effektivt set i 
forhold til andre affaldsforbrændingsanlæg. Sekretariatet har på 
denne baggrund foretaget rettelser i teksten i notatet i bl.a. pkt. 360 
og pkt. 262 for så vidt angår formuleringen af, at det var ubestridt, 
at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt værk. For så vidt angår 
vurderingen af, om Odense Kraftvarmeværk sammenholdt med 
andre værker er et omkostningseffektivt værk og inddragelsen af 
dette forhold i afvejningen af sagen, henviser sekretariatet til pkt. 
306 i notatet. Høringssvarene har således givet anledning til 
ændringer. 

Omkostningsfordelingen 60/40 
Affaldsleverandørernes bemærkninger: 
12.  Affaldsleverandørerne bemærker, at en varme-/affalds-

omkostningsfordeling på 60/40 medfører en relativ større fordel for 
varmesiden end affaldssiden, når den sammenholdes med 
henholdsvis den landsgennemsnitlige affaldsbehandlingspris og 
varmesidens substitutionspris. Affaldsleverandørerne har fremsendt 
beregninger, der viser, at en omkostningsfordelingsnøgle på 65/35 
vil være mere rimelig end en omkostningsfordelingsnøgle på 60/40, 
og at der ved en omkostningsfordeling på 70/30 vil være 
tilnærmelsesvis ligevægt mellem affaldssidens og varmesidens 
relative fordel ved Odense Kraftvarmeværk. 

Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
13. Odense Kraftvarmeværk bemærker også, at sekretariatet ikke 

inddrager forholdet vedrørende varme- og affaldssidens besparelser 
ved de aftalte priser i forhold til henholdsvis substitutionsprisen og 
den landsgennemsnitlige affaldsforbrændingspris. Odense 
Kraftvarmeværk finder, at dette er et relevant moment, når 
sekretariatet vurderer, at der er tale om to ligeværdige ydelser.  

Sekretariatets bemærkninger: 
14. Sekretariatet mener ikke, at spørgsmålet om, hvilken relativ 

besparelse varme- og affaldssiden opnår ved forskellige varme-
/affalds-omkostningsfordelinger, skal inddrages eller tillægges vægt 
ved fastsættelsen af en rimelig fordelingsnøgle. Det er sekretariatets 
vurdering, at rimelighedsvurderingen af fordelingsnøglerne skal 
foretages på baggrund af de resulterende priser set i forhold til de 
relevante pejlemærker. Sekretariatet henviser herved endvidere til, 
at inddragelsen af varme- og affaldssidens besparelser ved de 
aktuelle priser i forhold til henholdsvis substitutionsprisen og 
affaldsbehandlingsprisen som moment hverken fremgår af 
forarbejderne til varmeforsyningsloven eller af Energiklagenævnets 
afgørelse af 13. juni 2012. Besparelsen ved de aftalte priser i forhold 
til substitutionsprisen og den landsgennemsnitlige 
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affaldsbehandlingspris udgør således ikke et relevant pejlemærke. 
Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer.   

Prisvirkningen af en omkostningsfordeling på 60/40 
15. Parterne er i høringssvarene fremkommet med bemærkninger til 

beregningerne af de fremtidige prisvirkninger ved en varme-/affalds-
omkostningsfordeling på 60/40, som fremgik af høringsnotatet. 
Parterne er f.eks. fremkommet med bemærkninger til, hvilke 
affaldsmængder der skulle lægges til grund i beregningerne. Da det 
nu er sekretariatets vurdering, at der som følge af den akkumulerede 
overdækning på 70 mio. kr. i Odense Kraftvarmeværk og Ramme- 
og samarbejdsaftalen3 mellem Odense Kraftvarmeværk og 
affaldsleverandørerne ikke længere vil være en prisvirkning af 
omkostningsfordeling på 60/40, jf. pkt. 5.3.3. i notatet, er disse 
bemærkninger ikke refereret eller kommenteret yderligere i notatet.  

 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
16. Odense Kraftvarmeværk finder, at sekretariatet ved beregningen af 

de resulterende priser ikke kan anvende den akkumulerede 
overdækning, som var til stede pr. 31. december 2010, men at der 
må tages udgangspunkt i den akkumulerede overdækning, som er til 
stede dags dato. Odense Kraftvarmeværk finder også, at 
Energitilsynet ikke med henblik på reduktion af 
affaldsforbrændingsprisen kan disponere over den hensættelse på 36 
mio. kr., som er foretaget til skrotning, og som Odense 
Kraftvarmeværk efter årsregnskabsloven4 er forpligtet til at foretage, 
hvorfor det alene er den del af overdækningen, som overstiger 
skrotningshensættelsen på 36 mio. kr. som kan anvendes til at 
afbøde virkningerne af en tilbageførsel af den etablerede 
overdækning på 55 mio., som fremgik af sekretariatets høringsnotat, 
det vil sige 34 mio. kr. 

17. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at Energitilsynet ikke har nogen 
kompetence i forhold til Ramme- og samarbejdsaftalen. Det 
indbyrdes mellemværende mellem Odense Kraftvarmeværk og 
affaldsleverandørerne som følge af en eventuel efterregulering er 
alene et anliggende mellem disse parter, som ikke kan tillægges 
betydning af Energitilsynet. Odense Kraftvarmeværk finder, at det 
vil være i strid med Energiklagenævnets afgørelse, hvis 
Energitilsynet med henvisning til Ramme- og samarbejdsaftalen 
fastholder en efterreguleringsperiode på 15 år (2000-2014). Odense 
Kraftvarmeværk bemærker i den forbindelse, at leverandørerne af 
erhvervsaffald har været med til at betale til den prismæssige 
overdækning, og at det kun er kommunerne/de kommunale 

                                                 
3 Bilag 7. 
4  Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013 med senere ændringer.  
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affaldsleverandører, som er parter i Ramme- og samarbejdsaftalen 
og anviser erhvervsaffald til forbrænding på kraftvarmeværket.  

18. Sekretariatet har efter modtagelsen af høringssvaret fra Odense 
Kraftvarmeværk anmodet kraftvarmeværket om en dokumentation 
for de beregningsforudsætninger, som kraftvarmeværket havde lagt 
til grund i høringssvaret. Sekretariatet har endvidere anmodet 
Odense Kraftvarmeværk om at oplyse, hvor stor den akkumulerede 
overdækning i kraftvarmeværket var, da Odense Kraftvarmeværk 
fremsendte oplysningen (medio december 2014).  

19. Odense Kraftvarmeværk har på denne baggrund den 11. december 
2014 fremsendt kopi af kraftvarmeværkets driftsprognose af 17. 
oktober 2014 vedrørende værkets beregningsforudsætninger og en 
kopi af værkets årsrapport fra 2013. Odense Kraftvarmeværk 
bemærkede hertil, at i henhold til årsrapporten var den akkumulerede 
overdækning 70 mio. kr. pr. 31. december 2013, og at dette beløb 
ikke – som tidligere oplyst – indeholdte hensættelsen til skrotning på 
36 mio. kr. Odense Kraftvarmeværk bemærkede endelig, at 
overdækningen var opgjort efter årsregnskabsloven og ikke efter 
varmeforsyningsloven, og at der som følge af f.eks. forskellige 
afskrivningsregler kan være væsentlig forskel mellem årsregnskabet 
og varmeregnskabet (priseftervisningen).  

20. Odense Kraftvarmeværk har endvidere anført, at værket har et 
likviditetsbehov, som indebærer, at selskabets kapital ikke uden 
videre kan udbetales, da værket har behov for en løbende 
driftskapital. Odense Kraftvarmeværk henviser til, at selskabets 
ledelse, jf. selskabslovens5 § 115, nr. 5, § 116, nr. 5, og § 118, stk. 2, 
har ansvaret for, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt 
kapitalberedskab, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at 
opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, 
efterhånden som de forfalder. Da der endnu ikke er afklaring på, om 
eller hvorledes kraftvarmeværket skal drives videre efter udløbet af 
aftalen den 31. december 2015, er bestyrelsen nødt til at have fokus 
på at have et tilstrækkeligt kapitalberedskab hen mod denne dato for 
forsvarlig drift af selskabet. Odense Kraftvarmeværk vurderer 
derfor, at det vil være forsvarligt at have et kapitalberedskab, der 
svarer til 1-3 måneders udgifter (fradraget elindtægterne). Dette 
medfører et kapitalberedskab i størrelsesordenen 20-60 mio.kr., nok 
snarere i den høje ende. 

Affaldsleverandørernes bemærkninger: 

                                                 
5 Lovbekendtgørelse 2011-04-11 nr. 322 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med 
senere ændringer.  
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21. Affaldsleverandørerne bemærker, at det er vanskeligt at se 
sammenhængen mellem den opgjorte overdækning på 70 mio. kr. 
eksklusive hensættelser til skrotning i årsregnskabet fra 2013 opgjort 
efter årsregnskabsloven og størrelsen af den varmeprismæssige 
opgjorte overdækning i Odense Kraftvarmeværk pr. 1. januar 2014. 
Affaldsleverandørerne bemærker hertil, at Odense Kraftvarmeværk 
har henvist til en overdækning på 55 mio. kr., men at det ikke 
fremgår, om de 55 mio. kr. er opgjort pr. 1. januar 2011 eller pr. 1. 
januar 2014, eller hvorledes differencen fremkommer i forhold til 
årsregnskabet.  
  

Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
22. Fjernvarme Fyn bemærker, at det er væsentligt, at sekretariatet ikke 

lader omkostningsfordelingen påvirke af, hvilken efterregulering der 
kan "tåles" i forhold til "realiserbare affaldsbehandlingspriser". 
Fjernvarme Fyn finder, at en rimelig omkostningsfordeling på 
sekretariatets omkostningsgrundlag bør være 55/45, og at den med 
sekretariatets omkostningsgrundlag makismalt kan være 60/40. 
Såfremt en fordeling fører til et efterreguleringsbeløb, der ikke giver 
realiserbare affaldsbehandlingspriser, skal dette løses ved, at 
efterreguleringen ikke tillades indregnet. Omkostningsfordelingen 
vil få betydning fremadrettet, og det er derfor afgørende, at der 
fastlægges en rimelig omkostningsfordeling uafhængigt af, hvad der 
konkret vurderes at kunne efterreguleres inden udgangen af 2015. 

23. I forhold til spørgsmålet om, hvor stor en efterregulering der 
"markedsmæssigt" kan belastes affaldsleverandørerne de næste to år, 
finder Fjernvarme Fyn, at er det væsentligt, at sekretariatet er 
opmærksomt på, at en efterregulering på ca. 55 mio. kr. ikke vil 
påvirke affaldsleverandørernes fremadrettede priser, fordi 
affaldsleverandørerne som følge af den urimelige varmepris igennem 
perioden 2000-2010 har haft mulighed for at indbetale et ekstra 
beløb, som fortsat er i selskabet. Efterreguleringen vil således kunne 
dækkes af det beløb, som affaldsleverandørerne har opsparet ved 
siden af omkostningsdækningen uden, at det bevirker en forhøjelse 
af affaldsbehandlingsprisen. Fjernvarme Fyn bemærker, at pengene 
er til stede i Odense Kraftvarmeværk, og at Odense Kraftvarmeværk 
har oplyst, at beløbet udgør 70 mio. kr. Fjernvarme Fyn bemærker, 
at det således fremgår direkte heraf, at der inden for dette beløb er 
økonomisk råderum til en efterregulering, der ikke vil påvirke 
affaldsbehandlingsprisen for 2015.  

24. Fjernvarme Fyn bemærker, at overdækningen og hensættelsen til 
skrotning alene har kunnet opkræves, fordi varmeprisen var fastsat 
urimeligt, således at affaldsbehandlingspriserne på trods af op-
krævning af denne overdækning fortsat var væsentligt lavere end 
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affaldsbehandlingspriserne andre steder i landet. Hvilken karakter, 
midlerne har, er uden betydning, idet det, der er genstand for 
vurdering i denne sammenhæng, er, om værket har økonomisk 
råderum til at effektuere efterreguleringen til varmesiden. Der er 
ubestridt tale om midler, der er omfattet af værkets rådighed, idet 
beløbene fremgår af årsrapporten. 

25. Fjernvarme Fyn bemærker, at det forhold, at priserne eventuelt – på 
et tidspunkt – stiger som følge af skrotningsomkostninger mv. ikke 
vil ændre på fordelingen, idet varmen også skal betale en andel 
heraf. Fjernvarme Fyn anfører endvidere, at det forekommer 
urimeligt, hvis Odense Kraftvarmeværk ved at bruge af 
overdækningsbeløbet til nedsættelse af affaldsbehandlingsprisen 
samtidig med, at sagen har været til behandling hos myndighederne, 
kan opnå, at varmen ikke kan sikres retmæssig efterregulering af en 
akkumuleret varmeoverdækning.  

26. Fjernvarme Fyn bemærker endvidere, at det fremgår af Ramme- og 
samarbejdsaftalen, at såfremt der er et underskud i Odense 
Kraftvarmeværk pr. 31. december 2015 i henhold til 
reguleringsregnskabet, skal affaldsleverandørerne dække dette, og er 
der omvendt et overskud pr. 31. december 2015, tilfalder dette 
affaldsleverandørerne. Den efterregulering, som ikke måtte blive 
dækket over affaldsbehandlingspriserne i den resterende periode 
frem til udgangen af 2015, kan Odense Kraftvarmeværk kræve 
dækket hos affaldsleverandørerne i medfør af Ramme- og 
samarbejdsaftalen. Såfremt den regnskabsmæssigt akkumulerede 
overdækning i selskabet ikke anvendes til efterregulering til fordel 
for varmeaftagerne, vil det føre til, at affaldsleverandørerne får 
udbetalt disse midler i forbindelse med opgørelsen i henhold til 
Ramme- og samarbejdsaftalen pr. udgangen af 2015. 

27. Fjernvarme Fyn anfører, at Energitilsynet bortser fra civilretlige 
aftaler, hvor Energitilsynet behandler præceptive6 beskyttelsesregler. 
I den konkrete situation skal Energitilsynet se på, hvordan en 
efterregulering konkret påvirker affaldsbehandlingsprisen, og om 
værket har økonomisk råderum til at effekture efterreguleringen. 
Dette er en helt konkret vurdering af den faktiske effekt af en 
efterregulering på selskabets økonomi, hvori alle forhold af relevans 
for selskabets økonomiske råderum kan indgå, herunder 
aftalebestemte rettigheder, uden at det kolliderer med princippet om, 
at man ikke kan aftale sig ud af præceptiv lovregulering. Der er 
således ikke noget til hinder for, at det indgår i Energitilsynets 
afgørelse, at Ramme- og samarbejdsaftalen sikrer Odense 
Kraftvarmeværk dækning for et beløb, som værket ikke kan opkræve 

                                                 
6 Herved forstås en regel, der ikke kan fraviges ved aftale. 
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over for varmesiden, såfremt værket ikke har opkrævet residualen 
over for affaldsleverandørerne over affaldsbehandlingsprisen. Det 
stemmer i øvrigt med det almindelige princip om, at omkostninger, 
der ikke kan dækkes af varmesiden, nødvendigvis må og skal betales 
af affaldssiden. Affaldsleverandørerne er således alene beskyttet i 
medfør af elforsyningslovens § 75, stk. 3, mens varmeforbrugerne er 
beskyttet af varmeforsyningslovens omkostningsprincip, jf. § 20, 
prisloft og substitutionsprincippet.  

Sekretariatets bemærkninger: 
28. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet først har foretaget en 

vurdering af, hvilken omkostningsfordeling der vil være rimelig i 
henhold til de anvendte pejlemærker, og herefter en vurdering af, 
hvilke prismæssige følger omkostningsfordelingen vil få i 
efterreguleringsperioden. Vurderingen af en rimelige 
omkostningsfordeling og vurderingen af de prismæssige følger ved 
omkostningsfordelingen i efterreguleringsperioden foretages således 
hver for sig. Vurderingen af omkostningsfordelingen er således 
uafhængig af prisvirkningerne i efterreguleringsperioden. 

29. Sekretariatets beregninger i høringsnotatet opgjorde beløbet til 
tilbageførsel fra affaldssiden til varmesiden ved en varme-/affalds-
omkostningsfordeling på 60/40 til ca. 55 mio. kr. Sekretariatet 
anfører i den forbindelse på baggrund af affaldsleverandørernes 
høringssvar, at det er disse 55 mio. kr., som Odense Kraftvarmeværk 
har henvist til i sit høringssvar. Dette beløb er efterfølgende ændret 
til ca. 59 mio. kr., jf. notatets pkt. 319 og pkt. 85 i dette bilag. 

30. I høringsnotatet foretog sekretariatet beregninger af, hvilken 
prisvirkning tilbageførelsen af disse 55 mio. kr. ville føre til ved en 
tilbageførelsesperiode på to år (2014 og 2015). Det var 
sekretariatets vurdering, at den periode, som den konkrete 
efterregulering i sagen skulle foretages over, da 
affaldsleverandørernes aftale med Odense Kraftvarmeværk om 
levering af affald udløber den 31. december 2015, hvorfor det var 
tvivlsomt, om der efter udløbet af aftalen eksisterede et 
leveringsforhold, som efterreguleringen kunne foretages i. 

31. Sekretariatet foretog beregningerne af prisvirkningerne, da 
Energiklagenævnet i afgørelsen af 13. juni 2012 havde henvist til, at 
hensynet til forsyningssikkerheden, det vil sige, at Energitilsynets 
pålæg ikke må medføre, at det ikke længere er muligt at opretholde 
forsyningen, kunne medføre begrænsninger i, hvor lang tilbage i tid 
der kunne foretages efterreguleringer for overdækningen. 
Energiklagenævnet fandt endvidere, at kraftvarmeværkets 
økonomiske råderum for indregningen af efterreguleringen også 
måtte indgå.  Sekretariatets beregninger viste, at 
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affaldsbehandlingspriserne i tilbageførselsperioden var væsentligt 
højere end de landsgennemsnitlige priser.  

32. Sekretariatet havde dog konstateret, at affaldssiden frivilligt havde 
betalt en affaldsbehandlingspris, som var højere end den årlige 
hvile-i-sig-selv-pris. Sekretariatet havde i tilkendegivelsen af 28. 
marts 2011 vurderet, at den overdækning, der fremgår af 
regnskabsoplysningerne fra Odense Kraftvarmeværk, var et 
mellemværende mellem affaldssiden og Odense Kraftvarmeværk. På 
trods af pålægget af 22. august 2011 var Odense Kraftvarmeværk 
imidlertid begyndt at tilbageføre overdækningen til affaldssiden. Af 
Odense Kraftvarmeværks årsrapport for 2010 fremgik således, at 
overdækningen fra 2009 fra 2010 var nedbragt fra 85 mio. kr. til 58 
mio. kr.  

33. Sekretariatet fandt derfor i høringsnotatet, at overdækningen burde 
indregnes som et element i vurderingen af, om fordelingsnøglen ville 
få urimelige prisvirkninger i afviklingsperioden, da overdækningen 
som følge af tilbageførelsen ikke kunne have været oparbejdet med 
særlige formål for øje, hvorfor den burde kunne indregnes i 
mellemværende mellem varme- og affaldssiden i Odense 
Kraftvarmeværk. Sekretariatet foretog herefter beregninger, der 
viste, at ved indregningen af den akkumulerede overdækning ville 
affaldsbehandlingsprisen ved anvendelsen af de samme 
beregningsforudsætninger som for perioden 2000-2010 ikke føre til, 
at affaldsbehandlingsprisen ved korrektion for varmesidens 
kompensation for mistet elproduktionstilskud, ville overstige 
landsgennemsnittet som opgjort af parterne i 
efterreguleringsperioden.  

34. Sekretariatet er opmærksomt på, at det på sin vis kan virke 
urimeligt, hvis Odense Kraftvarmeværk under sagens behandling 
har kunnet tilbageføre overdækningen til affaldssiden med den følge, 
at varmens muligheder for sikring af en efterregulering af den 
akkumulerede varmeoverdækning mindskes, idet der skal tages 
hensyn til, at prisen for affaldsbehandlingen ikke må blive så høj, at 
kraftvarmeværket ikke kan fremskaffe tilstrækkelig brændsel til brug 
for varmeproduktionen. Det er dog sekretariatets vurdering, at 
retsgrundlaget, og Energiklagenævnets hjemvisningsafgørelse med 
de bemærkninger, som nævnet fremkommer med heri, og som 
sekretariatet ikke kan se bort fra, giver mulighed herfor. 
Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at Energitilsynet ikke har 
hjemmel til at forhindre en sådan fremgangsmåde, henset til, at 
Energitilsynets kompetence vedrører konstaterede forhold, der skal 
efterreguleres fremadrettede.  
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35. Sekretariatet bemærker endvidere, at det forekommer problematisk, 
at Odense Kraftvarmeværk med kendskabet til udfaldet af afgørelsen 
af 22. august 2011, hvor kraftvarmeværket blev pålagt at tilbageføre 
ca. 251 mio. kr. til varmesiden, påbegyndte en tilbageførsel af den 
akkumulerede overdækning til affaldssiden, når denne handling 
potentielt kunne have den følge, at varmesiden, hvis 
affaldsbehandlingsprisen på denne baggrund blev væsentlig højere i 
efterreguleringsperioden og dermed kunne påvirke 
forsyningssikkerheden, ikke ville kunne modtage hele 
efterreguleringsbeløbet, da den akkumulerede overdækning ikke 
længere kunne medregnes. Det er imidlertid sekretariatets 
vurdering, at det med det nuværende lovgrundlag ikke er muligt for 
sekretariatet at gribe ind heroverfor.  

36. På sekretariatets forespørgsel har Odense Kraftvarmeværk den 12. 
december 2014 oplyst, at den akkumulerede overdækningen pr. 31. 
december 2013 udgør ca. 70 mio. kr., og at der hertil kommer en 
hensættelse på 36 mio. kr. til skrotning. På sekretariatets 
forespørgsel er Odense Kraftvarmeværk således fremkommet med 
oplysninger om, at den akkumulerede overdækning siden 2010 igen 
er forøget og nu væsentligt overstiger tilbageførselsbeløbet. 
Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at dette er en meget 
afgørende og vital oplysning for behandlingen, vurderingen og 
udfaldet af sagen. Sekretariatet finder det derfor yderst beklageligt, 
at Odense Kraftvarmeværk den 10. november 2014 oplyste, at de 70 
mio. kr. var inklusive skrotningsomkostninger, og at oplysningerne 
først blev korrigeret den 12. december 2014 på sekretariatets 
forespørgsel om nærmere dokumentation for Odense 
Kraftvarmeværks beregningsforudsætninger. Sekretariatet bemærker 
endvidere, at bemærkningerne fra Odense Kraftvarmeværk 
vedrørende sekretariatets beregningsforudsætninger, den manglende 
dokumentation herfor, og oplysningen om størrelsen på den 
akkumulerede overdækning har været afgørende for, at sekretariatet 
ikke kunne få sagen klar til behandling af Energitilsynet i december 
2014 eller januar 2015. Sagens behandling måtte således udsættes, 
så den relevante dokumentation kunne indhentes og sendes i 
partshøring. Bemærkningerne/dokumentationen har været af helt 
central betydning for vurderingen af sagen og udfærdigelsen af 
indeværende notat.  

37. Da den akkumulerede overdækning efter oplysningerne fra Odense 
Kraftvarmeværk nu væsentligt overstiger det beløb, der skal 
tilbageføres til varmesiden, og da det følger af Ramme- og 
samarbejdsaftalen, at der ved ophøret af samarbejdet mellem 
affaldsleverandørerne og Odense Kraftvarmeværk skal ske en 
opgørelse af omkostninger og indtægter og afregning heraf mellem 

Side 118af 295



12/30 
 

disse parter af et eventuel over- eller underskud, er det sekretariatets 
vurdering, at efterreguleringen ikke vil få prismæssige konsekvenser 
og derfor heller ikke vil få konsekvenser for Odense 
Kraftvarmeværks muligheder for at fremskaffe affald til brug for 
varmeproduktionen og dermed for forsyningssikkerheden. 
Sekretariatet har på denne baggrund vurderet, at der ikke længere 
vil være en prisvirkning ved efterreguleringen af det beløb, som skal 
tilbageføres fra affaldssiden til varmesiden som følge af varme-
/affalds-omkostningsfordelingen på 60/40, hvorfor beregningerne 
herom er taget ud i afsnit 5.3.3. i notatet. For så vidt angår 
parternes henvisning til Ramme- og samarbejdsaftalen henvises 
endvidere til afsnit 5.3.3. 

38. Høringssvarene har således givet anledning til væsentlige 
ændringer. 

Forsyningspligt 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
39. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatet ikke kan lægge til 

grund, at Vattenfall (Fynsværket) har forsyningspligt for fjernvarme. 
Odense Kraftvarmeværk henviser herved til, at ifølge Vattenfalls 
bevilling til elproduktion7 er Vattenfalls forsyningspligt for 
fjernvarme i relation til de centrale anlæg betinget af, at anlægget er 
en forudsætning for fjernvarmeforsyningen. Forsyningspligten er 
endvidere betinget af, at Vattenfall har en ret til at levere varme. På 
den baggrund er der ikke nogen forsyningspligt fra Fynsværkets blok 
7. Odense Kraftvarmeværk bemærker hertil, at uanset en eventuel 
forsyningspligt, kan Vattenfall ikke i alle perioder på året forsyne 
varmekunderne med ekstra varme fra andre anlæg på Fynsværket 
ved reduceret eller manglende last på Odense Kraftvarmeværk. 
Derfor vil det også få økonomiske konsekvenser for 
varmeforbrugerne, hvis affaldsmængderne til Odense 
Kraftvarmeværk reduceres som følge af indeværende sag. Odense 
Kraftvarmeværk bemærker endvidere, at kraftvarmeværket også 
leverer varme til Kerteminde Forsyning og Gartnerne, der ikke har 
klaget over varmeprisen eller været inddraget i sagens behandling og 
derfor ikke har vurderet betydningen af den reducerede 
varmemængde. 

40. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at værket ikke har anført, at der 
er risiko for forsyningssikkerheden ved en lukning af Odense 
Kraftvarmeværk. Odense Kraftvarmeværk A/S har alene oplyst, at 
Energitilsynet ikke kan lægge til grund, at Vattenfall (Fynsværket) 
har forsyningspligt for fjernvarme, og at Vattenfall, uanset en evt. 
forsyningspligt, ikke har kapacitet til i alle perioder på året at 

                                                 
7 Bilag 8. 
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forsyne varmekunderne med ekstra varme fra andre anlæg ved 
reduceret eller manglende last på Odense Kraftvarmeværk. I disse 
situationer skal varmekunderne derfor producere varme på egne 
spids- og reservelastanlæg. Der er kapacitet hertil, men det vil 
medføre en højere varmepris.  

41. Odense Kraftvarmeværk oplyser, at Fjernvarme Fyn over for 
Energistyrelsen har oplyst, at den variable pris (brændselsudgiften) 
på varme fra naturgasfyrede spidslastkedler er ca. 200 kr./GJ og fra 
oliekedler ca. 250 kr./GJ. Til sammenligning udgør prisloftet for 
affaldsbaseret varme 93,69 kr./GJ i 2015 (96 kr./GJ når der tages 
højde for afgiftsændringer). Dansk Gartneri har over for 
Energistyrelsen oplyst, at varmeprisen for gartnerne (ved lukning af 
blok 7) vil stige mellem 2,5 til 3 gange den hidtidige pris, og 
desuden vil gartnerne skulle investere i egen kedelcentral. Såfremt 
Energitilsynets afgørelse fører til stærkt reducerede affaldsmængder 
og dermed stærkt reduceret varmeproduktion på Odense 
Kraftvarmeværk, påføres varmekunderne dermed en øget 
omkostning. Det gælder både for Fjernvarme Fyn, men også for 
Kerteminde Forsyning og Gartnerne.  

42. Odense Kraftvarmeværk finder også, at sekretariatets høringsudkast 
er i strid med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, da er det 
samfundsøkonomisk ufordelagtigt, at erstatte produktionen af 
affaldsbaseret kraftvarme på Odense Kraftvarmeværk med 
produktion af ren olie- eller gasbaseret varme på Fjernvarme Fyns 
spids- og reservelastkedler. 

Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
43. Fjernvarme Fyn bemærker, at der ikke er risiko for 

varmeforsyningssikkerheden i 2015, selvom Odense 
Kraftvarmeværk ikke kan tiltrække tilstrækkeligt affald til at levere 
samme mængde varme som hidtil. Varmeaftagerne kan dække de 
mængder, som ikke kan leveres fra Odense Kraftvarmeværk med 
varme fra henholdsvis Fynsværkets blok 7 og 8 og Dalum 
Kraftvarmeværk, og der bliver næppe behov for at inddrage 
varmeaftagernes spids- og reservelastkedler andet end i mindre 
omfang. Fjernvarme Fyn henviser endvidere til, at Energistyrelsen i 
sagen vedrørende Vattenfall A/S’ begæring om lukning af blok 7 i 
udkast til afgørelse dateret den 14. november 2014 har fastholdt, at 
Vattenfall A/S i henhold til bevillingen og den tilhørende lovgivning 
har en forsyningspligt for fjernvarme til varmeaftagerne.  

44. Fjernvarme Fyn bemærker endvidere, at Odense Kraftvarmeværk 
ikke er afgørende for varmeforsyningssikkerheden for hverken 
Fjernvarme Fyn A/S, Kerteminde Forsyning A/S eller Gartnernes 
Fjernvarmeselskaber, da varmen fra Odense Kraftvarmeværk i 2013 
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alene udgjorde knap 16 pct. af den samlede varmeproduktion inden 
for det sammenhængende varmetransmissionsnet, som forsyner 
varmeaftagerne med varme, og Kerteminde Forsynings og 
Gartnernes samlede aftag fra Odense Kraftvarmeværk i 2013 
tilsammen kun udgjorde 1,7 pct. af den samlede varmeproduktion. 

Sekretariatets bemærkninger: 
45. Som anført i pkt. 144 i notatet, finder sekretariatet – med baggrund i 

Fjernvarme Fyns erfaring som professionel aktør – at kunne lægge 
til grund, at der ikke er risiko for varmeforsyningssikkerheden, 
dersom der ikke kan tiltrækkes tilstrækkeligt affald til at opretholde 
det økonomiske grundlag for affaldsforbrændingsanlægget. 
Sekretariatet har i den forbindelse noteret sig, at Odense 
Kraftvarmeværk også vurderer, at der ikke er risiko for 
forsyningssikkerheden ved en eventuel lukning af kraftvarmeværket. 
Det er endvidere sekretariatets vurdering, at Fjernvarme Fyn som 
varmeaftager må være nærmest til at vurdere, om en nedgang i 
leveringen af affaldsvarme vil have den betydning, at 
varmeaftagerne ikke længere vil kunne få leveret den nødvendige 
mængde varme. Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at der i 
bevillingen til elproduktion til Vattenfall A/S er indsat et vilkår om 
forsyningssikkerhed, herunder at Vattenfall, når Vattenfall har en 
forsyningsret, påtager sig en forsyningspligt. Høringssvarene om 
forsyningspligten giver derfor ikke anledning til ændringer.  

46. Sekretariatet finder ikke, at det forhold, at indeværende sag risikerer 
at føre til, at varmesiden vil få leveret mindre affaldsvarme til fordel 
for olie- eller gasbaseret varme, medfører, at en varme-/affalds- 
omkostningsfordeling med de resulterende priser kan anses for at 
være i strid med varmeforsyningslovens formål. Sekretariatet 
henviser i den forbindelse også til pkt. 321 i notatet, hvor det bl.a. 
bemærkes, at også hensynet til forsyningssikkerheden, jf. 
varmeforsyningslovens § 1, stk. 1, er et element, der skal indgå i 
sagens vurdering.  

Efterreguleringsperioden 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
47. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at der i afgørelsen om Skagen 

Forbrænding8 alene skete en ændring for to forudgående år, og at 
der ikke foreligger anden praksis, som tillægger afgørelser fra 
energimyndighederne tilbagevirkende kraft. Det fremgår tværtimod 
af en lang række afgørelser og af et notat fra Kammeradvokaten, 
som Energitilsynet har tiltrådt, at der ikke er hjemmel til at ændre 
omkostningsfordelingen for en periode forud for en afgørelse herom. 

                                                 
8 Se afsnit 4.8. i notatet. 
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48. Odense Kraftvarmeværk finder det vidtgående, at Energitilsynet 
baseret på én afgørelse fra Gas- og Varme- prisudvalget, som ikke 
harmonerer med anden og senere praksis, ændrer 
omkostningsfordelingen for en periode på 15 år og dermed etablerer 
en overdækning på 55 mio. kr. 

Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
49. Fjernvarme Fyn har hertil bl.a. bemærket, at den praksis, der 

foreligger, viser, at der kan foretages efterregulering for flere år, og 
at der ikke foreligger administrativ praksis, der siger, at det ikke er 
muligt. Fjernvarme Fyn bemærker endvidere, at Kammeradvokaten 
ikke har udtalt sig om efterreguleringsperioden, men alene forholdt 
sig til spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynet kan træffe afgørelse 
med tilbagevirkende kraft, og at denne sag kun har fremadrettet 
virkning.  

Sekretariatets bemærkninger: 
50. Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012, at 

nævnet fandt, at en efterregulering, der vedrører en 10-årig periode, 
som udgangspunkt ikke kan anses for at være i strid med 
varmeforsyningslovens regler. Denne del af Odense 
Kraftvarmeværks høringssvar giver således ikke anledning til 
ændringer. For så vidt angår henvisningen til praksis har 
høringssvaret dog givet anledning til en mindre ændring i notatets  
pkt.135. Ændringen indebærer, at der alene henvises til afgørelsen 
vedrørende Skagen i afsnittet.  

51. For så vidt angår Odense Kraftvarmeværks henvisning til 
Kammeradvokatens notat bemærker sekretariatet i lighed med 
Fjernvarme Fyn, at Kammeradvokaten alene forholder sig til, 
hvorvidt Energitilsynet kan træffe afgørelse med tilbagevirkende 
kraft og ikke til spørgsmålet om efterreguleringsperioden. Denne del 
af Odense Kraftvarmeværks høringssvar giver derfor ikke anledning 
til ændringer.  

Indrettelseshensyn 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
52. Fjernvarme Fyn bemærker, at sekretariatet ikke foretager en 

vurdering af indrettelseshensyn til varmesiden i forhold til 
indregningen af affaldsleverandørernes transport- og 
omlasteomkostninger, på trods af at affaldsleverandørerne ikke før 
2012 fremsatte krav om indregning af transport- og 
omlasteomkostninger. Det er Fjernvarme Fyns opfattelse, at 
indrettelseshensyn vil føre til, at der ikke konkret kan gribes ind i 
parternes aftale og foretages en omklassificeringen af transport- og 
omlasteomkostningerne til fællesomkostninger.  
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Sekretariatets bemærkninger: 
53. Sekretariatet bemærker, at Energiklagenævnet i afgørelsen af 13. 

juni 2012 fandt, at indrettelseshensyn, hvor en virksomhed har 
indrettet sig i tillid til, at de anvendte priser mv. har været i 
overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler, kan føre til 
begrænsninger i mulighederne for efterregulering. Sekretariatet har 
på denne baggrund i notatets pkt. 134 ff. behandlet spørgsmålet om, 
hvorvidt indrettelseshensynene til Odense Kraftvarmeværk eller 
affaldsleverandørerne kan føre til, at hele perioden 2000-2010 ikke 
skal indgå i vurderingen af sagen. 

54. Spørgsmålet om kategoriseringen af transportomkostninger mv. blev 
ikke rejst under Energitilsynets tidligere behandling af sagen. I 
afgørelsen af 13. juni 2012 fandt Energiklagenævnet imidlertid, at 
Energitilsynet inden fastsættelsen af fordelingsnøglen burde have 
klarlagt, hvilke omkostninger der var fællesomkostninger, herunder 
blandt andet omkostningerne ved transport af affald. Sekretariatet 
har på denne baggrund taget stilling til, om 
transportomkostningerne mv. er en sær- eller en fællesomkostning. 
Da dette forhold ikke tidligere er blevet behandlet, og da 
omkostningerne ikke tidligere er blevet indregnet som en 
fællesomkostning, finder sekretariatet, at også indrettelseshensyn for 
varmesiden skal indgå i sagen. Sekretariatet tager stilling til dette 
forhold i notatet i pkt.184. Høringssvar har således givet anledning 
til ændringer i teksten. Det er dog sekretariatets vurdering, jf. 
pkt.184 i notatet, at varmesiden ikke har kunnet indrette sig i tillid 
til, at sekretariatet ikke ville foretage en vurdering og eventuel 
ændring af kategorisering af sær- og fællesomkostningerne i Odense 
Kraftvarmeværk. 

Myndighedspassivitet 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
55. Odense Kraftvarmeværk har anført, at Energitilsynet som 

tilsynsmyndighed er forpligtet til af egen drift at rejse tilsynssager, 
såfremt der er anledning hertil, herunder i kraft af et værks 
prisanmeldelser. Den omstændighed, at priserne også indføres i et 
offentligt tilgængeligt register, kan derfor ikke begrunde, at 
Energitilsynet forholder sig passivt til prisanmeldelser. Sekretariat 
kunne således ved en gennemgang af de anmeldte priser og aftaler 
umiddelbart konstatere, at der ikke var fastsat en konkret 
omkostningsfordeling. Dette forudsætter ikke en bilagsrevision. Det 
forhold, at Energitilsynet ikke foretager bilagsrevision, udelukker 
ikke, at der foreligger myndighedspassivitet. Dertil kommer, at 
Fjernvarme Fyn i 2002 rettede henvendelse til Energitilsynet for at 
drøfte Odense Kraftvarmeværks prisfastsættelse. 
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56. Odense Kraftvarmeværk vurderer, at Energitilsynet ikke har 
fremmet sagen med den fornødne hurtighed, da den samlede 
sagsbehandlingstid i Energitilsynet har været 5½ år, hvilket ikke kan 
begrundes i sagens kompleksitet, da sagen er relativt simpel. 

Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
57. Fjernvarme Fyn har hertil anført, at henvendelsen i 2002 var af 

generel karakter og derfor ikke gav Energitilsynet grundlag for at 
iværksætte en sag af egen drift. 

Sekretariatets bemærkninger: 
58. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i notatets pkt. 129 

ff. Sekretariatet finder ikke, at det forhold, at der i 2002 blev afholdt 
et møde med Energitilsynet om, hvorvidt anvendte principper var 
forstået korrekt, kan føre til, at tilsynet har udvist passivitet ved ikke 
at tage sagen op tidligere. Sekretariatet bemærker i øvrigt, at det 
fremsendte materiale til brug for mødet indeholdte beregninger af 
varmeprisen på baggrund af en varme-/affalds-omkostningsfordeling 
på 60/40.  

59. For så vidt angår sagsbehandlingstiden bemærker sekretariatet, at 
sekretariatets sagsbehandling af den hjemviste sag har strakt sig 
over en periode på ca. 2½ år. Det er imidlertid også sagens parter, 
der har medvirket til, at sagsbehandlingstiden har strakt sig over 
denne periode. Således har sagens parter flere gange under sagens 
behandling anmodet om udsættelse af fristerne for indsendelsen af 
bemærkninger og oplysninger. Parterne har endvidere under sagens 
forhandling informeret sekretariatet om, at der forgik 
forligsforhandlinger, der kunne medføre, at sagen ved Energitilsynet 
bortfaldt. Ligeledes har sagens parter fremsendt adskillige 
kommentarer til hinandens høringssvar til høringsnotatet. Endelig 
har de faktuelt forkerte oplysninger vedrørende Odense 
Kraftvarmeværks økonomiske råderum, jf. pkt.19, også biddraget til 
forlængelse af sagsbehandlingstiden. Sekretariatet finder ikke, at 
ovennævnte kan medføre, at Energitilsynet skulle have udvist 
myndighedspassivitet ved behandlingen af sagen.  

Økonomisk råderum og forsyningssikkerhed 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
60. Odense Kraftvarmeværk anfører, at hensynene til økonomisk 

råderum og forsyningssikkerhed i strid med Energiklagenævnets 
afgørelse ikke inddrages ved fastlæggelsen af efter- 
reguleringsperioden, da sekretariatet alene bemærker, at Fjernvarme 
Fyn selv må formodes at have gjort sig overvejelser omkring 
forsyningssikkerheden, og at inddragelsen af Odense 
Kraftvarmeværks økonomiske råderum blot vil svække andre anlægs 
konkurrenceevne.  
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Sekretariatets bemærkninger: 
61. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. Sekretariatet 

bemærker i den forbindelse, at hensynene indgår i vurderingerne i 
afsnit 5.3.3., hvor sekretariatet vurderer den resulterende 
affaldsbehandlingspris i forhold til landsgennemsnittet.  

Forældelse 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
62. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at afgørelsen om efterregulering 

vil kunne håndhæves med tvangsbøder og straf- forfølgning, og at 
sekretariatet ved ikke at efterkomme indsigelserne om forældelse 
afskærer Odense Kraftvarmeværk fra at påberåbe sig forældelse og 
dermed fra den beskyttelse, der ligger i forældelsesreglerne. 

Sekretariatets bemærkninger: 
63. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. Sekretariatet 

henviser i den forbindelse til argumentationen i notatets pkt. 125, 
hvoraf fremgår, at Energiklagenævnet i afgørelsen af 13. juni 2012 
bl.a. anførte, at hverken varmeforsyningsloven eller dennes 
forarbejder indeholder begrænsninger af, hvor lang en tidsmæssige 
periode en efterregulering af en overdækning kan vedrøre, og at 
Energitilsynet ikke behandler civilretlige klager, jf. 
elforsyningslovens § 78, stk. 1, 2. pkt. Sekretariatet vurderer på 
denne baggrund, at spørgsmålet om forældelse ikke har betydning 
for Energitilsynets fastsættelse af den konkrete 
efterreguleringsperiode.  

Fastsættelsen af omkostningerne til transport og omlastning 
Affaldsleverandørernes bemærkninger: 
64. Affaldsleverandørerne finder, at det forhold, at affaldssiden har aftalt 

med Odense Kraftvarmeværk at afholde egne transportomkostninger 
ikke ændrer ved, at transportomkostningerne kan indgå i 
bedømmelsen af, om den omkostningsfordeling, som er resultatet af 
parternes aftale, er rimelig. Affaldsleverandørerne henviser i den 
forbindelse til, at det i Fjernvarme Fyns oprindelige aftale med 
kraftvarmeværket var fastlagt, at Fjernvarme Fyn skulle betale en 
varmepris svarende til substitutionsprisen.  
 

65. Affaldsleverandørerne bemærker, at transportomkostningerne til den 
store mængde affald, som er forbrændt på Odense Kraftvarmeværk 
fra private leverandører og erhvervsvirksomheder, ikke er indgået i 
fællesomkostningerne. 

 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
66. Fjernvarme Fyn finder, at sekretariatet har lagt 

affaldsleverandørernes skønsmæssige og udokumenterede 
omkostningsopgørelser til grund, og at der er tale om, at 
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affaldsleverandørerne fremlægger opgørelser, som ikke er verificeret 
eller underbygget ved dokumentation, og som ikke er opgjort eller 
gennemgået af værket eller værkets revisor. Fjernvarme Fyn 
bemærker hertil, at ifølge de skønsmæssigt opgjorte krav har Nyborg 
Forsyning og Service A/S  ca. de samme omkostninger pr. ton som 
KARO/Novoren, der leverer affaldet fra Sjælland. Fjernvarme Fyn 
vurderer, at dette giver anledning til at stille spørgsmål ved, om 
Nyborg Forsyning og Service A/S' omkostninger til 
komprimatorstation er nødvendige omkostninger, og at sekretariatet 
bør fastsætte Nyborg Forsyning og Service A/S' 
transportomkostninger til samme niveau, som er oplyst af FAKS og 
Kerteminde Forsyning A/S.  

67. Fjernvarme Fyn bemærker, at det er et almindeligt og helt 
grundlæggende obligationsretligt princip, at leverandøren skal betale 
omkostningerne ved transporten indtil leveringen, mens eventuelle 
udgifter til transport efter leveringen påhviler modtageren, hvor ikke 
andet er aftalt, og at det således følger af dansk rets almindelige 
regler, at det med leveringsbestemmelsen i affaldsaftalen er aftalt, at 
affaldsleverandørerne bærer alle omkostninger knyttet til affaldet 
frem til, at der er sket levering på værket. Fjernvarme Fyn bemærker 
også, at dette underbygges af parternes opfattelse, da 
affaldsleverandørerne i alle årene har betalt disse omkostninger uden 
indsigelser. En tilkendegivelse om, at transport- og 
omlasteomkostningerne er fællesomkostninger, forudsætter derfor, at 
der konkret er grundlag for at tilsidesætte parternes udtrykkelige 
aftale.  

68. Fjernvarme Fyn bemærker i den forbindelse, at transport- og 
omlasteomkostningerne knyttet til affaldsforbrændingen i 
modsætning til produktions- og driftsomkostningerne er individuelle 
for den enkelte leverandør, da den enkelte affaldsleverandører selv 
har rådigheden over sine transportomkostninger og kan vælge 
mellem at levere affald til et forbrændingsanlæg i nærområdet eller 
levere til et anlæg, der ligger længere væk. De 
affaldsbehandlingspriser, der skal indgå, når det vurderes, om en 
omkostningsfordeling fører til rimelige priser, vil således være 
forskellige. Fjernvarme Fyn finder på denne baggrund, at transport- 
og omlasteomkostningerne som minimum skal kvalificeres som 
særomkostninger, såfremt parterne konkret har aftalt, at 
omkostningerne skal afholdes af affaldsleverandørerne, og at en 
sådan konkret aftale kun skal kunne tilsidesættes, hvis der foreligger 
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helt særlige omstændigheder, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 10. 
maj 2004 (j.nr. 21-154)9 vedrørende Mådeværket. 

69. Fjernvarme Fyn bemærker endvidere, at sekretariatet ikke på 
baggrund af gældende tilsynspraksis kan fastsætte, at transport- og 
omlasteomkostninger ikke er særomkostninger for affaldssiden, når 
der foreligger en udtrykkelig aftale, der regulerer forholdet, da 
sekretariatet herved også griber ind i forudsætninger for 
kapacitetsudvidelsen af anlægget i 2001, der var begrundet i, at der 
manglede affaldsforbrændingskapacitet. KARO/Noveren ønskede på 
trods af den geografiske afstand at levere til Odense 
Kraftvarmeværk, fordi det var en billigere løsning end de 
muligheder, der var på Sjælland.  Odense Kraftvarmeværk udvidede 
derfor kapaciteten yderligere af hensyn til KARO/Noveren og under 
den udtrykkelige forudsætning, jf. også affaldsaftalen, at levering 
skulle ske ved port, og således at alle omkostninger frem til levering, 
herunder til transport og omlastning, skulle afholdes af 
KARO/Noveren selv.  

70. Fjernvarme Fyn vurderer, at såfremt sekretariatet i denne sag 
tilkendegiver, at omkostninger til transport og omlastestationer er 
fællesomkostninger, vil sekretariatet fastsætte en ny praksis, som ud 
over den konkrete betydning for denne sag fremadrettet vil få 
vidtrækkende konsekvenser for alle andre affaldsforbrændingsanlæg 
(med undtagelse af L90), idet sagen vil indebære, at omkostninger til 
transport og omlastning af affald reelt altid vil være 
fællesomkostninger, uanset parternes forudsætninger og aftaler, og 
uanset om affaldssiden på intet tidspunkt har fremsat krav herom 
over for hverken værket, varmesiden eller Energitilsynet. 
Fjernvarme Fyn anfører, at affaldssiden på intet tidspunkt har haft 
berettigede forventninger til, at transport- og omlasteomkostningerne 
skulle være fællesomkostninger, og at sekretariatet ikke kan strække 
hjemlen i elforsyningslovens § 75, stk. 3, til fordel for affaldssiden 
så langt, at der bliver tale om indregning af omkostninger, der ikke 
længere kan anses for at være nødvendige omkostninger i 
varmeforsyningslovens § 20’s forstand.  

Sekretariatets bemærkninger: 
71. Som det fremgår af pkt. 185 i notatet er sekretariatet opmærksomt 

på, at omkostningerne er fastsat skønsmæssigt. At det ikke har været 
muligt for affaldsleverandørerne at fastsætte omkostningerne mere 
præcist og fremsende dokumentation herfor bl.a. skyldes 
omstændighederne vedrørende kommunalreformen. Sekretariatet er 
således opmærksomt på, at der kan stilles spørgsmål ved opgørelsen 

                                                 
9 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  Se 
nærmere om afgørelsen under afsnit 4 i notatet. 
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af omkostningernes størrelse og sammensætning. Det er dog fortsat 
sekretariatets vurdering, at der ikke er fremsendt oplysninger, der 
giver sekretariatet grundlag til at tilsidesætte materialet vedrørende 
omkostningernes størrelse og i stedet fastsætte et andet konkret skøn. 
Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer.  

72. Der er under sagens behandling hos myndighederne opstået 
uenighed mellem parterne om kategoriseringen af omkostningerne 
til transport mv. Det fremgår på denne baggrund i 
Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 bl.a., at 
Energitilsynet inden fastsættelsen af fordelingsnøglen burde have 
klarlagt, hvilke omkostninger der var fællesomkostninger, herunder 
blandt andet omkostningerne ved transport af affald. Energitilsynet 
skal således i forbindelse med genbehandlingen af sagen tage 
stilling til kategoriseringen af omkostningerne. 

73. I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, fører Energitilsynet 
tilsyn med overholdelse af prisbestemmelserne i 
varmeforsyningsloven. Tilsynet kan påtale manglende overholdelse, 
uanset om det givne forhold er i overensstemmelse med parternes 
varmeleveringsaftale/anden aftale eller ej. Det afgørende er, 
hvordan forholdet bedømmes efter varmeforsyningsloven, jf. 
Energiklagenævnets praksis (se afsnit 4.9.). Sekretariatet forstår 
praksis således, at en eventuel privatretlig aftale om et nærmere 
bestemt forhold/pris som udgangspunkt er uden betydning for 
Energitilsynets kompetence og uden betydning for vurderingen efter 
varmeforsyningsloven.  

74. Tilsynet med overholdelsen af indgåede aftaler i sig selv, det vil sige 
uden relation til varmeforsyningslovens regler, ligger ud over, hvad 
der er fastsat om Energitilsynets kompetence for det offentligretlige 
tilsyn og de tilkendegivelser og afgørelser, som kan træffes med 
hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Spørgsmål om 
aftaleretlige forpligtelser ud over varmeforsyningslovens regler 
bedømmes af domstolene, jf. elforsyningslovens § 78, stk. 1, 2. 
punktum. Sekretariatet bemærker hertil, at såfremt en aftale generelt 
kan være afgørende for fastsættelsen af sær- og fællesomkostninger, 
vil Energitilsynet skulle tage stilling til, hvornår en aftale er entydig 
nok, og hvornår den ikke er entydig nok. Sekretariatet vurderer, at 
dette forhold især må gøre sig gældende, når der er uenighed 
mellem parterne herom. Denne vurdering er således også 
grundlæggende et civilretligt spørgsmål.  

75. Sekretariatet er opmærksomt på, at Energiklagenævnet i afgørelsen 
af 10. maj 2004 vedrørende Måde bemærkede, at transport af affald 
frem til Måde-værket påhvilede L90, der ejede værket og drev 
affaldsindsamlingssystemet, medmindre andet var aftalt. I sagen 
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forelå der dog ikke en aftale. Det var  nævnets opfattelse, at 
transportomkostninger som udgangspunkt påhvilede L90, og at de 
kunne betragtes som fællesomkostninger ved kombineret produktion, 
i det omfang, L90 kunne godtgøre, at den konkrete omkostning 
vedrørte leverancer til værket i Måde. 

76. I forhold til, hvornår det er entydigt, at en omkostning er en 
særomkostning, finder sekretariatet det betænkeligt, at dette skulle 
afgøres alene af en privatretlig aftale om leveringssted og ikke af 
forhold, som er omhandlet i varmeforsyningsloven, tilknyttede 
bekendtgørelser eller praksis. Betænkeligheden skyldes den klare 
udmelding i elforsyningsloven, og at der ikke i lov, forarbejder eller 
praksis er holdepunkter for, at princippet i elforsyningsloven er 
fraveget i forhold til bedømmelse af entydighed om 
særomkostninger. Sekretariatet finder derfor, at der må lægges vægt 
på interesserne bag udgiften. Sekretariatet bemærker i den 
forbindelse, at såfremt Energiklagenævnet vurderede, at det som 
følge af aftalen var entydigt fastsat, at omkostningerne var en 
særomkostning for affaldssiden, er det sekretariatets vurdering, at 
nævnet ville have fremsat bemærkninger herom i afgørelsen af 13. 
juni 2012. 

77. For så vidt angår rækkevidden af kategoriseringen af 
omkostningerne, bemærker sekretariatet, at en omkostning ifølge 
lovgrundlag og praksis er en fællesomkostning, medmindre det 
entydigt kan defineres, at det er en særomkostning. I sager om 
omkostningsfordelinger, hvor der er uenighed om kategoriseringen 
af en omkostning, vil det således i forbindelse med fastsættelsen af 
omkostningsfordelingen være nødvendigt at tage stilling til 
kategoriseringen, herunder til sammensætningen og størrelsen af 
omkostningen, således at det sikres, at affaldssiden ikke får mulighed 
for via transporten at indregne fællesomkostninger, som reelt ikke er 
nødvendige for varmesiden. Dette vil altid være en vurdering, der 
skal foretages ud fra de konkrete omstændigheder i den givne sag. 
Vurderingen i en sag vil selvfølgelig kunne tillægges vægt i 
afgørelsen af en anden lignende sag, men da der altid skal foretages 
en konkret vurdering af omstændighederne i den givne sag, finder 
sekretariatet ikke, at vurderingen i indeværende sag skal ændres 
under henvisning til, at den vil få for vidtrækkende konsekvenser.  

78. For så vidt angår Fjernvarme Fyns bemærkninger om, at der ved 
kategoriseringen af omkostningerne til transport gribes ind i 
forudsætningerne for udvidelsen af affaldsforbrændingskapaciteten 
på Odense Kraftvarmeværk, er det sekretariatets vurdering, at der 
skal tages udgangspunkt i de omkostninger, der har været forbundet 
med Odense Kraftvarmeværks produktion af affaldsforbrænding og 
affaldsvarme i perioden 2000-2010, da det er disse omkostninger, 
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der skal fordeles mellem varme- og affaldssiden. Hvilken 
aftalemæssig baggrund disse omkostninger udspringer af, når der 
efterfølgende er uenighed om kategoriseringen af omkostningerne, 
kan efter sekretariatets vurdering ikke tillægges vægt, jf. ovenfor om 
Energitilsynets kompetence.  

79. Høringssvaret har givet anledning til ændringer i afsnit 4.3.3. og i 
afsnit 5.2.1.  

Omkostningerne til transmission af varme 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
80. Fjernvarme Fyn finder, at transmissionsledninger fra værket til 

distributionsnettet samt pumpestationer, herunder eludgiften 
forbundet hermed skal indregnes som fællesomkostninger med 
samme argumentation, som anvendes til støtte for, at affaldssidens 
transport- og omlasteomkostninger dermed skal kvalificeres som 
fællesomkostninger. Fjernvarme Fyn bemærker, at det ikke er muligt 
at producere og få værdi af affaldsvarmen, uden at varmen kan 
leveres via en transmissionsledning til distributionsnettet, og at 
såfremt der ikke er en transmissionsledning, kan varmen ikke 
leveres, hvilket vil betyde omkostninger til f.eks. et køletårn og 
indebære, at værket og affaldssiden ikke får en indtægt for 
varmeproduktionen, og at affaldsleverandørerne dermed skal betale 
100 pct. af omkostningerne ved forbrændingen.  

Sekretariatets bemærkninger: 
81. Sekretariatet har i pkt. 191 i notatet taget stilling til, at 

omkostningerne til transmission ikke er en fællesomkostning, da 
transmissionen specifikt vedrører varmesiden. Sekretariatet er enigt 
med Fjernvarme Fyn i, at varmen ikke vil kunne leveres, hvis ikke 
der er en transmissionsledning til at transportere varmen. Det er 
imidlertid sekretariatets vurdering, at transporten af varmen 
entydigt kommer varmesiden til gode, da det alene er varmesiden, 
der anvender og kan anvende den varme, der transporteres gennem 
transmissionsledningen. Der er på denne baggrund tale om en 
særomkostning for varmesiden. Høringsvaret giver således ikke 
anledning til ændringer. 

Omkostninger til biomasseafbrænding og neddeling 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
82. Fjernvarme Fyn bemærker, at omkostningerne til neddeling er 

medtaget to gange i opgørelsen i tabel 10. Således var 
neddelingsomkostningerne allerede indeholdt i de samlede 
fællesomkostninger, hvorfor der skal ske korrektion herfor. 

83. Fjernvarme Fyn anfører, at Odense Kraftvarmeværk har oplyst, at 
omkostningerne ved biomasseafbrændingen i det store og hele 
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opvejes af elindtægten. Det er ikke acceptabelt, at sekretariatet 
anfører, at der skal tages stilling senere, eftersom de 2,9 mio. kr., 
spørgsmålet drejer sig om, dermed ikke indgår i 
fællesomkostningerne og således heller ikke i vurderingen af 
fordelingen. Alternativt må sekretariatet straks bede Odense 
Kraftvarmeværk om at indlevere elproduktionstallene. 

Sekretariatets bemærkninger: 
84. Sekretariatet bemærker, at neddelingsomkostningerne ikke er 

medtaget to gange i sekretariatets opgørelse af omkostningerne i 
tabel 1 og tabel 10. Der er tale om tabeller, som sekretariatet selv 
har udarbejdet som illustration af de i sagen omhandlede 
omkostninger, og sekretariatet har sikret sig, at omkostningerne 
alene indgår én gang.  

85. For så vidt angår omkostningerne til biomasse bemærker 
sekretariatet, at det er korrekt, at Odense Kraftvarmeværk har 
oplyst, at omkostningerne ved biomasseafbrændingen i det store og 
hele opvejes af elindtægten. Sekretariatet har på denne baggrund 
foretaget ændringer i teksten i pkt. 228ff. i notatet, og beregningerne 
som følge heraf. 

Mistet elproduktionstilskud 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
86. Odense Kraftvarmeværk finder, at Fjernvarme Fyn allerede er 

kompenseret for det mistede elproduktionstilskud, da værket i 2010 
ændrede omkostningsfordelingen fra 70/30 til 65/35 for at 
kompensere varmesiden for det mistede elproduktionstilskud. 
Fjernvarme Fyn opnår derfor dobbeltkompensation, når beløbet 
indgår en gang til, hvorfor der ikke skal korrigeres for beløbet i 
sekretariatets beregninger. 

Sekretariatets bemærkninger: 
87. Sekretariatet har i pkt. 236ff. i notatet vurderet, at varmesiden skal 

kompenseres for det mistede elproduktionstilskud. Sekretariatet har 
foretaget sine egne beregninger, hvorved varmesiden får den 
kompensation. Det er derfor sekretariatets vurdering, at varmesiden 
ikke opnår en dobbeltkompensation. Høringssvaret giver således 
ikke anledning til ændringer.  

Afskrivninger 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
88. Fjernvarme Fyn bemærker, at affaldsleverandørerne har oplyst, at 

der er hensat penge til skrotning via en opskrivning af anlæggets 
værdi på i alt 25 mio. kr.  Disse omkostninger er tillagt værkets 
anlægsværdi og er således opkrævet som afskrivninger i 
prisregnskabets fællesomkostninger, som varmesiden har betalt sin 
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andel af. Affaldsleverandørerne har derfor ikke betalt disse eller en 
andel heraf som særomkostninger. Der bør korrigeres for 
hensættelserne til skrotning i opgjorte fællesomkostninger til 
fordeling. Opskrivningen af anlæggets værdi på 25 mio. kr. kan ikke 
indgå i afskrivningsgrundlaget, som varmesiden bidrager til. 

Affaldsleverandørernes bemærkninger: 
89. Affaldsleverandørerne bemærker, at der ikke er grundlag for at 

fastslå, at der i det varmeprismæssige afskrivningsgrundlag er sket 
en opskrivning af afskrivningsgrundlaget med 25 mio. kr. som følge 
af hensat forpligtigelse til skrotning. Skrotningsomkostningen er 
hensat i Odense Kraftvarmeværks årsrapport og opgjort efter 
årsregnskabslovens regler.  

90. Sekretariatet bemærker, at Odense Kraftvarmeværk under sagens 
behandling har oplyst, at der ikke er indregnet omkostninger til 
skrotning i varmepriserne, og at det fremgår af praksis, at 
Energitilsynet må kunne stole på de oplysninger, som 
forsyningsvirksomhederne indberetter til tilsynet, jf. pkt.93 i notatet. 
Det er sekretariatets vurdering, at Fjernvarme Fyn ikke har 
fremsendt dokumentation eller oplysninger, der giver sekretariatet 
en begrundet mistanke om, at oplysningerne fra Odense 
Kraftvarmeværk ikke korrekte. Sekretariatet bemærker endvidere, at 
den økonomiske opgørelse vedrørende åbningsbalancen er opgjort 
efter regler i elforsyningsloven. Vurderingen af, om en 
omkostningsfordeling eller en varmepris er rimelig, foretages 
derimod efter reglerne i varmeforsyningsloven. Høringssvaret giver 
derfor ikke anledning til ændringer.  

Indregning af omkostninger, der oversteg prisloftet for 2010 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
91. Fjernvarme Fyn klager over Odense Kraftvarmeværks indregning af 

det beløb, der oversteg prisloftet for 2010, og som ikke efterfølgende 
kan indregnes. Fjernvarme Fyn anmoder sekretariatet om at 
behandle dette forhold hurtigst muligt, så der kan ske en 
efterregulering af 14 mio. kr. i 2015. 

Sekretariatets bemærkninger: 
92. Som anført i pkt. 200 i notatet har sekretariatet taget forbehold for 

at rejse en sag vedrørende afskrivningerne for 2010. Høringssvaret 
giver derfor ikke anledning til ændringer. 

Fastlæggelse af varmeprisen og pejlemærkerne til brug for vurderingen 
heraf 
Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
93. Fjernvarme Fyn bemærker, at i de opgørelser, som indgår i 

sekretariatets vurdering, og som viser varmeprisen fra Odense 
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Kraftvarmeværk, de anvendte substitutionspriser og 
affaldsvarmeprisen i henhold til affaldsvarmestatistikken10, er 
varmeprisen fra Odense Kraftvarmeværk opgjort som varmeprisen 
eksklusive afgifter, mens substitutionsprisen og varmeprisen fra 
affaldsvarmestatistikken er opgjort inklusive afgifter, hvilket har en 
afgørende betydning for vurderingen af varmeprisen i forhold til 
pejlemærket.  

Odense Kraftvarmeværks bemærkninger 
94. Odense Kraftvarmeværk bemærker at sekretariatet ikke har 

indregnet afgifterne i varmeprisen, og derfor ikke anvender det 
korrekte sammenligningsgrundlag i forhold til substitutionsprisen. 
 

Sekretariatets bemærkninger: 
95. Sekretariatet har på baggrund af høringssvarene sikret, at det i 

tabellerne fremstår med klarhed, om de forskellige poster er opgjort 
inklusive eller eksklusive afgifter. Høringssvarene har således givet 
anledning til ændringer. Høringssvarene har dog ikke givet 
anledning til en ændret vurdering af sagens resultat.  

Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
96. Odense Kraftvarmeværk finder, at det er væsentligt for sagens 

afgørelse, at sekretariatet inddrager substitutionsprisen, og at det 
ellers vil være i strid med officialmaksimen. Værket bemærker 
hertil, at det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, øvrig praksis 
og forarbejderne til varmeforsyningsloven, at substitutionsprisen 
skal inddrages som pejlemærke. Odense Kraftvarmeværk bemærker 
endvidere, at sekretariatet ikke har anvendt den af værket oplyste 
substitutionspris, som er 73,98 kr./GJ inkl. tillæg for CO2. 

97. Odense Kraftvarmeværk finder, at det forhold, at substitutionsprisen 
er højere end de varmepriser, som fremkommer ved de anvendte 
omkostningsfordelinger, ikke kan begrunde, at substitutionsprisen 
ikke inddrages som det væsentligste pejlemærke ved vurderingen af, 
om omkostningsfordelingen er rimelig. Det forhold, at 
substitutionsprisen er væsentligt højere end den opkrævede pris viser 
blot, at omkostningsfordelingen på 64/36 har været rimelig. Det 
bemærkes også, at substitutionsprisen er baseret på prisen for varme 
fra Fynsværket, der som centralt værk har lavere varmepriser. 

98. Odense Kraftvarmeværk finder, at sekretariatets bemærkninger 
vedrørende substitutionsprisen og prisloftet som pejlemærker ikke 
harmonerer sammen, og at prisloftet ikke kan begrunde, at 
substitutionsprisen udelades som pejlemærke ved 
rimelighedsvurderingen af den anvendte omkostningsfordeling.  

                                                 
10 Dansk Fjernvarmes Affaldsvarmestatistik. Bilag 9. 
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Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
99. Fjernvarme Fyn bemærker, at substitutionsprisen ikke kan tillægges 

omkostninger til CO2-kvoter, da varmeaftagernes tildeling af gratis 
CO2-kvoter i substitutionssituationen vil le have ført til, at 
varmeprisen ikke indeholdt omkostninger til CO2-kvoter. 
Fjernvarme Fyn bemærker endvidere, at det er i overensstemmelse 
med Energiklagenævnets afgørelse, at sekretariatet vurderer 
varmeprisen i forhold til niveauet for substitutionsprisen og lader 
værkets omkostningseffektivitet indgå i vurderingen. 

100. Fjernvarme Fyn anfører, at Odense Kraftvarmeværk selv har 
tilkendegivet, at det er vanskeligt at opgøre substitutionsprisen, og at 
inddragelsen af niveauet mellem parternes opgjorte substitutionspris 
ligger inden for rammerne af Energitilsynets skøn og 
Energiklagenævnets retningslinjer.  

Sekretariatets bemærkninger: 
101. Sekretariatet bemærker, at substitutionsprisen indgår i vurderingen 

af sagen i overensstemmelse med forarbejderne til 
varmeforsyningsloven og Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 
2013. På baggrund af høringssvarene har sekretariatet dog for at 
tydeliggøre dette yderligere ændret et antal formuleringer i 
indeværende notat bl.a. i pkt. nr. 264. Sekretariatet bemærker i den 
forbindelse, som det også fremgår, at anvendelsen af 
substitutionsprisen som et pejlemærke blandt flere ikke indebærer, at 
den resulterende varmepris skal være lig med substitutionsprisen. 
Det er sekretariatets vurdering, at det forhold, at der ikke er 
beregnet og fastsat én substitutionspris, ikke er i strid med 
officialmaksimen, da de opgjorte substitutionspriser er højere end 
den omkostningsbestemte pris, og da varmen skal afsættes til den 
laveste af substitutionsprisen, den omkostningsbestemte pris eller 
prisloftet.  

102. For så vidt angår angivelsen af substitutionsprisen som opgjort af 
Odense Kraftvarmeværk bemærker sekretariatet, at sekretariatet 
selv har beregnet den vægtede substitutionspris, og at beregningen 
af en specifik substitutionspris ikke har afgørende betydning for 
vurderingen af sagen, jf. pkt. 259 i notatet. Denne del af 
høringssvaret giver anledning til en mindre ændring i fodnote 59 i 
notatet.  

Pejlemærket den landsgennemsnitlige affaldsvarmepris 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
103. Odense Kraftvarmeværk finder, at sekretariatet ikke til skade for 

værket og affaldssiden i strid med praksis og varmeforsyningslovens 
forarbejder har kunnet inddrage en sammenligningspris, som er 
lavere end den oplyste substitutionspris. Odense Kraftvarmeværk 
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finder, at sekretariatet ved at inddrage den landsgennemsnitlige 
affaldsvarmepris i strid med almindelige forvaltningsretlige 
principper indfører en praksisændring med tilbagevirkende kraft. 

Sekretariatets bemærkninger: 
104. Den landsgennemsnitlige affaldsvarmepris er ikke udtryk for den 

pris, som Fjernvarme Fyn alternativt kan komme til at betale for 
varmen, hvorfor den landsgennemsnitlige affaldsvarmepris ikke 
tillægges afgørende betydning, jf. pkt. 286ff. i notatet. Sekretariatet 
finder ikke, at inddragelsen af pejlemærket er udtryk for en 
praksisændring med tilbagevirkende kraft. Sekretariatet henviser 
hertil, at pejlemærket alene inddrages, da der er store usikkerheder 
om fastsættelsen af substitutionsprisen, og da de opgjorte 
substitutionspriser overstiger den omkostningsbestemte pris. Det er 
sekretariatets vurdering, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved 
fastsættelsen af en rimelig omkostningsfordeling, og at 
lovgrundlaget ikke afskærer tilsynet fra at inddrage yderligere 
pejlemærker, men blot opridser forhold, som kan indgå ved 
vurderingen og fastsættelsen af en rimelig omkostningsfordeling. 
Sekretariatet finder derfor, at der endvidere kan lægges vægt på, om 
den resulterende varmepris er ude af trit med prisen andre steder. 
Sekretariatet henviser i den forbindelse til, at hverken 
varmeforsyningsloven eller forarbejderne hertil er udtømmende for 
så vidt angår fastsættelsen af de pejlemærker, der kan inddrages 
vurderingen af en rimelig omkostningsfordeling. Høringssvaret giver 
derfor ikke anledning til ændringer. 

Fastlæggelse af pejlemærke for affaldsbehandlingsprisen 
Affaldsleverandørernes bemærkninger: 
105. Affaldsleverandørerne finder, at kapacitetsbetalingen skal indgå 

ved opgørelsen af affaldsbehandlingsprisen på værket, da det er en 
omkostning, der kan henregnes til affaldsbehandlingen på værket, og 
da værket ikke ville være blevet opført, såfremt kapacitetsbetalingen 
ikke var blevet betalt i perioden 2000-2010.  

106. Affaldsleverandørerne vurderer, at pejlemærkerne ikke vil være 
ligevægtige, hvis der i pejlemærket for varme indgår den faktiske 
betalte varmepris, mens kapacitetsbetalingen ikke medregnes i 
affaldsbehandlingsprisen. Affaldsleverandørerne anfører hertil, at 
bemærkningerne i Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 
om, at størrelsen og arten af særomkostningerne som udgangspunkt 
er fordelingsnøglen uvedkommende, og at kapacitetsbetalingen 
derfor ikke skal indgå i vurderingen af, om fordelingsnøglen er 
rimelig, knytter sig til vurderingen af fordelingsnøglen og ikke til 
fastsættelsen af pejlemærkerne. Affaldsleverandørerne bemærker 
endvidere, at pejlemærket er den faktiske affaldsbehandlingspris på 
Odense Kraftvarmeværk. 
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Fjernvarme Fyns bemærkninger: 
107. Fjernvarme Fyn finder, at der ikke er grundlag for at lade to 

forskellige priser fra affaldsvarmestatistikken indgå i vurderingen, 
da der foreligger klar dokumentation for Fjernvarme Fyns 
korrektioner af affaldsvarmestatistikken. Tilsvarende er det 
væsentligt for pejlemærkets værdi, at det tages i betragtning, at 
affaldsvarmestatistikkens tal ikke omfatter transportomkostninger, 
som hos alle andre værker (undtagen Mådeværket) er behandlet som 
særomkostninger for affaldssiden. 

Sekretariatets bemærkninger: 
108. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer. Som det 

fremgår i pkt. 272 i notatet finder sekretariatet ikke, at 
kapacitetsbetalingen skal indgå i vurderingen af, om 
fordelingsnøglen er rimelig, bl.a. under henvisning til 
Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012, hvoraf fremgår, at 
kapacitetsbetalingen ikke skal indgå i vurderingen af, om 
fordelingsnøglen er rimelig. Sekretariatet bemærker i den 
forbindelse, at det pejlemærke, der skal anvendes til vurderingen af 
den resulterende affaldsbehandlingspris, er den landsgennemsnitlige 
affaldsbehandlingspris. 

109.  Sekretariatet bemærker endvidere, at sekretariatet i pkt. 274 i 
notatet har taget stilling til det talmateriale, der ligger til grund for 
affaldsvarmestatistikken og parternes opgørelse af 
affaldsbehandlingsprisen og på baggrund heraf vurderet, at det er 
relevant at inddrage begge de opgjorte affaldsbehandlingspriser 
som pejlemærker. Sekretariatet bemærker endeligt, at sekretariatet i 
notatets pkt. 275 gør opmærksomt på, at der ikke vil være 
fuldstændig overensstemmelse mellem de omkostninger, der indgår i 
Odense Kraftvarmeværks affaldsbehandlingspris, og de 
omkostninger der indgår i statistikken. Da der imidlertid ikke 
foreligger et alternativt eller mere retvisende pejlemærke, finder 
sekretariatet dog, jf. notatets pkt. 275, at statistikken kan inddrages 
som et pejlemærke.  

Øvrige bemærkninger til enkeltafsnit 
Odense Kraftvarmeværks bemærkninger: 
110. Odense Kraftvarmeværk har endvidere fremsendt bemærkninger af 

mere korrektur- og fremstillingsmæssig karakter. 

Sekretariatets bemærkninger: 
111. Høringssvaret har givet anledning til enkelte rettelser.  
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taget en vurdering af denne fordeling. Sekretariatet har heller ikke vurderet opgørelsen af 

substitutionsprisen.  

Dertil kommer, at de kriterier, der er anvendt som begrundelse for at ændre omkostnings-

fordelingen, er nye og ikke tidligere har været anvendt i praksis. Der er dermed tale om, at 

sekretariatet indfører en praksisændring med tilbagevirkende kraft og dermed etablerer en 

overdækning på 55 mio. kr. Dette er særdeles indgribende og i strid med almindelige for-

valtningsretlige regler.

Endelig har sekretariatet heller ikke i høringsudkastet fulgt de anvisninger, Energiklage-

nævnet har fastsat vedrørende efterreguleringsperiodens længde. En korrekt anvendelse 

af disse kriterier ville selvstændigt føre til, at omkostningsfordelingen ikke skulle ændres 

eller højest skulle ændres for en periode, som er væsentligt kortere end 15 år.

Sekretariatet opfordres på den baggrund til at ændre høringsudkastet.

2. Perioden

2.1 Kriterier

Efter Energiklagenævnets afgørelse skal følgende indgå ved fastsættelsen af den periode, 

Energitilsynets efterregulering skal vedrøre:

 Myndighedspassivitet

 Indrettelseshensyn

 Hensynet til forsyningssikkerheden 

 ODV’s økonomiske råderum for indregningen af efterreguleringen

Sekretariatet har fastsat efterreguleringsperioden til 15 år (2000-2010 samt bemyndigelse 

vedrørende omkostningsfordelingen i 2011-2014) og afvist, at de anførte kriterier skal føre 

til, at omkostningsfordelingen kun skal ændres fra klagen blev indgivet i 2008 eller fra et 

endnu senere tidspunkt.  

2.2 Myndighedspassivitet (pkt. 116-120)

Energitilsynet har som begrundelse for, at der ikke foreligger myndighedspassivitet anført, 

at tilsynet ikke godkender anmeldte priser, og at priserne indføres i et offentligt tilgænge-

ligt register. 

Dette er imidlertid ikke afgørende for, om der foreligger myndighedspassivitet.
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Energitilsynet er en tilsynsmyndighed (og ikke en klagemyndighed) og er derfor forpligtet til 

af egen drift at rejse tilsynssager, såfremt der er anledning hertil, herunder i kraft af et 

værks prisanmeldelser. Den omstændighed, at priserne (tillige) indføres i et offentligt til-

gængeligt register, kan således ikke begrunde, at Energitilsynet forholder sig passivt til 

prisanmeldelser.
1

Energitilsynets sekretariat kunne således ved en gennemgang af de anmeldte priser og 

aftaler umiddelbart konstatere, at der ikke var fastsat en konkret omkostningsfordeling. 

Dette forudsatte ikke en bilagsrevision. Det forhold, at Energitilsynet ikke foretager bilags-

revision, udelukker således heller ikke, at der foreligger myndighedspassivitet.

Dertil kommer, at Fjernvarme Fyn i 2002 rettede henvendelse til Energitilsynet for at drøfte 

ODV’s prisfastsættelse. Energitilsynet havde også på den baggrund anledning til at foretage 

en vurdering af omkostningsfordelingen og den deraf følgende varmepris.

ODV fastholder derfor, at Energitilsynet i strid med tilsynets forpligtelser efter varmeforsy-

ningsloven, har forholdt sig passivt til de indsendte prisanmeldelser mv. Der foreligger på 

den baggrund myndighedspassivitet, som betyder, at omkostningsfordelingen tidligst kan 

ændres fra klagetidspunktet i september 2008.

Dertil kommer, at Energitilsynet ikke har fremmet sagen med den fornødne hurtighed. 

Klagen blev som anført indgivet i september 2008. Energitilsynet traf først afgørelse i sagen 

den 22. august 2011 (dvs. efter 3 år). Energiklagenævnet hjemviste den 12. juni 2012 sagen 

til fornyet behandling i tilsynet, og først nu efter yderligere 2½ år foreligger der et udkast til 

tilsynsnotat. Den samlede sagsbehandlingstid i Energitilsynet har således været 5½ år. 

Dette kan ikke begrundes i sagens kompleksitet, jf. pkt. 126, hvortil bemærkes, at sagen er 

relativt simpel, og at Energiklagenævnets sagsbehandlingstid alene var 9 måneder (hvoraf 

2 af månederne vedrørte spørgsmålet om opsættende virkning).

2.3 Indrettelseshensyn (pkt. 121-126)

Sekretariatet anfører, at hverken ODV eller affaldsleverandørerne har kunnet indrette sig i 

tillid til, at de aftalte varmepriser var endelige. Som begrundelse herfor anfører sekretaria-

tet, at tilsynsmyndigheden i henhold til praksis kan foretage en efterregulering af en om-

kostningsfordeling for flere forudgående år. Sekretariatet henviser i den forbindelse til 2 

afgørelser, hvor dette skulle være sket.

                                                       
1 Der henvises bl.a. til Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard Truelsen m.fl., side 153, hvor 

det er anført, at ”Formålet med kravet om, at priser og betingelser skal anmeldes, er at sikre offentlighed om priser og 

betingelser samt mulighed for at Energitilsynet kan påse priser og betingelsernes lovlighed.”
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Det bemærkes, at der i afgørelsen om Skagen Forbrænding alene skete en ændring for 2 

forudgående år. Det fremgår derimod ikke af afgørelsen om Aars Varmeværk, at den æn-

drede omkostningsfordeling på 75/25 skulle have virkning forud for afgørelsestidspunktet.

Der foreligger ikke anden praksis, som tillægger afgørelser fra energimyndighederne tilba-

gevirkende kraft. Det fremgår tværtimod af en lang række afgørelser og af et notat fra 

Kammeradvokaten, som Energitilsynet har tiltrådt, at der ikke er hjemmel til at ændre om-

kostningsfordelingen for en periode forud for en afgørelse herom.

Det fastholdes på den baggrund, at ODV og affaldsleverandørerne har indrettet sig i tillid 

til, at omkostningsfordelingen ikke ville blive ændret, i hvert fald ikke for en periode forud 

for klagens indgivelse i 2008. 

Det er særdeles vidtgående, at Energitilsynet baseret på én afgørelse fra Gas- og Varme-

prisudvalget, som ikke harmonerer med anden og senere praksis, ændrer omkostningsfor-

delingen for en periode på 15 år og dermed etablerer en overdækning på 55 mio. kr. 

Det gælder særligt i en situation som den foreliggende, hvor afgørelsen er baseret på en 

rimelighedsvurdering, hvor sekretariatet har anvendt nye kriterier, og hvis udfald ODV ikke 

har kunnet forudse. 

2.4 Økonomisk råderum og forsyningssikkerhed (pkt. 127 – 134)

Sekretariatet anfører indledningsvis, med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse, at 

hensynene til forsyningssikkerheden og ODV’s økonomiske råderum skal indgå ved vurde-

ringen af, hvor lang en periode, der skal foretages efterregulering for. 

Herefter fremgår det imidlertid, at disse hensyn ikke inddrages ved fastlæggelsen af efter-

reguleringsperioden.

Sekretariatet anfører således, at Fjernvarme Fyn må formodes selv at have gjort sig overve-

jelser omkring forsyningssikkerheden, og at inddragelsen af ODV’s økonomiske råderum 

blot vil svække andre anlægs konkurrenceevne.

Dette er i strid med Energiklagenævnets afgørelse og udgør en alvorlig mangel i høringsud-

kastet.

Som det fremgår af pkt. 4.2 nedenfor vil en efterregulering for perioden siden 2000 således 

medføre så høje affaldsforbrændingspriser i 2015, at affaldsmængderne vil reduceres væ-

sentligt. Dertil kommer, at ODV tillige leverer varme til Kerteminde Forsyning og Gartnerne. 

Disse har ikke klaget over varmeprisen og har derfor ikke vurderet betydningen af reduce-

rede varmeleverancer.

Side 155af 295



5/16

Dok.nr. 12634727.1

Endelig bemærkes det, jf. tillige pkt. 4.2 nedenfor, at Vattenfall ikke er forpligtet til og ikke

fuldt ud har kapacitet til at sikre Fjernvarme Fyn varme, hvis affaldsmængderne på ODV 

reduceres.

Sekretariatet opfordres på den baggrund til – såfremt ændringen af omkostningsfordelin-

gen fastholdes - at foretage alternative beregninger, der viser efterreguleringsbeløbet og 

de resulterende affaldsforbrændingspriser i 2015, såfremt der alene sker efterregulering 

fra (i) klagens indgivelse og (ii) for en periode på 3 år regnet fra afgørelsestidspunktet 

(2012-2014). 

2.5 Forældelse

Energitilsynet har ikke i sin fastsættelse af efterreguleringsperioden efterkommet ODV’s 

indsigelser vedrørende forældelsesreglerne, jf. pkt. 112 i høringsudkastet, men har anført,

at spørgsmålet om forældelse ikke har betydning for Energitilsynets fastsættelse af den 

konkrete efterreguleringsperiode. 

Det følger endvidere af høringsudkastet, at hverken Energitilsynet eller Energiklagenævnt 

kan tage stilling til, hvorvidt kraftvarmeværket er afskåret fra at påberåbe sig forældelse 

over for varmeaftagerne. 

Da Energitilsynets afgørelse om efterregulering kan håndhæves (med tvangsbøder og straf-

forfølgning), afskærer tilsynet imidlertid reelt ODV fra at påberåbe sig forældelse og der-

med fra den beskyttelse, der ligger i forældelsesreglerne.  

3. Omkostningsfordelingen

3.1 Opgørelsen af fælles- og særomkostninger

ODV kan fuldt ud tilslutte sig, at omkostningerne til transport, omlastning og neddeling af 

affald kategoriseres som fællesomkostninger, og at omkostninger til transmission af var-

men er særomkostninger for varmesiden.

For så vidt angår omkostninger som følge af det mistede elproduktionstilskud ses Energitil-

synet ikke at have taget hensyn til, at ODV i 2010 ændrede omkostningsfordelingen fra 

70/30 til 65/35, netop for at kompensere varmesiden for det mistede elproduktionstilskud. 

Denne fremgangsmåde fandtes at være mere praktisk gennemførlig end at indregne en 

mistet indtægt i varmeregnskabet, og fremgangsmåden er også anvendt på andre anlæg.
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Fjernvarme Fyn er således allerede kompenseret for det mistede elproduktionstilskud og 

opnår derfor dobbeltkompensation, når beløbet indgår en gang til.  

ODV er på den baggrund uenig i, at der korrigeres for beløbet i sekretariatets beregninger.

3.2 Pejlemærker for vurdering af omkostningsfordelingen

3.2.1 Substitutionsprisen (pkt. 233-249)

Det fremgår udtrykkeligt af Energiklagenævnets afgørelse, at substitutionsprisen skal indgå 

som pejlemærker for, om varmeprisen baseret på en given fordelingsnøgle er rimelig. Det-

te er også anført af sekretariatet, jf. pkt. 226.

Sekretariatet henviser endvidere til forarbejderne til varmeforsyningsloven og Energiklage-

nævnets afgørelse om Måde-værket, hvor det entydigt fremgår, at rimeligheden af en om-

kostningsfordeling skal vurderes i forhold til substitutionsprisen.

Dette fremgår tillige af alle de andre afgørelser om omkostningsfordelinger, der er opreg-

net i Tabel 2 og 3. Der er ikke i nogen af disse afgørelser inddraget andre kriterier.

På trods af dette anfører sekretariatet i pkt. 245, at substitutionsprisen ikke kan tillægges 

afgørende betydning ved vurderingen af omkostningsfordelingen og kun kan tillægges 

mindre betydning som pejlemærke.

Dette begrunder sekretariatet med, at substitutionsprisen er højere end de varmepriser, 

som fremkommer ved de omkostningsfordelinger sekretariatet vurderer.

Dette kan imidlertid ikke begrunde, at substitutionsprisen ikke inddrages som det væsent-

ligste pejlemærke ved vurderingen af, om ODV’s omkostningsfordeling er rimelig. Det for-

hold, at substitutionsprisen er væsentligt højere end den af ODV opkrævede varmepris, do-

kumenterer tværtimod, at den aftalte affaldsvarmepris og resulterende omkostningsforde-

ling på 64/36 har været rimelig. 

Der er således ikke tale om, at ODV’s varmepris har balanceret med substitutionsprisen og 

kun bliver lavere end denne ved, at omkostningsfordelingen ændres, jf. pkt. 245. 

Det kan heller ikke tillægges betydning, om ODV er et effektivt drevet anlæg, jf. nærmere i 

pkt. 4.1.1 nedenfor Det bemærkes herved, at substitutionsprisen er baseret på prisen for 

varme fra Fynsværket, der som et centralt anlæg tillige har lave varmepriser.
2
     

                                                       
2 Det illustreres af prisloftet, som er væsentligt lavere i de centrale områder end i naturgasområder netop fordi 

det afspejler den hypotetiske substitutionspris for området.
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Det er derfor væsentligt for sagens oplysning, jf. officialprincippet, at Energitilsynet inddra-

ger substitutionsprisen, jf. nærmere nedenfor. Sekretariatet skal i den forbindelse lægge 

ODV’s opgørelse af substitutionsprisen til grund, idet Fjernvarme Fyns opgørelse er i strid 

med både de faktiske forhold og med praksis efter varmeforsyningsloven.

Sekretariatet anfører i pkt. 249, at prisloftet gør substitutionsprisen mindre anvendelig som 

pejlemærke. Hertil bemærkes, at ODV først blev omfattet af prisloftreguleringen den 1. 

januar 2010. Dette er også lagt til grund af sekretariatet i pkt. 269-270, hvor det anføres, at 

prisloftet ikke kan indgå som pejlemærke, idet ODV’s varmepris ifølge forarbejderne til 

varmeforsyningsloven og energimyndighedernes praksis skal vurderes i forhold til den 

faktiske substitutionspris. 

Det, der er anført i pkt. 249 harmonerer således ikke med pkt. 269-270, og prisloftet kan 

derfor ikke begrunde, at substitutionsprisen udelades som pejlemærke ved rimeligheds-

vurderingen af den anvendte omkostningsfordeling. 

3.2.2 Affaldsbehandlingsprisen (pkt. 250-261)

ODV kan tiltræde, at affaldsbehandlingsprisen på andre anlæg anvendes som pejlemærke 

ved vurderingen af om den anvendte omkostningsfordeling er rimelig.

3.2.3 Prisen for varme på andre affaldsforbrændingsanlæg (pkt. 271-272)

Sekretariatet anfører i pkt. 271-272, at den landsgennemsnitlige pris for affaldsvarme fra 

andre anlæg skal anvendes som pejlemærke ved vurderingen af omkostningsfordelingen, 

men at den dog ikke kan tillægges afgørende betydning.

Sekretariatet har herved lagt vægt på de usikkerheder, der er forbundet med fastsættelsen 

af substitutionsprisen.

Hertil bemærkes, at sekretariatet slet ikke har forholdt sig til opgørelsen af substitutions-

prisen, herunder forsøgt at afdække de usikkerheder, der måtte være.

Såfremt sekretariatet betvivler den af ODV opgjorte substitutionspris, skulle sekretariatet 

have afdækket tvivlen, jf. officialprincippet.

Sekretariatet kan således ikke til skade for ODV og affaldsleverandørerne undlade at oplyse 

sagen og dermed i strid med praksis og forarbejder inddrage en sammenligningspris, som 

er lavere end den oplyste substitutionspris. 
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Prisen for varmen fra ODV skal derfor sammenlignes med den af ODV oplyste substituti-

onspris, jf. ovenfor.

4. Energitilsynets beregninger

4.1.1 Omkostningsfordelingen (pkt. 273-303)

Sekretariatet har i sine beregninger vurderet 5 omkostningsfordelinger. ODV finder det 

bemærkelsesværdigt, at beregningerne ikke tager udgangspunkt i den faktisk anvendte 

fordeling opgjort efter sekretariatets korrektioner. Den faktisk anvendte fordeling skal så-

ledes alene tilsidesættes, hvis den har været urimelig.

Dette følger af Energiklagenævnets afgørelse, hvor det er anført, at (med min understreg-

ning)

”Energiklagenævnet finder på den baggrund, at Energitilsynet i den konkrete sag har 

kompetence til at fastsætte en omkostningsfordeling, såfremt den hidtidige fordeling 

findes at være urimelig ud fra de saglige kriterier, der kan indgå i en sådan vurdering.”

Efter sekretariatets korrektioner kan det lægges til grund, at der i perioden 2000-2010 har 

været følgende omkostningsfordeling og priser på ODV (ekskl. særomkostninger):

Omkostninger (tkr.) Andel Gennemsnitlig pris 

2000-2010

Fællesomkostninger 

til fordeling

1.236.535

Heraf betalt af var-

mesiden 

795.333  64 % 39,83 kr./GJ

Heraf betalt af af-

faldssiden 

441.202  36 % 161 kr./ton

Ved anvendelsen af en omkostningsfordeling på 64/36 er der med andre ord ikke en over-

dækning, som skal tilbageføres til varmesiden, jf. Tabel 4. Denne fordelingsnøgle skal der-

for indgå i Tabel 4 og i Tabel 5 som udgangspunkt for sekretariatets vurdering.

Tabel 4 skal derfor korrigeres som følger (ændrede tal fremstår med rød skrift):
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Tabel 4. Beløb der skal tilbageføres fra affaldsside til varmeside ved for-skellige

fordelinger af fællesomkostningerne

Varme-/affalds- omkostningsfordeling

ekskl. afgifter og særomkostninger

Beløb til tilbageførsel

50/50 pct. 178.519.950 kr.

55/45 pct. 116.838.500 kr.

60/40 pct. 55.157.050 kr.

64/36 pct 0 kr.

65/35 pct. -6.524.400 kr.

70/30 pct. -68.205.850 kr.

Tabel 5 skal ligeledes korrigeres, idet det for en ordens skyld bemærkes, at sekretariatet 

har glemt at indregne afgifterne i varmeprisen (13,01 kr./GJ i gennemsnit) og derfor ikke 

har det korrekte sammenligningsgrundlag i forhold til substitutionsprisen. Dertil kommer, 

at sekretariatet ikke har anvendt den af ODV oplyste substitutionspris, som er 73,98 inkl. 

tillæg for CO2 (vægtet gennemsnit for perioden 2000-2010). Ændringerne i Tabel 5 frem-

går med rød skrift:

Tabel 5. Resulterende omkostningsbestemte varmepriser og affaldsbehandlings-

priser ved fordelingsnøglerne samt substitutionsprisen og den landsgennemsnitlige

affaldsbehandlingspris for perioden 2003-2009

Ekskl. afgifter og særom-

kostninger

Fordelingsnøglevarmeside/affaldsside

50/50 55/45 60/40 64/36 65/35 70/30

Varmepris, kr./GJ, omkost-

ningsbestemt inkl. afgifter

43,90 46,99 50,07 52,84 53,16 56,25

Affaldsbehandlingspris,

kr./ton, ekskl. kapacitetsbe-

taling,omkostningsbestemt

225 202 180 161 157 135

Substitutionspris, kr./GJ,

73,98 73,98 73,98 73,98

54,67

73,98 73,98OKV opgørelse

FF opgørelse 54,67 54,67 54,67 54,67 54,67

Affaldsbehandlingspris,

kr./ton, landsgennemsnit

OKV opgørelse

FF opgørelse

193

208

193

208

193

208

193

208

193

208

193

208
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Affaldsvarmepris kr./GJ,

landsgennemsnit, ekskl. af-

gifter

OKV opgørelse

FF opgørelse
60,73

60,69

60,73

60,69

60,73

60,69

60,73

60,69

60,73

60,69

60,73

60,69

Der er intet i tabellen, som indikerer, at den anvendte omkostningsfordeling på 64/36 har 

været urimelig. Denne omkostningsfordeling fører tværtimod til en varmepris, som er væ-

sentligt lavere end substitutionsprisen, uanset hvordan substitutionsprisen opgøres. Det 

bemærkes dog, at Fjernvarme Fyn ikke har opgjort substitutionsprisen korrekt 

Omkostningsfordelingen fører endvidere til realisable affaldsforbrændingspriser.

Sekretariatets eneste begrundelse for at ændre omkostningsfordelingen til 60/40 er, at

Odense Kraftvarmeværk efter sekretariatets opfattelse er et effektivt drevet værk, og at 

Odense Kraftvarmeværks effektivitet skal komme både varme- og affaldssiden til gode, jf. 

pkt. 292. Sekretariatet anfører endvidere som begrundelse for at afvise en 65/35 fordeling, 

at der er tale om ligeværdige ydelser, og at en sådan fordeling vil indebære en for stor hen-

syntagen til affaldssiden, jf. pkt. 294.

Det fremgår imidlertid ikke på hvilket grundlag sekretariatet vurderer, at ODV er mere ef-

fektivt end andre affaldsforbrændingsanlæg. 

ODV har under sagen bestridt, at ODV er et særligt effektivt værk sammenlignet med man-

ge andre affaldsforbrændingsanlæg. Alle anlæg, som har røggaskondensering, har således 

en bedre termisk virkningsgrad end ODV. Fjernvarme Fyns postulat om at ODV er effektivt

– som tilsyneladende ukritisk er lagt til grund af sekretariatet - kan derfor ikke begrunde, at 

varmeprisen på ODV skal være endnu lavere, end de i forvejen meget lave priser, som er 

blandt de laveste i Danmark.

Dertil kommer, at sekretariatet med den anførte begrundelse inddrager helt nye kriterier i 

vurderingen af omkostningsfordelingen, som ikke tidligere er anvendt i praksis. Der er 

dermed tale om, at sekretariatet indfører en praksisændring med tilbagevirkende kraft og 

dermed etablerer en overdækning på 55 mio. kr. Dette er særdeles indgribende og i strid 

med almindelige forvaltningsretlige regler.

Sekretariatet har heller ikke ved vurderingen af ”de ligeværdige ydelser” inddraget det, ODV 

og affaldsleverandørerne har anført om varme- og affaldssidens besparelser ved de aftalte 

priser i forhold til henholdsvis substitutionsprisen og den landsgennemsnitlige affaldsfor-

brændingspris.
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4.2 Prisvirkningerne af en ændring af omkostningsfordelingen til 60/40  

Dertil kommer, at en ændring af omkostningsfordelingen fra 64/36 til 60/40 og etablerin-

gen af den heraf følgende varmeprismæssige overdækning på 55 mio. kr. fører til en uri-

melig prisvirkning, som vil føre til, at affaldsleverancerne til ODV vil blive halveret. 

Sekretariatet har i sine beregninger fastsat efterreguleringsperioden til 2 år (2014 og 2015), 

idet der ikke efter 2015 eksisterer et leveringsforhold, som efterreguleringen kan foretages 

i.

Hertil bemærkes, at Energitilsynet tidligst kan forventes at komme med en tilkendegivelse i 

sagen den 16. december 2014. På dette tidspunkt kan der ikke ske efterregulering for 2014. 

Der kan således ikke justeres bagudrettet på affaldspriser, da det er prisen på afleverings-

dagen, der afgør afregningen.

Der er heller ikke mulighed for med hjemmel i Ramme- og samarbejdsaftalens genforhand-

lingsbestemmelse at forlænge aftalen, jf. pkt. 276. Dette vil være i strid med udbudsregler-

ne, hvorefter kommuner mv. er forpligtet til at udbyde deres indkøb af affaldsforbræn-

dingsydelser.

Sekretariatets beregninger skal derfor justeres, således at en eventuel varmeprismæssig 

overdækning alene indregnes i affaldsforbrændingspriserne for 2015.

Dertil kommer, at beregningen af de resulterende priser ved tilbageførsel af overdæknin-

gen ikke som i sekretariatets Tabel 8 kan ske på grundlag af ODV’s priser i 2000-2010, men 

må foretages på grundlag af de budgetterede priser for 2015.

Beregningen kan heller ikke foretages på grundlag af en samlet affaldsmængde på 500.000 

ton. Affaldsmængderne (ekskl. Import og ved ”normal” tiptakst) i 2015 forventes at være 

175.000 ton. I 2015 forventes affaldsmængderne fra Kontraktparterne således at være 

mindre end tidligere år, da de sjællandske leverandører har færdigleveret deres andel af 

mængderne (grundet øgede leverancer i tidligere år). Dermed er der færre ton at fordele 

efterreguleringsbeløbet på (175.000 ton). At anlægget supplerer med importeret affald for 

at opnå fuldlast, kompenserer ikke herfor, da disse priser er kontraktuelt fastlagte. 55 mio. 

kr. fordelt på denne affaldsmængde giver et pristillæg alene på 315 kr./ton oven i den nor-

male affaldsforbrændingspris, jf. den nye Tabel 8 nedenfor, som skal erstatte sekretariatets 

Tabel 8:
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Tabel 8. Resulterende affaldsbehandlingspris ved tilbageførsel af 55 mio. kr. fra af-

faldsside til varmeside i 2015 ekskl. afgifter og særomkostninger

Affaldspris (ved 175.000 ton) Budgetteret pris for 2015: 246 kr./ton

Tillæg for overdækning: 315 kr./ton

Pris i alt ekskl. afgifter: 561 kr./ton

Pris på andre anlæg Ca. 140 kr./ton ekskl. afgifter

Beregningen viser, at efterreguleringen af den etablerede overdækning fører til en affalds-

forbrændingspris, der er meget højere end prisen på andre anlæg. Når affaldsforbræn-

dingsprisen ikke længere er konkurrencedygtig med konkurrerende anlæg, viser erfarin-

gerne, at specielt erhvervsaffaldet leveres til andre forbrændingsanlæg, jf. også høringsud-

kastets pkt. 284. Der er derfor en væsentlig risiko for, at erhvervsaffaldets andel af de 

175.000 ton i 2015 ikke leveres til ODV, hvilket bringer den samlede affaldsmængde i 2015

ned på ca. 90.000 ton (ekskl. importaffald). Hvis overdækningen på 55 mio. kr. skal tilbage-

føres på en affaldsmængde på kun 90.000 ton bliver pristillægget på ca. 611 kr./ton oven i 

den budgetterede pris på 246 kr./ton. Dermed bliver den samlede affaldsforbrændingspris 

857 kr./ton ekskl. afgifter.

Det bliver dermed leverandørerne af dagrenovation (dvs. de nuværende private borgere på 

Fyn), som skal betale overdækningen på 55 mio. kr. til varmekunderne i Odense, selv om 

varmekunderne i hele perioden 2000-2010 har haft og fortsat har nogle af Danmark lave-

ste varmepriser.

Det er ikke sagligt, at sekretariatet ser bort fra dette i høringsudkastet, jf. pkt. 316.  

Disse forhold begrunder selvstændigt, at sekretariatets høringsudkast er for vidtgående og 

er i strid med de kriterier, som er opstillet af Energiklagenævnet. De beregnede priser fører 

således til, at omkostningsfordelingen ikke kan ændres eller højest kan ændres for en kor-

tere periode.

Ved beregningen af de resulterende priser kan sekretariatet heller ikke anvende den ak-

kumulerede overdækning, som var til stede pr. 31. december 2010. Der må nødvendigvis 

tages udgangspunkt i den akkumulerede overdækning, som er til stede dags dato.

Tilsynet kan heller ikke med henblik på reduktion af affaldsforbrændingsprisen disponere 

over den hensættelse på 36 mio. kr., som er foretaget til skrotning, og som ODV efter års-

regnskabsloven er forpligtet til at foretage. 

Det er således alene den del af overdækningen som overstiger skrotningshensættelsen på 

36 mio. kr. som kan anvendes til at afbøde virkningerne af en tilbageførsel af den etablere-

de overdækning på 55 mio. dette beløb udgør 34 mio. kr.
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Tabel 9 er derfor forkert og skal ændres således:

Tabel 9. Resulterende affaldsbehandlingspris ved tilbageførsel af 55 mio. kr. fra af-

faldsside til varmeside i 2015 ekskl. afgifter og særomkostninger med indregning af 

affaldsoverdækningen på 34 mio. kr.

Affaldspris (ved 175.000 ton) Budgetteret pris for 2015: 246 kr./ton

Tillæg for varmeoverdækning: 315 kr./ton

Fradrag for affaldsoverdækning: 194 kr./ton

Pris i alt: 367 kr./ton ekskl. afgifter

Pris på andre anlæg Ca. 140 kr./ton ekskl. afgifter

Uanset om affaldsoverdækningen anvendes til at afbøde virkningerne af sekretariatets 

ændring af omkostningsfordelingen, vil affaldsforbrændingspriserne således blive væsent-

ligt højere end priserne på andre anlæg.

Endelig bemærkes det, at Sekretariatet ikke kan lægge til grund – og dermed ikke kan læg-

ge vægt på – at Vattenfall har forsyningspligt for fjernvarme, jf. pkt. 315.

Ifølge Vattenfalls bevilling til elproduktion er Vattenfalls forsyningspligt for fjernvarme i 

relation til de centrale anlæg betinget af, at anlægget er en forudsætning for fjernvarme-

forsyningen. Forsyningspligten er endvidere betinget af, at Vattenfall har en ret til at levere 

varme. På den baggrund er der ikke nogen forsyningspligt fra Fynsværkets blok 7. Det på-

gældende spørgsmål er underlagt Energistyrelsens kompetence. 

Uanset en eventuel forsyningspligt, kan Vattenfall ikke i alle perioder på året forsyne var-

mekunderne med ekstra varme fra andre anlæg på Fynsværket ved reduceret eller mang-

lende last på ODV. FYV7 er i store perioder enten begrænset af kølevandstilladelsen eller 

fuldt lastet allerede.

Det får derfor også økonomiske konsekvenser for varmeforbrugerne, hvis affaldsmæng-

derne til ODV reduceres som følge af en af sekretariatet etableret overdækning. Endelig er 

det samfundsøkonomisk ufordelagtigt, at erstatte produktionen af affaldsbaseret kraft-

varme på ODV med produktion af ren olie- eller gasbaseret varme på Fjernvarme Fyns 

spids- og reservelastkedler. 

Sekretariatets høringsudkast er derfor i strid med varmeforsyningslovens formålsbestem-

melse.  

Side 165af 295



15/16

Dok.nr. 12634727.1

5. Øvrige bemærkninger til enkeltafsnit

Pkt. 7, 315: Energitilsynet kan som anført ikke lægge til grund, at Vattenfall ifølge bevillin-

gen til elproduktion har forsyningspligt for fjernvarme. 

Pkt. 34, 233, 242, 248, 289, 299, 313: Den af ODV opgjorte substitutionspris udgør 73,98

kr./GJ, jf. bilag 1a til ODV’s indlæg af 28. juni 2014 (omregnet til vægtet gennem-

snit) og ikke til 69,21 kr./GJ som anført af sekretariatet.

Pkt. 42: Den tidligere § 20, stk. 4 (nu § 20, stk. 3), som indeholder bemyndigelse til at fast-

sætte regler om omkostningsfordelingen på affaldsforbrændingsanlæg, bør gen-

gives med en bemærkning om, at bemyndigelsen ikke er udnyttet, og fordelingen 

derfor skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i prak-

sis.

Pkt. 46: Det er tillige relevant at gengive anmeldelsesreglerne fra varmeforsyningslovens § 

21.

Pkt. 49: Elforsyningslovens § 75, stk. 4, som indeholder bemyndigelse til at fastsætte reg-

ler om omkostningsfordelingen på affaldsforbrændingsanlæg, bør gengives med 

en bemærkning om, at bemyndigelsen ikke er udnyttet, og fordelingen derfor skal 

ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i praksis.

Pkt. 55: Det er mere relevant at gengive den tidligere anmeldelsesbekendtgørelse, idet 

sagen vedrører omkostningsfordelingen i 2000-2010, hvor der er sket prisanmel-

delser efter den dagældende bekendtgørelse.

Pkt. 62: Det er misvisende, at Energitilsynets afgørelse af 25. april 2006 fremgår af Tabel 2. 

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2006 vedrørte spørgsmålet om en række om-

kostningsposter skulle betragtes som fællesomkostninger eller særomkostninger. 

Omkostningsfordelingen på 60/40 blev ikke fastsat i den pågældende afgørelse af 

25. april 2006, men i Konkurrenceankenævnets afgørelse af 22. januar 1999, som 

fremgår af Tabel 3. Afgørelsen medtages derfor dobbelt, hvis den tillige fremgår 

af Tabel 2. 

Pkt. 63: Sagen om Horsens Kraftvarmeværk er ikke færdigbehandlet og kan derfor ikke 

tillægges betydning. Sagen bør derfor ikke nævnes ved gennemgangen af admini-

strativ praksis.

Pkt. 76: Det bør tilføjes, at Energitilsynet udtalte i afgørelsen, at ”Hvis således den varme-

pris, der fremkommer som et resultat af den valgte omkostningsfordelingsnøgle, ved 

en efterfølgende kontrol viser sig ikke at ligge langt fra substitutionsprisen, vil dette væ-
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re en indikator for, at omkostningsfordelingen formentlig ikke vil kunne anses for uri-

melig”.

Pkt. 80: Fordelingen af fællesomkostninger i Skagen Forbrænding var 79/21, 71/29 og 

60/40 i de tre år sagen vedrørte. Disse fordelingsnøgler fandtes ikke urimelige. Al-

le tre fordelingsnøgler bør anføres i Tabel 3.

Det bør tilføjes under Tabel 3, at ”Fælles for alle disse afgørelser er, at omkostnings-

fordelingerne er fastsat ud fra en konkret vurdering, hvor fordelingen fører til en var-

mepris på niveau med substitutionsprisen og en realisabel affaldsforbrændingspris”.

ODV kan endvidere tilslutte sig affaldsleverandørernes høringssvar af 7. november 2014, 

dog med den korrektion, at ODV har opgjort substitutionsprisen til 73,98 kr./GJ. 

Med venlig hilsen

Per Hemmer

Agnete Nordentoft
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De modtagne høringsindlæg til sekretariatets udkast til tilkendegivelse fra henholdsvis 

Odense Kraftvarmeværk og affaldsleverandørerne giver anledning til følgende bemærknin-

ger: 

 

 

1. Centrale bemærkninger  

 

Det følger af Energiklagenævnets afgørelse1, at Energitilsynet skal fastsætte en fordelings-

nøgle for fordelingen af fællesomkostningerne mellem varme-og affaldssiden, fordi Odense 

Kraftvarmeværk i strid med reglerne i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og elforsynings-

lovens § 75, stk. 3 ikke har fastsat en omkostningsfordeling ud fra en konkret rimeligheds-

vurdering. 

 

Såfremt den fordelingsnøgle, som Energitilsynet fastsætter iht. varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4 og elforsyningslovens § 75, stk. 3, resulterer i, at varmen har betalt for meget, 

har den fordeling, som varmeprisen har været udtryk for været urimelig, og det for meget 

betalte skal efterreguleres. 

 

Det er således i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse, når sekretariatet 

fastlægger den rimelige omkostningsfordeling på baggrund af de retningslinjer, som er 

givet af Energiklagenævnet, og herefter beregner størrelsen af efterreguleringsbeløbet. 

 

At varmeprisen skal fastsættes omkostningsbestemt og baseret på en konkret vurdering af 

en rimelig omkostningsfordelingsnøgle og med de pejlemærker, som sekretariatet inddra-

                                                

 
1 Jf. afgørelsen side 38: ”En metode til omkostningsfordeling – som anvendt i den konkrete sag - hvor omkost-

ningsfordelingen alene er afhængig af indtægt fra el og varme, er urimelig og dermed i strid med reglerne i 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og elforsyningslovens § 75, stk. 3. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt 

vægt på, at omkostningsfordelingen ikke har været udtryk for en konkret rimelighedsbetragtning men alene har 

været afhængig af indtægter fra el og varme. Energiklagenævnet finder derfor, at der skal fastsættes en forde-

lingsnøgle for fordelingen af fællesomkostningerne mellem varme- og affaldssiden.” [Min understregning] 

Vedr. J.nr. 12/11100 – Odense Kraftvarmeværk – prisen på affaldsvarme 
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ger, er i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse, varmeforsyningslovens 

forarbejder og tidligere praksis. 

 

Det eneste forhold i sagen, som Energitilsynet uden konkret hjemmel eller fornødent 

grundlag og uden prøvelse indfører en ny praksis for, er Energitilsynets klassificering af 

affaldssidens transport- og omlasteomkostninger som fællesomkostninger, jf. nærmere 

afsnit 2 nedenfor.  

 

 

2. Supplerende vedrørende omkostningsgrundlaget - transport- og 

omlasteomkostninger 

 

Sekretariatet skal foretage en konkret vurdering af, om der i denne sag er grundlag for at 

kvalificere transport- og omlasteomkostninger som fællesomkostninger. 

 

Der foreligger mellem parterne en udtrykkelig aftale om, at affaldsleverandørerne skal 

betale omkostningerne frem til levering, dvs. alle egne transport- og omlasteomkostninger. 

Sekretariatet har fejlagtigt lagt til grund, at der ikke foreligger en klar aftale om disse om-

kostninger. Sekretariatet har ikke grundlag for at gribe ind i parternes udtrykkelige aftale 

og ændre disse omkostninger til fællesomkostninger. 

 

Sekretariatet kan heller ikke på baggrund af gældende tilsynspraksis nå til, at transport- 

og omlasteomkostninger ikke er særomkostninger for affaldssiden, når der som her fore-

ligger en udtrykkelig aftale, der regulerer forholdet. Der henvises herved til Mådesagen og 

sekretariatets gennemgang heraf under punkt 168 i udkastet til tilkendegivelse. 

 

Sekretariatet griber således ikke alene ind i en udtrykkelig aftale mellem parterne om om-

kostningerne frem til levering, men griber tillige ind i forudsætninger for kapacitetsudvidel-

sen af anlægget i 2001. 

 

Udvidelsen af Odense Kraftvarmeværk i 2001 var begrundet i, at der manglede affaldsfor-

brændingskapacitet. KARO/Noveren ønskede på trods af den geografiske afstand at levere 

til Odense Kraftvarmeværk, fordi dette selv med omkostninger til transport og omlastning 

var en billigere løsning end de muligheder, der var på Sjælland. Ved udvidelsen udvidede 

Odense Kraftvarmeværk derfor kapaciteten yderligere af hensyn til KARO/Noveren og un-

der den udtrykkelige forudsætning (jf. også Affaldsaftalen), at levering skulle ske ved port, 

og således at alle omkostninger frem til levering, herunder til transport og omlastning, 

skulle afholdes af KARO/Noveren selv. Såfremt transport- og omlasteomkostningerne hav-

de skullet behandles som fællesomkostninger, var kapacitetsudvidelsen af hensyn til KA-

RO/Noveren ikke blevet en realitet, og KARO/Noveren var ikke blevet aftaleparter. Hverken 

varmesiden eller de øvrige affaldsleverandører ville have accepteret meromkostninger som 

følge af affaldsleverancer helt fra Sjælland.  

 

Affaldssiden har som tidligere anført ikke på noget tidspunkt fremsat krav om eller på an-

den måde tilkendegivet over for værket, varmesiden eller Energitilsynet, at de mente, at 

transport- og omlasteomkostninger var fejlagtig rubriceret som særomkostninger. 

 

Såfremt sekretariatet i denne sag vil tilkendegive, at omkostninger til transport og omlas-

testationer ikke er særomkostninger for affaldssiden, men fællesomkostninger, skal sekre-
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tariatet udtrykkeligt tilsidesætte Affaldsaftalen og parternes forudsætninger for kapacitets-

udvidelsen i 2001 og fastsætte en ny praksis hos Energitilsynet, som ud over den konkrete 

betydning for denne sag fremadrettet vil få vidtrækkende konsekvenser for alle andre 

affaldsforbrændingsanlæg (med undtagelse af L90), idet sagen vil indebære, at omkost-

ninger til transport og omlastning af affald reelt altid vil være fællesomkostninger, uanset 

parternes forudsætninger, uanset parternes aftaler, og uanset om affaldssiden på intet 

tidspunkt har fremsat krav herom over for hverken værket, varmesiden eller Energitilsynet. 

 

Der er løbende akkumuleret en regnskabsmæssig overdækning, som i 2008, da der blev 

klaget til Energitilsynet, udgjorde ca. 131 mio. kr. Denne overdækning har sekretariatet 

vurderet tilhører affaldssiden. Affaldsbehandlingsprisen på værket har således været så 

lav, at der har været mulighed for at opkræve yderligere affaldsbehandlingspris svarende 

til overdækningen. Dette understøtter, at omkostningsfordelingen har været urimelig. 

 

Affaldssiden har på intet tidspunkt haft nogen berettigede forventninger til, at transport- 

og omlasteomkostninger skulle være fællesomkostninger. 

 

Sekretariatet kan ikke strække hjemlen i elforsyningslovens § 75, stk. 3 til fordel for af-

faldssiden så langt, at der bliver tale om indregning af omkostninger, der ikke længere kan 

anses for at være nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20’s forstand.  

 

 

3. Omkostningsfordelingen  

 

3.1 Omkostninger til CO2-kvoter i substitutionsprisen 

 

Odense Kraftvarmeværks opgørelse af substitutionsprisen bestrides. Substitutionsprisen 

kan ikke tillægges omkostninger til CO2-kvoter. Varmeaftagernes tildeling af gratis CO2-

kvoter ville – i substitutionssituationen – have ført til, at varmeprisen ikke indeholdt om-

kostninger til CO2-kvoter. Tværtimod må det antages, at tildelingen af gratiskvoter, jf. 

overgangen til delvis biomasse i 2010 på blok 8, ville have ført til en nedsættelse af var-

meprisen svarende til de overskydende kvoter. Der henvises til varmeforsyningslovens  

§ 20, stk. 8 og § 20, stk. 9. 

 

Der er således ikke grundlag for at tillægge substitutionsprisen omkostninger til CO2-

kvoter. Tværtimod burde der foretages en nærmere analyse af, om substitutionsprisen 

skal nedsættes på grundlag af tildelte overskydende gratiskvoter. 

 

3.2 Omkostningseffektivt værk 

 

Odense Kraftvarmeværk er et omkostningseffektivt værk. Værkets samlede omkostninger 

er lavere end på andre værker. Således er både varme- og affaldsbehandlingsprisen på 

Odense Kraftvarmeværk lavere end varme og affaldsbehandlingsprisen på andre værker, 

jf. Affaldsvarmestatistikken. 

 

Det anføres af Odense Kraftvarmeværk, at værket ikke er mere energieffektivt end andre 

værker. Det er imidlertid i denne sammenhæng værkets omkostningseffektivitet, der har 

betydning. 
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3.3 Substitutionsprisen  

 

Det følger af Energiklagenævnets afgørelse side 38 med henvisning til varmeforsyningslo-

vens bemærkninger, at substitutionsprisen kan indgå som pejlemærke for, om varmepri-

sen efter en given fordeling er rimelig. Det fremgår videre, at der er tildelt Energitilsynet et 

”vidt skøn”, og at ”der i hver enkelt sag skal foretages en konkret vurdering af omkost-

ningsfordelingen og rimeligheden heraf set i forhold til alle forhold i den konkrete sag.” 

 

Energiklagenævnet lægger i afgørelsen til grund, jf. side 39, at Energitilsynet i sin afgørel-

se har lagt afgørende vægt på, at omkostningseffektiviteten på værket skal komme begge 

ydelser lige til gode, og anfører på det grundlag, at ”Energitilsynet navnlig også burde 

have inddraget substitutionsprisen som pejlemærke ved vurderingen af varmeprisen i for-

bindelse med fastsættelsen af omkostningsfordelingen.”  

 

Det er således i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse, at sekretariatet 

kan vurdere varmeprisen i forhold til niveauet for substitutionsprisen og samtidig lade 

værkets omkostningseffektivitet indgå i vurderingen. 

 

Sekretariatet har i sit udkast til tilkendegivelse inddraget substitutionsprisen. Det bemær-

kes herved, at Odense Kraftvarmeværk selv har tilkendegivet under sagen, at det er van-

skeligt at fastsætte substitutionsprisen. Det ”niveau”, som Energitilsynet inddrager, er 

således niveauet mellem de substitutionspriser, der har været inddraget i sagen, hvilket 

ligger inden for rammerne af Energitilsynets ”vide skøn” og Energiklagenævnets retnings-

linjer. 

 

Såfremt sekretariatet vil inddrage den eksakte substitutionspris, gøres det gældende, at 

det er den af Fjernvarme Fyn opgjorte substitutionspris, der skal indgå. 

 

3.4 Grundlaget for vurderingen 

 

Jf. gennemgangen under afsnit 2 og Fjernvarme Fyns indlæg af 10 november 2014 skal 

omkostningerne til omlastning og transport ikke indgå som fællesomkostninger.  

 

Såfremt sekretariatet fastholder, at omkostningerne skal medgå som fællesomkostninger, 

skal omkostningerne fra Nyborg Forsyning og Service A/S nedsættes til de nødvendige 

omkostninger, dvs. ca. 7, 5 mio. kr. 

 

Det fastholdes, at der skal ske korrektion for de 25 mio. kr., som varmen har betalt til i 

form af afskrivninger, og at der er grundlag for at indregne omkostninger til transmission 

og pumper som fællesomkostninger. Der henvises til Fjernvarme Fyns indlæg af 10. no-

vember 2014. 

 

Endelig skal kompensationsbeløbet ikke indgå ved vurderingen, jf. Energiklagenævnets 

afgørelse side 38 nederst. 
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3.5 Særligt om bortfald af elproduktionstilskud  

 

Varmesiden er i sagens natur ikke kompenseret for bortfald af elproduktionstilskud, når 

dette ikke er regnet ind som en mistet indtægt i varmeregnskabet. Den omkostningsforde-

ling, som Odense Kraftvarmeværk fastsatte for 2010, indgår således slet ikke ved bereg-

ningen, og sekretariatet skal – som sekretariatet også har gjort – korrigere for dette beløb. 

Der er ikke tale om dobbeltkompensation. 

 

3.6 Odense Kraftvarmeværks beregninger 

 

Odense Kraftvarmeværks tal, jf. bl.a. tabel 5, viser, at selv med indregning af transport- 

og omlasteomkostninger som fællesomkostninger, har varmen betalt alt for meget, og der 

er grundlag for efterregulering, såfremt de respektive priser vurderes i forhold til pejle-

mærkerne. Det gælder tilsvarende tabel 5a, med korrektion for omkostninger til CO2-

kvoter og bemærkningerne under afsnit 3.5 ovenfor. 

 

Endvidere er der ved inddragelsen af affaldsvarmestatistikkens tal ikke taget højde for, at 

der ikke indgår transport- og omlasteomkostninger for de øvrige værker. Såfremt sekreta-

riatet fastholder, at transport- og omlasteomkostninger skal indgå som fællesomkostnin-

ger, skal der ved anvendelse af affaldsvarmestatistikken som pejlemærke korrigeres for 

disse omkostninger. Der henvises herved til tabel i Fjernvarme Fyns indlæg af 10. novem-

ber 2014 side 3, hvor affaldsleverandørernes oplyste omkostninger er anført som enheds-

omkostninger i kr./ton. Det fastholdes endvidere, at der foreligger fornøden dokumentati-

on, jf. bilag 10, til, at det er Fjernvarme Fyns korrigerede affaldsvarmestatistik-

affaldsbehandlingspriser, der skal lægges til grund. 

 

 

4. Efterregulering og prisvirkninger 

 

Odense Kraftvarmeværk anfører uden henvisninger eller dokumentation, at affaldsbehand-

lingsprisen på øvrige værker for 2015 er 140 kr./ton. Dette stemmer på ingen måde 

overens med de kendte tal, herunder de seneste tal fra Miljøstyrelsen2 for 2012, hvor af-

faldsbehandlingsprisen inklusive afgifter er opgjort til 455 kr./ton svarende til 230 kr./ton. 

eksklusive afgifter og eksklusive transportomkostninger. Beløbet på 140 kr. pr. ton mod-

svarer ikke de gennemsnitlige affaldsbehandlingspriser i Danmark. 

 

Hertil kommer, at den af Odense Kraftvarmeværk opgjorte affaldsbehandlingspris for 2015 

tillagt efterregulering ikke er retvisende. Således vil efterreguleringen kunne dækkes af det 

beløb, som affaldsleverandørerne gør gældende at have opsparet ved siden af omkost-

ningsdækningen (den regnskabsmæssige akkumulerede overdækning), uden at det bevir-

ker en forhøjelse af affaldsbehandlingsprisen. 

 

Det kan ikke tillægges betydning, med hvilket formål affaldsleverandørerne og Odense 

Kraftvarmeværk hævder at have opsparet midlerne. Faktum er, at pengene er tilstede og 

vil indebære, at der reelt ikke bliver tale om en prisstigning som følge af en efterregulering 

                                                

 
2  BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding 
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som minimum i en størrelsesorden helt op til det beløb, der de fakto henstår på nuværen-

de tidspunkt, som Odense Kraftvarmeværk oplyser udgør 70 mio. kr.  

 

Affaldsleverandørerne har igennem hele perioden haft meget lave affaldsbehandlingspri-

ser, hvilket som anført ovenfor understøttes af det forhold, at affaldsleverandørerne har 

formået at betale ca. 131 mio. kr. yderligere ind til værket i perioden. 

 

Det forekommer helt urimeligt, såfremt Odense Kraftvarmeværk, ved at bruge af over-

dækningsbeløbet til nedsættelse af affaldsbehandlingsprisen - samtidig med, at sagen har 

været til behandling hos energiprismyndighederne - kan opnå, at varmen ikke kan sikres 

retmæssig efterregulering af en akkumuleret varmeoverdækning. 

 

Der er ingen risiko for varmeforsyningssikkerheden i 2015, selvom Odense Kraftvarme-

værk ikke kan tiltrække tilstrækkeligt affald i 2015 til at levere samme mængde varme 

som hidtil. Varmeaftagerne kan dække de mængder, som ikke kan leveres fra Odense 

Kraftvarmeværk med varme fra hhv. Fynsværkets blok 7 og 8 og Dalum Kraftvarmeværk, 

og der bliver næppe behov for at inddrage varmeaftagernes spids- og reservelastkedler 

andet end i mindre omfang. Dette gælder tilsvarende Kerteminde Forsyning og Gartnerne, 

som kun aftager en meget lille andel (under 5 %) af varmen fra Odense Kraftvarmeværk. 

 

 

5. Odense Kraftvarmeværks bemærkninger til perioden (2000-2010) 

og bemyndigelse fremadrettet 

 

Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse3, at ”en efterregulering, der vedrører 10-årig 

periode ikke som udgangspunkt kan anses for at være i strid med varmeforsyningslovens 

regler”. Energiklagenævnet henviser konkret til Skagen-afgørelsen fra 1999. Endvidere 

henviser Energiklagenævnet til, at det følger af praksis, at der kan foretages efterregule-

ring for flere forudgående år, og at hverken varmeforsyningsloven eller forarbejder hertil 

indeholder tidsmæssige begrænsninger.  

 

De hensyn, der efter Energiklagenævnets afgørelse kan begrunde, at efterreguleringskrav 

efter en konkret vurdering ikke længere kan gøres gældende, er myndighedspassivitet, 

indrettelseshensyn og forsyningssikkerhed. 

 

Odense Kraftvarmeværk kan ikke have været i tvivl om, at prisfastsættelsen var fastsat i 

strid med elforsyningslovens § 75, stk. 3 og varmeforsyningsloven § 21, stk. 4. Regelsæt-

tet på dette område har således været det samme i hele perioden (suppleret af indførelsen 

af prisloft i 2010). Allerede på det grundlag kan Odense Kraftvarmeværk således ikke på 

noget tidspunkt have været i begrundet tvivl om, (i) at der var krav om en omkostnings-

ægte prisfastsættelse og herunder en rimelig omkostningsfordeling, og (ii) at Odense 

Kraftvarmværks priser ikke var fastsat omkostningsægte.  

 

Varmesiden har ikke klaget over varmeprisen til Energitilsynet før 2008. En henvendelse i 

2002 har været af helt generel karakter, og Energitilsynet har således ikke haft noget 

grundlag for at iværksætte en sag af egen drift.  

                                                

 
3 Energiklagenævnets afgørelse side 35. 
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Hertil kommer, at varmesiden igennem hele perioden – og særdeles aktivt fra 2004 – har 

gjort klart opmærksom på, at prisen ikke var fastsat omkostningsbestemt, og at man ville 

gå til Energitilsynet, hvis prisen ikke blev fastsat omkostningsægte uden indblanding af 

myndighederne. 

 

Den praksis, der foreligger, viser, at der kan ske efterregulering for flere år. Der foreligger 

ikke administrativ praksis, der siger, at dette ikke er muligt. Kammeradvokaten har i sine 

notater ikke udtalt sig om efterreguleringsperioden, men alene forholdt sig til spørgsmålet, 

om Energitilsynet kan træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Nærværende tilkende-

givelse har kun fremadrettet virkning. 

 

Med henvisning til ovenstående er der ikke grundlag for, at hensyn til myndighedspassivi-

tet eller indrettelseshensyn skal begrænse efterreguleringen.  

 

Energiklagenævnet anfører, at pålægget ikke må medføre, at det ikke længere er muligt 

at opretholde forsyningen. Dette går, jf. Energiklagenævnets afgørelse side 36, på 

spørgsmålet om økonomisk råderum til indregning af en efterregulering over affaldsbe-

handlingspriserne, dvs. størrelsen af efterreguleringen og hensynet til realiserbare affalds-

behandlingspriser. Jf. afsnit 4 ovenfor har varmeaftagerne utvivlsomt tilstrækkelig varme-

forsyningssikkerhed i 2015 også uden Odense Kraftvarmeværk.  

 

Der henvises endvidere til, at det beløb, der iht. sekretariatets udkast skal efterreguleres, 

for en stor del allerede beror i selskabet og derfor ikke skal opkræves over de fremadret-

tede priser. Efterreguleringen iht. sekretariatets afgørelse har således begrænset betyd-

ning for affaldsbehandlingspriserne. Det bemærkes herved, at Odense Kraftvarmeværk har 

mulighed for at efterregulere også for 2014, idet Odense Kraftvarmeværk kan efterregule-

re med det beløb, som allerede henstår i selskabet. 

 

Mht. forældelse henvises til Energiklagenævnets afgørelse side 36. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Møller Jacobsen 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Agnete Nordentoft <ano@bechbruun.com>

Sendt: 11. december 2014 17:22

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Cc: Per Hemmer

Emne: ODV - bilag til dokumentation af indlæg i prissagen

Vedhæftede filer: Bilag 1 - indmeldte affaldsmængder 2015.pdf; ODV Budgetoverslag 2015.pdf

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-115

DocumentIsArchived: -1

Kære Signe Sara Hildebrandt 
 
I forlængelse af vores drøftelse i tirsdags kan jeg oplyse følgende vedrørende de oplysninger, der fremgår på side 12-
13 i Odense Kraftvarmeværks høringssvar af 10. november 2014: 
 
Forventet affaldsmængde på 175.000 ton i 2015:  
 
Odense Kraftvarmeværk har i efteråret 2015 foretaget en rundspørge blandt affaldsleverandørerne og bedt dem 
oplyse, hvor meget affald, de forventer at levere i 2015. De indmeldte oplysninger er opsummeret i vedhæftede bilag, 
som indgik som bilag 1 til Brugerrådsmøde nr. 50 d. 3/9 2014, og som dokumenterer den forventede affaldsmængde 
på 175.000 ton ekskl. importeret affald. 
 
Budgetteret affaldsforbrændingspris for 2015 på 246 kr./ton:  
 
På tidspunktet for indsendelsen af høringssvaret var Odense Kraftvarmeværks budgetter endnu ikke endeligt 
fastlagte, men kun foreløbige. De 246 kr./ton var tipprisen i det foreløbige budget, som det forelå på daværende 
tidspunkt. Budgettet var baseret på en fortsættelse af den gældende omkostningsfordeling på ODV og den gældende 
omkostningssondring og tager derfor ikke højde for høringsudkastet i prissagen. Følgende forudsætninger lå således 
bag beregningen: 
 

• Omkostningsfordeling 65/35 ml. varme og affald 
• Ingen indregning af transport- og neddelingsomkostninger  
• Importmængder af affald blev estimeret til 85.000 ton. 
• Biomasse 2015 = 0 ton. 

 
Budgettet er vedhæftet. 
 
Den endelige tippris for 2015 fastsættes af brugerrådet på brugerrådsmøde d. 10/12 2014. 
 
Overdækning pr. 31. december 2013: 
Jeg vender tilbage vedrørende denne. 
 
Jeg kan samtidig bekræfte, at leverandørerne af erhvervsaffald har været med til at betale til den prismæssige 
overdækning i ODV. 
 
Jeg håber ovennævnte besvarer dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at vende tilbage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Agnete Nordentoft, Specialistadvokat    
Bech-Bruun 
T dir. +45 72 27 35 10   
M +45 25 26 35 10  
   

Hold dig opdateret med vores nyhedsservice 
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Forventede affaldsmængder i 2015

Kontrakt Indmelding

2004 2015

Odense Renovation 108.000 105.000

Kerteminde Kommune 12.000 12.000

Nyborg Kommune 10.000 10.140

Affaldssamarbejdet FAKS 54.000 42.600

I/S Kavo/Noveren 50.000 6.000

234.000 175.740

import UK 50.000

total 2015 225.740

Affaldsselskabet FAKS:

Assens 13.000

Faaborg-Midtfyn 14.000

Middelfart 4.500

Nordfyns Kommune 11.100

I alt 42.600
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Til opfølgning af telefonisk drøftelse med Energitilsynets sekretariat den 9. december 2014 

af afklarende karakter følger herved nogle supplerende bemærkninger, idet Fjernvarme 

Fyn A/S’ indleverede indlæg med bilag i det hele fastholdes. 

 

 

1. Efterreguleringsperioden 

 

1.1 Supplerende vedrørende forsyningssikkerhed 

 

Odense Kraftvarmeværk er ikke afgørende for varmeforsyningssikkerheden for hverken 

Fjernvarme Fyn A/S, Kerteminde Forsyning A/S eller Gartnernes Fjernvarmeselskaber 

(”Varmeaftagerne”). Varmen fra Odense Kraftvarmeværk udgjorde i 2013 alene knap  

16 % af den samlede varmeproduktion inden for det sammenhængende varmetransmissi-

onsnet, som forsyner Varmeaftagerne med varme, og Kerteminde Forsynings og Gartner-

nes samlede aftag fra Odense Kraftvarmeværk udgjorde i 2013 tilsammen kun 1,7 % af 

den samlede varmeproduktion. 

 

Forsyningssikkerheden vil kunne opretholdes primært ved øget levering fra Fynsværket 

samt – i mindre omfang – fra Varmeaftagernes spids- og reservelastanlæg. Der henvises 

herved til, at Energistyrelsen i sagen vedrørende Vattenfall A/S’ begæring om lukning af 

blok 7 i udkast til afgørelse dateret den 14. november 2014 har fastholdt, at Vattenfall A/S 

iht. bevillingen og den tilhørende lovgivning har en forsyningspligt for fjernvarme til Var-

meaftagerne. Energistyrelsen har afvist lukning af blok 7 før udløb af 2019, således at 

Fjernvarme Fyn A/S kan nå at etablere et nyt grundlastanlæg til erstatning for blok 7 inden 

en lukning af anlægget. Energistyrelsens endelige afgørelse forventes at foreligge i inde-

værende uge. 

 

Det bemærkes herved, at det forekommer overraskende, at Odense Kraftvarmeværk A/S 

anfører, at der er risiko for forsyningssikkerheden for varmen, såfremt Odense Kraftvar-

meværk lukker, henset til at Vattenfall A/S (som tillige er ejer af Odense Kraftvarmeværk) 

Vedr. J.nr. 12/11100 – Odense Kraftvarmeværk – prisen på affaldsvarme 
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i den verserende sag hos Energistyrelsen vedrørende lukning af Fynsværkets blok 7 har 

gjort gældende, at lukningen af blok 7 - som i 2013 leverede ca. 57 % af den samlede 

varmeproduktion til Varmeaftagerne - efter Vattenfall A/S’ vurdering ikke vil udgøre en 

risiko for forsyningssikkerheden for Varmeaftagerne. 

 

 

1.2 Odense Kraftvarmeværks økonomiske råderum og prisvirkninger af efterregu-

lering 

 

Odense Kraftvarmeværk henviser i indlæg af 10. november 2014 bl.a. til, at Ramme- og 

Samarbejdsaftalen mellem Odense Kraftvarmeværk og affaldsleverandørerne fører til, at 

aftalen, der udløber 31. december 2015, ikke kan forlænges, og fremfører på det grund-

lag, at Sekretariatets beregninger skal justeres, således at en eventuel varmeprismæssig 

overdækning alene indregnes i affaldsforbrændingspriserne for 2015. 

 

Imidlertid fremgår det yderligere af Ramme- og Samarbejdsaftalen, jf. dennes punkt 10, at 

såfremt der er et underskud i selskabet pr. 31. december 2015 iht. reguleringsregnskabet, 

skal affaldsleverandørerne dække dette, og er der omvendt et ”overskud” pr. 31. decem-

ber 2015, tilfalder dette affaldsleverandørerne. Denne regulering afspejler det forhold, at 

varmeprisen er en maksimalpris, og at affaldssiden skal dække.  

 

Der er således ikke et problem relateret til Odense Kraftvarmeværks økonomiske råderum. 

Den efterregulering, som ikke måtte blive dækket over affaldsbehandlingspriserne i den 

resterende periode frem til udgangen af 2015, kan Odense Kraftvarmeværk kræve dækket 

hos affaldsleverandørerne iht. Ramme- og Samarbejdsaftalen. 

 

Såfremt den regnskabsmæssigt akkumulerede overdækning i selskabet ikke anvendes til 

efterregulering til fordel for Varmeaftagerne, vil det føre til, at affaldsleverandørerne får 

udbetalt disse midler i forbindelse med opgørelsen iht. Ramme- og Samarbejdsaftalen pr. 

udgangen af 2015. 

 

Det fastholdes, at en indregning iht. Sekretariatets udkast til afgørelse ikke vil føre til en 

overbelastning af Odense Kraftvarmeværks økonomiske råderum eller urimelige prisvirk-

ninger, idet en efterregulering af den regnskabsmæssigt akkumulerede overdækning ikke 

vil påvirke af affaldsbehandlingsprisen.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke kan være en forventning, at affaldsbehandlingsprisen i 

en efterreguleringsperiode fortsat skal ligge lavt i forhold til affaldsbehandlingspriser andre 

steder i landet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Møller Jacobsen 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Agnete Nordentoft <ano@bechbruun.com>

Sendt: 12. december 2014 10:27

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen' (paa@energiogmiljo.dk); Katrine Møller Jacobsen 

(kmj@holst-law.com)

Emne: ODV - bilag til dokumentation af indlæg i prissagen

Vedhæftede filer: R13_ODV.PDF

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-118

DocumentIsArchived: -1

Kære Signe Sara Hildebrandt 
  
I henhold til Odense Kraftvarmeværks årsrapport for 2013 (vedhæftet) udgør den akkumulerede overdækning 70 mio. 
kr. pr. 31. december 2013. Dette beløb indeholder ikke som oplyst i Odense Kraftvarmeværks høringssvar 
hensættelsen til skrotning på 36 mio. kr. Jeg beklager, at jeg ved en fejl har oplyst noget andet i høringssvaret. Jeg 
bemærker, at overdækningen er opgjort efter årsregnskabsloven og ikke efter varmeforsyningsloven. 
  
Med venlig hilsen 

  
Agnete Nordentoft, Specialistadvokat    
Bech-Bruun 

T dir. +45 72 27 35 10   
M +45 25 26 35 10  
   

Hold dig opdateret med vores nyhedsservice 
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Energitilsynet har den 12. december 2014 bedt om at modtage bemærkninger fra Odense 

Renovation A/S, Affald Plus, Kara/Novoren, Nyborg Forsyning og Service A/S, Kerteminde 

Forsyning Service A/S og FAKS til de høringssvar, som tilsynet har modtaget fra Odense 

Kraftvarmeværk A/S og Fjernvarme Fyn A/S, i tilknytning til Energitilsynets høringsudkast til 

afgørelse af 23. oktober 2014.  

 

 

Høringssvar fra Odense Kraftvarmeværk A/S 

Indledningsvist skal det bemærkes, at Affaldssiden i det hele kan tiltræde høringssvar afgivet 

af Odense Kraftvarmeværk A/S den 10. november 2014.   

 

Blot skal det bemærkes, at Affaldssiden har vanskeligt ved at se sammenhængen mellem 

den opgjorte overdækning på 70 mio. kr. eksklusiv henlæggelser til skrotning i årsregnskabet 

2013 fra ODV, som ifølge det oplyste er opgjort efter årsregnskabslovens og størrelsen af 

den varmeprismæssige opgjorte overdækning pr. 1. januar 2014. Et beløb på 55 mio. kr. er 

oplyst i ODV´s indlæg, men det fremgår ikke,, om det er 55 mio. kr. pr. 1. januar 2011 eller 

pr. 1. januar 2014, og hvorledes differencen fremkommer i forhold til årsregnskabet.  

 

 

Høringssvar fra Fjernvarme Fyn A/S  

I tilknytning til høringssvaret fra Fjernvarme Fyn A/S skal bemærkes følgende:  

 

Transportomkostninger 

Det forhold, at Affaldssiden med ODV har aftalt at afholde egne transportomkostninger 

ændrer ikke ved, at transportomkostningerne kan indgå i bedømmelsen af, om den 

omkostningsfordeling, som er resultatet af parternes aftale, er rimelig. Til sammenligning skal 

Vedr. J.nr. 12/11100 - Odense Kraftvarmeværk - prisen på affaldsvarme 
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nævnes, at det også i Fjernvarme Fyns oprindelige aftale med ODV er fastlagt, at 

Fjernvarme Fyn skal betale en varmepris svarende til substitutionsprisen.  

 

I tilknytning til størrelsen af transportomkostninger skal det bemærkes, at der ganske rigtigt 

ikke foreligger et revisorpåtegnet regnskab for transportomkostningerne. Det har som 

allerede tidligere oplyst ikke været muligt at tilvejebringe et sådan, dels som følge af at 

meget materiale går langt tilbage i tid og er fra før kommunalreformen, og dermed ikke 

længere er tilgængeligt, dels som følge af at parternes aftalegrundlag ikke gav anledning til, 

at parterne skulle føre særskilt regnskab herfor.  

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at transportomkostningerne til den store mængde affald, som er 

forbrændt på ODV fra private leverandører og erhvervsvirksomheder, ikke er indgået i 

fællesomkostningerne, selvom det kunne indvendes, at transportomkostningerne til dette 

affald på tilsvarende vis var nødvendigt for, at ODV kunne producere varme og el.  

 

Neddelingsomkostningerne   

Der er ikke grundlag for at fastslå, at neddelingsomkostninger er medtaget to gange i 

Energitilsynets opgørelse af fællesomkostningerne.  

 

Således kan det konstateres, at blandt andet tabel 1 og tabel 10 korresponderer, og 

neddelingsomkostningerne dermed er en omkostning, som tillægges de øvrige omkostninger 

for ODV på lige fod med transportomkostningerne.  

 

Opskrivning af afskrivningsgrundlaget som følge af skrotninger 

Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at der i det varmeprismæssige afskrivningsgrundlag 

er sket en opskrivning af afskrivningsgrundlaget med 25. mio. kr. som følge af hensat 

forpligtigelse til skrotning. Skrotningsomkostningen er hensat i ODV´s årsrapport og opgjort 

efter årsregnskabslovens regler.  

 

Fjernvarme Fyn henviser til støtte herfor til præmis 193 men glemmer at læse videre i 

præmis 195 ff, hvoraf fremgår følgende:  

 

Hensættelserne af omkostningerne til skrotning i årsrapporten er imidlertid 
foretaget i henhold til årsregnskabsloven. Hensættelserne er dermed foretaget i 
medfør af regler, der ikke er omfattet af Energitilsynets kompetence. 
196. Det fremgår videre af oplysningerne i sagen, at der er enighed om, at 
værket ikke har indregnet skrotningsomkostningerne i varmeprisen, men at de 
alene har indgået i den affaldsbehandlingspris, som affaldssiden har betalt. 
Hensættelserne, som Odense Kraftvarmeværk har foretaget i årsrapporten efter 
årsregnskabsloven, har således ikke påvirket varmepriserne. Det forhold, at det 
alene er affaldssiden, der har hensat til fremtidige skrotningsomkostninger, og 
at varmesiden derfor ikke har henlagt til skrotning, er efter sekretariatets 
vurdering ikke i strid med varmeforsyningslovens regler. 
 
 

Prisloft 2010 

I tilknytning til Fjernvarme Fyns særskilte klage, over at der i 2010 er betalt 14 mio. kr. for 

meget i varme i forhold til prisloftet, skal bemærkes, at denne sag er en sag, hvor 
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Energitilsynet samlet set skal bedømme, om parternes hidtidige omkostningsfordeling har 

været urimelig for perioden. 

 

Såfremt den aftalte varmepris i et år har været over prisloftet, og samtlige omkostninger der 

ikke ville kunne opkræves i det pågældende år, vil der blot opstå en underdækning det 

efterfølgende år. Underdækningen ville i så fald skulle indregnes i det samlede billede af, om 

omkostningsfordelingen er rimelig.  

 

Omkostningsfordelingen 

Vedrørende omkostningsfordelingen kan jeg henvise til det, som jeg tidligere har skrevet i mit 

høringssvar af 8. november 2014 og det af ODV anførte i høringssvar af 10. november 2014. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Aagaard Truelsen 
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Sag 12/11100/HRJ/SSH - Odense Kraftvarmeværk - Varmeprissag

Odense Kraftvarmeværk A/S har modtaget kopi af affaldsleverandørernes høringssvar af 

15. december 2015, som Odense Kraftvarmeværk A/S kan tilslutte sig.

Odense Kraftvarmeværk A/S har følgende bemærkninger til Fjernvarme Fyn A/S’ indlæg af 

11. december 2014:

1. Forsyningssikkerhed

Fjernvarme Fyn anfører, at ”det forekommer overraskende, at Odense Kraftvarmeværk A/S 

anfører, at der er risiko for forsyningssikkerheden for varmen, såfremt Odense Kraftvarmeværk 

lukker”.

Hertil bemærkes, at Odense Kraftvarmeværk A/S ikke på noget tidspunkt har anført, at der 

er risiko for forsyningssikkerheden ved en lukning af Odense Kraftvarmeværk.

Odense Kraftvarmeværk A/S har oplyst, at Energitilsynet ikke kan lægge til grund, at Vatten-

fall (Fynsværket) har forsyningspligt for fjernvarme, og at Vattenfall, uanset en evt. forsy-

ningspligt, ikke har kapacitet til i alle perioder på året at forsyne varmekunderne med eks-

tra varme fra andre anlæg ved reduceret eller manglende last på Odense Kraftvarmeværk.

I disse situationer skal varmekunderne derfor producere varme på egne spids- og reserve-

lastanlæg. Der er kapacitet hertil, men det vil medføre en højere varmepris. 

Fjernvarme Fyn har over for Energistyrelsen oplyst, at den variable pris (brændselsudgiften) 

på varme fra naturgasfyrede spidslastkedler er ca. 200 kr./GJ og fra oliekedler ca. 250 

kr./GJ. Til sammenligning udgør prisloftet for affaldsbaseret varme 93,69 kr./GJ i 2015.
1

                                                       
1 96 kr./GJ når der tages højde for afgiftsændringer.
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Dansk Gartneri har over for Energistyrelsen oplyst, at varmeprisen for gartnerne (ved luk-

ning af blok 7) vil stige mellem 2,5 til 3 gange den hidtidige pris, og desuden vil gartnerne 

skulle investere i egen kedelcentral.

Såfremt Energitilsynets afgørelse fører til stærkt reducerede affaldsmængder og dermed 

stærkt reduceret varmeproduktion på ODV, påføres varmekunderne dermed en øget om-

kostning.

Det gælder både for Fjernvarme Fyn, men også for Kerteminde Forsyning og Gartnerne, 

som ikke har klaget over ODV’s varmepris, og som ikke er blevet hørt under klagesagen.   

2. Odense Kraftvarmeværks økonomiske råderum og prisvirkninger af efterre-

gulering

Fjernvarme Fyn anfører med henvisning til Ramme- og Samarbejdsaftalens pkt. 10, at en 

efterregulering ikke fører til noget problem for Odense Kraftvarmeværk A/S’ økonomiske 

råderum.

Hertil bemærkes, at Energitilsynet ikke har nogen kompetence i forhold til Ramme- og 

Samarbejdsaftalen. Det indbyrdes mellemværende mellem Odense Kraftvarmeværk og 

affaldsleverandørerne som følge af en eventuel efterregulering er alene et anliggende mel-

lem disse parter, som ikke kan tillægges betydning af Energitilsynet.

Det vil på den baggrund være i strid med Energiklagenævnets afgørelse, hvis Energitilsynet 

med henvisning til Ramme- og Samarbejdsaftalen fastholder en efterreguleringsperiode på 

15 år (2000-2014).

Med venlig hilsen

Per Hemmer

Agnete Nordentoft
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1. Økonomisk råderum og prisvirkning af efterregulering 

 

Ifølge Energiklagenævnets afgørelse skal det i en afgørelse om efterregulering til fordel for 

varmesiden indgå, om der i Odense Kraftvarmeværk A/S er økonomisk råderum til efterre-

guleringen. 

 

Det følger af årsrapporten for Odense Kraftvarmeværk A/S for 2013, at der i selskabet er 

en akkumuleret overdækning på 70 mio. kr., og en hensættelse til skrotning på 36 mio. 

kr., jf. tillige e-mail af 12. december 2014 fra advokat Agnete Nordentoft. Det fremgår 

således direkte heraf, at der inden for disse beløb er økonomisk råderum til en efterregule-

ring, der for så vidt angår et beløb svarende til overdækningen og hensættelsen end ikke 

vil påvirke affaldsbehandlingsprisen for 2015. 

 

Overdækningen og hensættelsen til skrotning har alene været mulig at opkræve, fordi 

varmeprisen var fastsat urimeligt, således at affaldsbehandlingspriserne på trods af op-

krævning af denne overdækning fortsat var væsentligt lavere end affaldsbehandlingspri-

serne andre steder i landet, jf. Affaldsvarmestatistikkerne fra Dansk Fjernvarme. Affaldsle-

verandørerne har med andre ord kunnet ”spare op” i anlægget på varmeforbrugernes 

bekostning. 

 

Hvilken karakter, midlerne har, er uden betydning, idet det, der er genstand for vurdering i 

denne sammenhæng, alene er, om værket har økonomisk råderum til at effektuere efter-

reguleringen til varmesiden. Der er ubestridt tale om midler, der er omfattet af værkets 

rådighed, idet beløbene fremgår af årsrapporten. Der kan ikke ske øremærkning af midler i 

selskabet til affaldssidens betaling til skrotning i en situation, hvor Odense Kraftvarmeværk 

A/S har prissat varmen urimeligt til gavn for affaldssiden, og hvor affaldssidens indbetalin-

ger således burde have indgået til nedbringelse af varmeprisen. 

 

Vedr. J.nr. 12/11100 – Odense Kraftvarmeværk – prisen på affaldsvarme 
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Pengene til både overdækning og hensættelse til skrotning er betalt over affaldsbehand-

lingsprisen til værket og tilhører værket. Såfremt Odense Kraftvarmeværk A/S ikke kan 

opkræve de fornødne midler hos varmeaftagerne iht. varmeforsyningslovgivningen og 

regler og pålæg udstedt i medfør heraf, er affaldssiden nødvendigvis residualen, idet af-

faldsforbrændingsselskabet skal hvile-i-sig selv. 

 

Af samme årsag har Odense Kraftvarmeværk A/S sikret sig, at affaldsleverandørerne skal 

dække et evt. underskud i værket, som ikke kan opkræves over for varmesiden, jf. herved 

Ramme- og Samarbejdsaftalen. 

 

Energitilsynet bortser fra civilretlige aftaler, hvor Energitilsynet behandler præceptive be-

skyttelsesregler. I den konkrete situation skal Energitilsynet se på, hvordan en efterregule-

ring konkret påvirker affaldsbehandlingsprisen, og om værket har økonomisk råderum til 

at effekture efterreguleringen. Dette er en helt konkret vurdering af den faktiske effekt af 

en efterregulering på selskabets økonomi, hvori alle forhold af relevans for selskabets øko-

nomiske råderum kan indgå, herunder aftalebestemte rettigheder, uden at det kolliderer 

med princippet om, at man ikke kan aftale sig ud af præceptiv lovregulering. Der er såle-

des ikke noget til hinder for, at det indgår i Energitilsynets afgørelse, at Ramme- og Sam-

arbejdsaftalen sikrer Odense Kraftvarmeværk A/S dækning for et beløb, som Odense 

Kraftvarmeværk ikke kan opkræve over for varmesiden, såfremt værket ikke har opkrævet 

residualen over for affaldsleverandørerne over affaldsbehandlingsprisen. Det stemmer i 

øvrigt med det almindelige princip om, at omkostninger, der ikke kan dækkes af varmesi-

den, nødvendigvis må og skal betales af affaldssiden.  

 

Affaldsleverandørerne er således alene beskyttet i medfør af elforsyningslovens § 75, stk. 

3, mens varmeforbrugerne er beskyttet af varmeforsyningslovens omkostningsprincip, jf.  

§ 20, prisloft og substitutionsprincippet. Det er en direkte følge af disse bestemmelser, at 

affaldssiden skal betale de omkostninger, som ikke kan opkræves af varmeforbrugerne, og 

der er således ikke hjemmel til at lade hensynet til affaldsleverandørerne være afgørende 

for, om der kan ske en efterregulering.  

 

Ved vurderingen af om en efterregulering kan gennemføres må således tage udgangs-

punkt i værkets konkrete økonomiske formåen og derudover, at der i en efterregulerings-

periode må accepteres en høj affaldsbehandlingspris målt i forhold til andre værker i Dan-

mark. 

 

Det bemærkes supplerende, at den affaldsmængde, som affaldsleverandørerne, jf. Odense 

Kraftvarmeværk A/S’ opgørelse, jf. e-mail af 12. december 2014, repræsenterer, dvs. eks-

klusive erhvervsaffaldet, uanset prisen vil blive leveret til Odense Kraftvarmeværk i 2015, 

jf. affaldsleverandørernes forpligtelser i Ramme- og Samarbejdsaftalen. 
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En efterregulering, herunder en efterregulering iht. sekretariatets udkast til afgørelse, vil 

således ikke påvirke varmeforsyningssikkerheden – heller ikke fra Odense Kraftvarmeværk 

i 20151.  

 

 

Relateret til efterreguleringen skal i øvrigt bemærkes, at det af advokat Agnete Nordentoft 

pr. e-mail af 12. december 2014 fremsendte budget for 2015 dateret den 17. oktober 

2014 med en budgetteret tiptakst på 487 kr./ton inkl. afgifter ikke er det seneste budget 

for Odense Kraftvarmeværk. Der foreligger således en driftsprognose for 2015 dateret den 

3. december 2014, som har været forelagt på brugerrådsmøde i Odense Kraftvarmeværk, 

jf. Bilag 19. I dette senere budget er tiptaksten for 2015 budgetteret til 463 kr./ton inkl. 

afgifter.  

 

Som allerede anført i indlæg af 12. november 2014, bestrides det, at tipprisen for affald til 

forbrænding på andre anlæg i 2015 udgør 140 kr./ton ekskl. afgifter, således som Odense 

Kraftvarmeværk A/S anfører i indlæg af 10. november 2014. Beløbet fremstår som helt 

udokumenteret. Der foreligger ikke statistiktal for 2015, men der henvises til, at der i  

BEATE Benchmarking af affaldssektoren Forbrænding (som har afløst Dansk Fjernvarmes 

Affaldsvarmestatistikker) er oplyst en gennemsnitspris for 2013 på 446 kr. /ton inkl. afgif-

ter svarende til 231 kr./ton ekskl. afgifter, og at prisen på Odense Kraftvarmeværk i 2013 

var 191 kr./ton ekskl. afgifter. I 2013 var prisen på affald til forbrænding på Odense Kraft-

varmeværk 40 kr. under gennemsnitsprisen. Energitilsynet kan således ikke lægge Odense 

Kraftvarmeværk A/S’ oplysning om prisen på andre værker i 2015 til grund. 

 

 

2. Øvrige forhold 

 

Det fastholdes, at hensættelsen til skrotning ikke er behandlet som en særomkostning for 

affaldsleverandørerne. Idet hensættelsen til skrotning nu fremstår som en særindtægt for 

affaldssiden, skal et beløb svarende til de 36 mio. kr. fradrages i fællesomkostninger til 

fordeling. Der henvises til Fjernvarme Fyns tidligere indlæg herom. 

 

Det tidligere anførte vedrørende transport- og omlasteomkostninger samt omkostning til 

neddeling fastholdes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Møller Jacobsen 

                                                

 
1 Energistyrelsen har i øvrigt ved afgørelse af 12. december 2014 i øvrigt fastslået, at Vattenfall A/S iht. elpro-

duktionsbevillingen for Fynsværket har en forsyningspligt over for varmeaftagerne (de samme varmeaftagere 

som aftager varme fra Odense Kraftvarmeværk).  
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Sag 12/11100/HRJ/SSH - Odense Kraftvarmeværk - Varmeprissag

I ovennævnte sag har jeg modtaget kopi af Fjernvarme Fyns indlæg af 16. december 2014. 

Indlægget giver anledning til følgende bemærkninger, idet det tidligere anførte fastholdes:

Indledningsvis skal det præciseres, at Odense Kraftvarmeværks økonomiske råderum for 

indregning af en eventuel efterregulering kun skal indgå som et kriterium ved fastsættelsen 

af efterreguleringsperioden. Det økonomiske råderum er derimod ikke relevant ved vurde-

ringen af, om omkostningsfordelingen på Odense Kraftvarmeværk har været rimelig.

Vurderingen af rimeligheden skal som anført af Energiklagenævnet vurderes i forhold til 

substitutionsprisen for varme og prisen for affaldsforbrænding på andre anlæg.

Da varmeprisen har været væsentligt lavere end substitutionsprisen, og affaldsforbræn-

dingsprisen har været realisabel, er der derfor ikke hjemmel til, at Energitilsynet tilsidesæt-

ter Odense Kraftvarmeværks omkostningsfordeling, herunder med henvisning til den af 

affaldsleverandørerne oparbejdede overdækning.

Det er således ikke korrekt, at affaldssiden har sparet op på varmesidens bekostning i kraft 

af en urimelig varmepris.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på Energiklagenævnets afgørelser af 25. 

august 2003 og 16. november 2004, hvor Energiklagenævnet fremhævede, at Energitilsynet

som tilsynsmyndighed ved anvendelse af en almindelig indgrebsbeføjelse er mere begræn-

set i sin skønsudøvelse, end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser. 

Statuering af urimelighed og dermed lovstridighed fordrer ifølge afgørelserne klarhed.

Afgørelserne underbygger, at der ikke er grundlag for et indgreb i denne sag.

Det skal yderligere præciseres, at overdækningen i årsrapporten er opgjort efter årsregn-

skabsloven. Der kan som følge af fx forskellige afskrivningsregler, være væsentlige forskelle 

mellem årsregnskabet og varmeregnskabet (priseftervisningen). 
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Dertil kommer, at Odense Kraftvarmeværk har et likviditetsbehov, som indebærer, at sel-

skabets kapital ikke uden videre kan udbetales.

For så vidt angår affaldsmængderne bemærkes det, at de oplyste 175.000 ton affald er 

kontraktparternes bedste bud på affaldsleverancer fra danske leverandører i 2015 inklusiv

erhvervsaffald med de nugældende prisforudsætninger. Såfremt tiptaksten stiger væsent-

ligt, viser erfaringstal, at erhvervsmængderne forsvinder, og at dermed ca. halvdelen af 

mængden ikke vil blive leveret til Odense Kraftvarmeværk.

Ifølge Energiklagenævnets afgørelse skal dette indgå i Energitilsynets vurdering, og det er 

derfor ikke korrekt som anført af Fjernvarme Fyn, at der må accepteres en høj affaldsfor-

brændingspris i efterreguleringsperioden. Affaldsleverandørerne har således krav på, at 

priserne og omkostningsfordelingen er rimelig også for dem, jf. elforsyningslovens § 75, 

stk. 3.

I relation til det af Fjernvarme Fyn fremlagte bilag 19 (budget 2015) kan det oplyses, at bru-

gerrådet på mødet d. 10. december 2014 stillede en del spørgsmål til budgettet. Den frem-

lagte udgave forventes derfor ikke at udgøre det endelige budget for 2015. Som tidligere 

anført er budgetforudsætningerne i øvrigt ikke fastlagt efter Energitilsynets udkast til afgø-

relse. 

Såfremt Energitilsynet ikke lægger de af Odense Kraftvarmeværk oplyste priser på andre 

anlæg (140 kr./ton) til grund for vurderingen, er Energitilsynet forpligtet til at oplyse 

spørgsmålet, jf. officialprincippet. Fjernvarme Fyn har således på ingen måde dokumente-

ret, at de fremlagte oplysninger ikke er korrekte. De af Fjernvarme Fyn fremlagte priser er 

således for 2013 (og ikke for 2015) og der er endvidere tale om gennemsnitspriser, som 

påvirkes af prisen på de dyre anlæg. Det fremgår udtrykkeligt af BEATE benchmarken, at 

der er stor spredning i den gennemsnitlige affaldstakst.

Fjernvarme Fyns bemærkninger vedrørende skrotningsomkostninger og parternes civilret-

lige aftaler bestrides, idet der herom henvises til det tidligere anførte.

Med venlig hilsen

Per Hemmer

Agnete Nordentoft
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Katrine Møller Jacobsen <KMJ@Holst-law.com>

Sendt: 17. december 2014 15:09

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Cc: Agnete Nordentoft; 'Pernille Aagaard Truelsen'

Emne: VS: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling 

på Odense Kraftvarmevær

Vedhæftede filer: Brev Energitilsynet - 17. december 2014.pdf

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-127

DocumentIsArchived: -1

Kære Signe Sara Hildebrandt, 

 

Med henvisning til indlægget på vegne af Odense Kraftvarmeværk A/S modtaget d.d. skal bemærkes: 

 

•         Odense Kraftvarmeværk A/S har ikke fastsat en omkostningsbestemt pris. I fordelingen iht. Sekretariatets 

udkast fremkommer en ganske væsentlig varmeoverdækning til efterregulering. Allerede med henvisning 

hertil har Energitilsynet indgrebsbeføjelse.  Der henvises i øvrigt til Energiklagenævnets afgørelse. 

 

•         Det noteres, at det igen bekræftes, at der er midler svarende til den akkumulerede overdækning samt 

hensættelse til skrotning. Alternativet til, at midlerne anvendes til efterregulering af varmeoverdækningen, 

er, at midlerne tilgår affaldsleverandørerne ved udgangen af 2015. 

 

•         Det fastholdes i øvrigt, at midlerne til den akk. overdækning samt skrotningshensættelse er opsparet på 

varmens bekostning, da affaldsbehandlingspriserne i perioden har været så lave, at det var uproblematisk at 

lægge tillæg til overdækning og skrotning oven i prisen og fortsat bevare en særdeles lav 

affaldsbehandlingspris, sammenlignet med Affaldsvarmestatistikkerne for alle årene. 

 

•         De af Odense Kraftvarmeværk A/S fremlagte forældede budgettal kan ikke indgå. Det fastholdes, at der må 

tages udgangspunkt i de senest fremlagte budgettal for affaldsleverandørerne og for varmeaftagerne, jf. 

bilag 19. 

 

•         At de 140 kr. ex afgifter i tippris for 2015 er udokumenteret og kan ikke lægges til grund.  De seneste 

statistiktal er BEATE-tallene som anført for 2013, som viser, at affaldsbehandlingspriserne fra Odense 

Kraftvarmeværk A/S i 2013 ligger 40 kr./ton. eks. afgifter under landsgennemsnittet. Gennemsnitsprisen for 

andre anlæg i landet må i mangel af anden dokumenteret prisanalyse fastlægges ved en fremskrivning af 

BEATE priserne fra 2013.  

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Katrine Møller Jacobsen 

Partner 

 

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 

T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 

kmj@holst-law.com www.holst-law.com 

Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 

 

Fra: Agnete Nordentoft [mailto:ano@bechbruun.com]  

Sendt: 17. december 2014 13:05 
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Til: 'Signe Sara Hildebrandt (SET)' 

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'; Katrine Møller Jacobsen 

Emne: SV: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling på Odense Kraftvarmevær 

 

Vedhæftet sendes Odense Kraftvarmeværk A/S’ bemærkninger til Fjernvarme Fyns indlæg af 16. december 2014. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Agnete Nordentoft, Specialistadvokat    
Bech-Bruun 
T dir. +45 72 27 35 10   
M +45 25 26 35 10  
   

Tilmeld dig vores nyhedsservice 

 

Fra: Katrine Møller Jacobsen [mailto:KMJ@Holst-law.com]  
Sendt: 16. december 2014 11:38 
Til: 'Signe Sara Hildebrandt (SET)' 
Cc: Agnete Nordentoft; 'Pernille Aagaard Truelsen' 
Emne: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling på Odense Kraftvarmevær 
  

Se gerne vedhæftede. 

  

  
Med venlig hilsen 
  

 
  
Katrine Møller Jacobsen 
Partner 
  
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 
T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 
kmj@holst-law.com www.holst-law.com 
Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 

  

 
 
CONFIDENTIALITY  

 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 

disclosure.  

 

If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete 

the message and any attachment from your system. 

If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or 

disclose the contents to any other person. 

 

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. 

Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Agnete Nordentoft <ano@bechbruun.com>

Sendt: 18. december 2014 10:48

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Emne: VS: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling 

på Odense Kraftvarmevær

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-129

DocumentIsArchived: -1

Kære Signe Sara Hildebrandt 
 
Som svar på din mail nedenfor kan det oplyses, at Odense Kraftvarmeværk som enhver anden 
virksomhed har behov for en løbende driftskapital. Likviditetsbehovet indebærer, at selskabets kapital 
ikke uden videre kan udbetales idet der så ikke er likviditet til den løbende drift.  
 
Jeg henviser i den forbindelse til selskabslovens § 115, nr. 5, § 116, nr. 5, og § 118, stk. 2, om, at det 
centrale ledelsesorgan har ansvar for, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab, 
herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige 
forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 
 
Da der endnu ikke er afklaring på om eller hvorledes selskabet ODV A/S skal drives videre efter 
kontraktudløb den 31/12 2015 er bestyrelsen nødt til at have øget fokus på at have et tilstrækkeligt 
kapitalberedskab hen mod denne dato for forsvarlig drift af selskabet. ODV vurderer derfor, at det vil 
være forsvarligt at have et kapitalberedskab, der svarer til 1-3 måneders udgifter (fradraget 
elindtægterne). Dette medfører et kapitalberedskab i størrelsesordenen 20 – 60 mio. DKK – nok 
snarere i den høje ende. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Agnete Nordentoft, Specialistadvokat    
Bech-Bruun 
T dir. +45 72 27 35 10   
M +45 25 26 35 10  
   

Tilmeld dig vores nyhedsservice 

Fra: Signe Sara Hildebrandt (SET) [mailto:SSH@energitilsynet.dk]  
Sendt: 17. december 2014 15:52 
Til: Agnete Nordentoft 
Emne: SV: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling på Odense Kraftvarmevær 
 

Kære Agnete Nordentoft 

 

Under henvisning til dit indlæg af dags dato skal Sekretariatet for Energitilsynet hermed anmode dig om at 

uddybe/dokumentere, hvilke likviditetsbehov Odense Kraftvarmeværk har, og hvad der nærmere menes med, at 

”selskabets kapital ikke uden videre kan udbetales”.  

 

Oplysningerne bedes være sekretariatet i hænde i morgen kl. 11 og gerne før. 

 

 
Med venlig hilsen 
  
Signe Sara Hildebrandt 
Fuldmægtig 

Tlf.     +45 4171 5387 
Mail   ssh@energitilsynet.dk 
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
 

 

 

 

Fra: Agnete Nordentoft [mailto:ano@bechbruun.com]  
Sendt: 17. december 2014 13:05 
Til: Signe Sara Hildebrandt (SET) 
Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'; 'Katrine Møller Jacobsen' 
Emne: SV: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling på Odense Kraftvarmevær 
 

Vedhæftet sendes Odense Kraftvarmeværk A/S’ bemærkninger til Fjernvarme Fyns indlæg af 16. december 2014. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Agnete Nordentoft, Specialistadvokat    
Bech-Bruun 
T dir. +45 72 27 35 10   
M +45 25 26 35 10  
   

Tilmeld dig vores nyhedsservice 

Fra: Katrine Møller Jacobsen [mailto:KMJ@Holst-law.com]  
Sendt: 16. december 2014 11:38 
Til: 'Signe Sara Hildebrandt (SET)' 
Cc: Agnete Nordentoft; 'Pernille Aagaard Truelsen' 
Emne: Sagsnr: 021253-0016 - Klage til Energitilsynet - Urimelig omkostningsfordeling på Odense Kraftvarmevær 
  

Se gerne vedhæftede. 

  

  
Med venlig hilsen 
  

 
  
Katrine Møller Jacobsen 
Partner 
  
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 
T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 
kmj@holst-law.com www.holst-law.com 
Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 

  

 
 
CONFIDENTIALITY  
 
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure.  
 
If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete 
the message and any attachment from your system. 
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If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or 
disclose the contents to any other person. 
 
The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. 
Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Katrine Møller Jacobsen <KMJ@Holst-law.com>

Sendt: 18. december 2014 12:42

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'

Emne: ODV

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-130

DocumentIsArchived: -1

  

  

Kære Signe Sara Hildebrandt, 

  

Som drøftet helt kort pr. telefon, er det oplyst af Odense Kraftvarmeværk A/S, at der også i indeværende år er et 

skatteproblem. 

  

Skat kan ifølge Odense Kraftvarmeværk A/S alene undgås ved, at Odense Kraftvarmeværk A/S udbetaler en andel af 

den akkumulerede overdækning i selskabet inden 31. december 2014.  Nedenfor skitseres to alternative modeller, 

som Fjernvarme Fyn og Affaldsleverandørerne beder Sekretariatet tage stilling til. Problemstillingen skal som nævnt 

løses endog meget hurtigt, for at dokumenter mv. kan nå at blive ekspederet inden 31/12. 

  

1.       Udbetaling til varmen ved efterregulering inden 31. december 2014. 

Såfremt en andel af overdækningen anvendes til efterregulering iht. Sekretariatets udkast til afgørelse, vil 

det fra Affaldsleverandørernes side være betinget af, at varmesiden (Fjernvarme Fyn) tilbagebetaler et for 

meget reguleret beløb, i den situation Energitilsynets afgørelse ikke udviser en efterregulering til 

varmesiden mindst svarende til det beløb, der efterreguleres inden udgangen af 2014 ved brug af 

overdækningen. Det er ved denne model en betingelse, at Sekretariatet kan bekræfte, at varmesiden ikke vil 

være forhindret i at tilbagebetale et evt. for meget efterreguleret beløb som følge af prisloftreglerne. 

2.       Udbetaling til affaldsleverandørerne. 

Såfremt en andel af overdækningen udbetales til Affaldsleverandørerne med aftale om deponering af 

beløbet hos Affaldsleverandørerne  og aftale om, at beløbet udbetales til varmesiden, såfremt 

Energitilsynets afgørelse medfører en forpligtelse for Odense Kraftvarmeværk til at efterregulere et beløb af 

mindst samme størrelse til varmesiden. Idet nedsættelsen af overdækningen i Odense Kraftvarmeværk A/S 

iht. denne model imidlertid vil kunne få betydning for Energitilsynets afgørelse, er modellen fra Fjernvarme 

Fyns side betinget af, at S, og  betinget af at Energitilsynets sekretariat kan bekræfte skriftligt, at såvel 

Sekretariat som tilsynet vil behandle og afgøre sagen, som om den akkumulerede overdækning i Odense 

Kraftvarmeværk A/S på 70 mio. kr. (og med 36 mio. kr. i hensættelse til skrotning) er intakt. 

  

  
Med venlig hilsen 
  

 
  
Katrine Møller Jacobsen 
Partner 
  
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 
T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 
kmj@holst-law.com www.holst-law.com 
Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Sendt: 19. december 2014 10:41

Til: 'Katrine Møller Jacobsen'

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'; 'Agnete Nordentoft'

Emne: VS: ODV

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-131

DocumentIsArchived: -1

Kære Katrine Møller Jacobsen 

 

Sekretariatet fra Energitilsynet har modtaget din henvendelse af 18. december 2014 vedrørende Odense 

Kraftvarmeværk A/S’ muligheder for at undgå en skat som følge af den akkumulerede overdækning i selskabet. 

Sekretariatet har forstået henvendelsen således, at det ikke har været muligt for sagens parter at blive enige om en 

løsning, og at parterne derfor nu ønsker sekretariatets stillingtagen til mulige løsningsmodeller inden den 31. 

december 2014.  

 

Det følger af Energitilsynets forretningsordens § 5, at Energitilsynet træffer afgørelse efter forelæggelse af sager af 

principiel karakter, herunder sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse. Det følger endvidere af 

forretningsordens § 39, stk. 2, at sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med 

tilsynets faste praksis i overensstemmelse med de af tilsynet tilkendegivne retningslinjer eller i sager af mindre 

økonomisk betydning. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at begge modeller, som er skiteseret i din e-mail af 18. december 2014, indeholder 

spørgsmål af principiel karakter, som Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til.  

 

For så vidt angår model 1, vurderer sekretariatet således, at spørgsmålet om prisloftsreglerne, herunder om 

spørgsmålet overhovedet er omfattet af tilsynets kompetence, vil skulle behandles af Energitilsynet. For så vidt 

angår den alternative løsning, som du har opridset telefonisk, hvorefter varmesiden i model 1 alternativt 

tilbagebetaler overdækningen direkte til affaldssiden, er det sekretariatets vurdering, at dette også er et principielt 

spørgsmål, som Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til. 

 

For så vidt angår model 2, har sekretariatet ikke kompetence til på vegne af Energitilsynet at bekræfte, hvorledes 

Energitilsynet vil behandle eller afgøre sagen, jf. forretningsordenen.  

 

Parterne må derfor alternativt forsøge at indgå en privatretligt aftale, som sikrer dem tilstrækkeligt. 

 

Sekretariatet kan oplyse, at en tilsynsafgørelse om modellerne ikke vil kunne foreligge inden den 31. december 

2014. Sekretariatet foretager sig på denne baggrund ikke yderligere i anledning af din e-mail. Sekretariatet har dog 

noteret sig problemstillingerne. 

 

Denne mail er sendt c.c. til orientering til Agnete Nordentoft og Pernille Aagaard Truelsen. 

 

 
Med venlig hilsen 
  
Signe Sara Hildebrandt 
Fuldmægtig 

Tlf.     +45 4171 5387 
Mail   ssh@energitilsynet.dk 
 
 

Side 221af 295



2

 
 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
 

 

 

 

 

Fra: Katrine Møller Jacobsen [mailto:KMJ@Holst-law.com]  

Sendt: 18. december 2014 12:42 

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET) 
Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen' 

Emne: ODV 

 

  

  

Kære Signe Sara Hildebrandt, 

  

Som drøftet helt kort pr. telefon, er det oplyst af Odense Kraftvarmeværk A/S, at der også i indeværende år er et 

skatteproblem. 

  

Skat kan ifølge Odense Kraftvarmeværk A/S alene undgås ved, at Odense Kraftvarmeværk A/S udbetaler en andel af 

den akkumulerede overdækning i selskabet inden 31. december 2014.  Nedenfor skitseres to alternative modeller, 

som Fjernvarme Fyn og Affaldsleverandørerne beder Sekretariatet tage stilling til. Problemstillingen skal som nævnt 

løses endog meget hurtigt, for at dokumenter mv. kan nå at blive ekspederet inden 31/12. 

  

1.       Udbetaling til varmen ved efterregulering inden 31. december 2014. 

Såfremt en andel af overdækningen anvendes til efterregulering iht. Sekretariatets udkast til afgørelse, vil 

det fra Affaldsleverandørernes side være betinget af, at varmesiden (Fjernvarme Fyn) tilbagebetaler et for 

meget reguleret beløb, i den situation Energitilsynets afgørelse ikke udviser en efterregulering til 

varmesiden mindst svarende til det beløb, der efterreguleres inden udgangen af 2014 ved brug af 

overdækningen. Det er ved denne model en betingelse, at Sekretariatet kan bekræfte, at varmesiden ikke vil 

være forhindret i at tilbagebetale et evt. for meget efterreguleret beløb som følge af prisloftreglerne. 

2.       Udbetaling til affaldsleverandørerne. 

Såfremt en andel af overdækningen udbetales til Affaldsleverandørerne med aftale om deponering af 

beløbet hos Affaldsleverandørerne  og aftale om, at beløbet udbetales til varmesiden, såfremt 

Energitilsynets afgørelse medfører en forpligtelse for Odense Kraftvarmeværk til at efterregulere et beløb af 

mindst samme størrelse til varmesiden. Idet nedsættelsen af overdækningen i Odense Kraftvarmeværk A/S 

iht. denne model imidlertid vil kunne få betydning for Energitilsynets afgørelse, er modellen fra Fjernvarme 

Fyns side betinget af, at S, og  betinget af at Energitilsynets sekretariat kan bekræfte skriftligt, at såvel 

Sekretariat som tilsynet vil behandle og afgøre sagen, som om den akkumulerede overdækning i Odense 

Kraftvarmeværk A/S på 70 mio. kr. (og med 36 mio. kr. i hensættelse til skrotning) er intakt. 

  

  
Med venlig hilsen 
  

 
  
Katrine Møller Jacobsen 
Partner 
  
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 
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T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 
kmj@holst-law.com www.holst-law.com 
Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 
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Signe Sara Hildebrandt (SET)

Fra: Katrine Møller Jacobsen <KMJ@Holst-law.com>

Sendt: 13. januar 2015 08:38

Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'; Agnete Nordentoft

Emne: SV: Odense Kraftvarmeværk - prisen på affaldsvarme

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 12/11100-134

DocumentIsArchived: -1

Kære Signe Sara Hildebrandt, 

  

Det er korrekt, at der er indgået aftale om overdragelse af Odense Kraftvarmeværk A/S, som herefter bliver et 

selskab i Fjernvarme Fyn –koncernen, der ultimativt er ejet af Odense Kommune (97 %). 

  

Affaldsforbrændingsværket, Odense Kraftvarmeværk er fortsat ejet af Odense Kraftvarmeværk A/S.  Fjernvarme Fyn 

A/S  vil fremadrettet fortsat være aftager af varme fra Odense Kraftvarmeværk A/S. En efterregulering vil som hidtil 

skulle foretages af Odense Kraftvarmeværk A/S, og der er således fortsat tale om ”to separate selskabsmæssigt 

adskilte kasser”. 

  

Aftalen om overdragelse får ikke betydning for sagen eller anbringenderne i sagen. Det bemærkes, at overdragelsen 

først får virkning, når en række betingelser er opfyldt (closing).  

  

  
Med venlig hilsen 
  

 
  
Katrine Møller Jacobsen 
Partner 
  
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab 
T, +45 8934 0000 | Dir, +45 8934 1156 | M, +45 3010 2198 
kmj@holst-law.com www.holst-law.com 
Hans Broges Gade 2 | DK-8100 Aarhus C 

  

Fra: Signe Sara Hildebrandt (SET) [mailto:SSH@energitilsynet.dk]  

Sendt: 8. januar 2015 10:52 

Til: Katrine Møller Jacobsen 

Cc: 'Pernille Aagaard Truelsen'; Agnete Nordentoft 

Emne: Odense Kraftvarmeværk - prisen på affaldsvarme 

  

Kære Advokat Katrine Møller Jacobsen (j.nr. 021253-0016)  

  

Sekretariatet for Energitilsynet har læst pressemeddelelserne af 19. december 2014, hvoraf fremgår, at Fjernvarme 

Fyn har købt Fynsværket. Aftalen indebærer ifølge meddelelserne, at Fjernvarme Fyn overtager Fynsværket med 

økonomisk virkning fra 1. januar 2015. Det fremgår videre af pressemeddelelserne, at Odense Kraftvarmeværk også 

indgår i handlen.  

  

•         På baggrund af pressemeddelelserne ønsker sekretariatet oplyst, om det er korrekt, at Fjernvarme Fyn (når 

aftalerne er endeligt godkendt af Energistyrelsen, Odense Byråd mv.) også har overtaget ejerskabet og 

driften af Odense Kraftvarmeværk fra 1. januar 2015.  
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•         Hvis Fjernvarme Fyn overtager ejerskabet og driften af Odense Kraftvarmeværk, vil en efterregulering, hvor 

der skal tilbageføres et beløb fra affaldssiden til varmesiden i Odense Kraftvarmeværk, skulle foretages af 

Fjernvarme Fyn, der også udgør varmesiden i Odense Kraftvarmeværk. Tilbageførselsbeløbet tages så at sige 

fra denne samme ”kasse” eller i hvert fald er det den samme ejer (nemlig Fjernvarme Fyn), som tilbagefører 

beløbet fra affaldssiden til varmesiden. Fjernvarme Fyn bedes bekræfte, om dette er korrekt forstået. 

  

•         Medfører ovennævnte aftale i øvrigt ændringer af relevans for sagen og parternes anbringender? 

  

Besvarelsen bedes være sekretariatet i senest den 13. januar 2015. 

  

Denne e-mail er sendt c.c. til orientering til advokat Pernille Aagaard Truelsen (j.nr. 0711278-46) og advokat Agnete 

Nordentoft (j.nr. 024630-0019). 

  

Endvidere er e-mail af 18. december 2014 fra Agnete Nordentoft vedhæftet til orientering af Pernille Aagaard 

Truelsen og Katrine Møller Jacobsen. Såfremt e-mailen af 18. december 2014 giver anledning til yderligere 

bemærkninger, bedes de tillige være sekretariatet i hænde senest den 13. januar 2015.  

  

  
Med venlig hilsen 
  
Signe Sara Hildebrandt 
Fuldmægtig 

Tlf.     +45 4171 5387 
Mail   ssh@energitilsynet.dk 
  
  

 
  
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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BEATE  

Benchmarking af affaldssektoren 2013 

(data fra 2012) 

Forbrænding  

Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi.  

Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.  

 

Indhold 

1 Resumé 2 

2 Anlæg, der forbrænder affald 3 

3 Økonomi 7 

4 Rammevilkår 11 

5 Energi og klima 14 

6 Emissioner 16 

7 Om BEATE 20 
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1 Resumé 

Denne benchmarking omfatter økonomi og miljø på anlæg i Danmark, der har forbrændt 

affald i perioden 2007-2012. Benchmarkingen blev gennemført på frivillig basis for årene 

2007-2009, men fra 2010 er benchmarking blevet obligatorisk for alle landets 29 anlæg.  

Der er tre typer anlæg, der forbrænder affald: 

1. Dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, der primært brænder husholdnings- og 

erhvervsaffald (24 anlæg). 

2. Multifyrede affaldsforbrændingsanlæg, der både brænder husholdningsaffald og 

erhvervsaffald samt biomasse og/eller naturgas (3 anlæg). 

3. Øvrige specielle anlæg, der medforbrænder affald, eller brænder farligt affald (2 

anlæg). Til forskel fra tidligere deltager SWS ikke i benchmarking for 2012, da de 

brænder under 20.000 ton affald/år. 

Det er typisk data for dedikerede forbrændingsanlæg, der indgår I tabeller og figurer – i 

enkelte tilfælde også multifyrede anlæg, mens data for de 2 specialanlæg alene er med-

taget i forhold til kapacitet og affaldsmængder. 

Samlet giver denne rapport et overordnet billede af status på forbrændingsområdet i 

Danmark. 

På de 29 anlæg blev der forbrændt i alt  3,5 mio. tons affald fra husholdninger og er-

hverv svarende til ca. 633 kg affald pr. dansker. Mængden er samlet faldet over årene – 

senest knap 2% fra 2011 til 2012.  

For de 24 dedikerede anlæg var den samlede betaling for affaldsbehandling fra hushold-

ninger og virksomheder på ca. 1,36 mia. kr. Heraf udgjorde tillægsafgift og CO2-afgift 

48%, svarende til samlet 612 mio. kr. Derudover har anlæggene betalt affaldsvarmeafgift 

og NOX -afgift svarende til 529 mio. kr.  

Siden 2007 har takster og omkostninger varieret med både stigninger og fald, hvilket 

bl.a. skyldes varierende affaldsmængder. Fra 2011 til 2012 er den gennemsnitlige takst 

for dedikerede anlæg faldet fra 473 kr. pr. ton til 455 kr. pr. ton, og tilsvarende faldt den 

gennemsnitlige omkostning for disse anlæg fra 830 kr. pr. ton til 788 kr. pr. ton. 

Generelt er der registreret en øget energieffektivitet på de dedikerede og multifyrede 

anlæg. Ligeledes er der miljømæssigt registreret forbedringer med fald i både de samle-

de emissioner og i antallet af overskridelser af døgnmiddelværdierne. 
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brænding er p.t. stigende pga. faldende affaldsmængder.  

Tabel 1: Mængder for dedikerede og multifyrede anlæg, 2011-2012 

2011 2012

Affaldsmængder total (ton) 3.338.000 3.274.000

Fra mellemdeponering (ton) 102.000 91.000

Biomasse mængde (ton) 38.000 88.000  

Anlæggene importerede i alt 84.000 tons affald i 2012. 
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Figur 14: Andel af den producerede varme, der bortkøles. 
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Note: Kun dedikerede og multifyrede anlæg er medtaget. 

6 Emissioner 

 Der er fastsat miljømæssige minimumskrav til forbrænding i EU.  

Når forbrændingsegnet affald brændes, opstår der en aske- og slaggedel, som er de de-

le, som ikke kan brænde og dermed ikke omsættes i forbrændingsprocessen. Slaggen 

udgør typisk 19% af den samlede indfyrede affaldsmængde og består især af uorganiske 

stoffer og mineraler samt metaller.  

En stadig større andel af metallerne i forbrændingsslaggen genanvendes. Den største 

andel af slaggen anvendes i forbindelse med vejbyggeri, havneudvidelser og andre byg-

ningskonstruktioner.  

Forbrænding af affald medfører desuden en mængde restprodukter fra røggasrensnin-

gen. Mængden svarer til ca. 3% af affaldet og sendes i dag til Norge og Tyskland.  

Endelig giver forbrændingsanlæggene anledning til en række luftemissioner, der typisk 

måles kontinuerligt. Således måles SO2, HCl, TOC, CO, SO2, NOX og totalstøv (partikler) 

kontinuerligt.  Emissioner af HF, dioxin og tungmetaller måles ved stikprøver.  
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