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1. Resumé  

1. Odense Kraftvarmeværk indgik i marts 2014 en aftale med Gart-

nernes Fjernvarmeselskaber om fordeling af værkets omkostninger mel-

lem gartnerne og affaldsleverandørerne. Gartnerne kan få tilbagebetalt til-

lægsafgift og CO2-afgift fra SKAT, hvis afgifterne indregnes i gartnernes 

varmepris. Gartnerne ønsker derfor, at afgifterne indregnes i prisen mod, 

at fællesomkostninger af samme størrelse ikke indregnes. Parterne ønsker, 

at omfordelingen af tillægsafgift får virkning fra 1.1.2010 og CO2-afgift 

fra 1.1.2013. Gartnerne kan herved opnå en besparelse på 15 mio. kr.  

2. Sagen forelægges, da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling 

til spørgsmålet om, hvornår afgifterne kan anses for at blive indregnings-

berettigede i varmeprisen, herunder om indregning kan ske med tilbage-

virkende kraft, som indebærer en bagudrettet omfordeling af de histori-

ske, anmeldte omkostninger, der har indgået i varmeprisen i perioden.  

3. Det er sekretariatets vurdering, at der efter varmeforsyningsloven 

er to krav til, hvornår tillægsafgift og CO2-afgift kan indregnes i varme-

prisen. Parterne skal indgå en aftale om overvæltning af afgifter i prisen, 

som herefter anmeldes til Energitilsynet, og omkostningen i form af afgif-

ter skal afspejles i grundlaget for prisen, der anmeldes til Energitilsynet 

samtidig med varmeprisen. Varmeforsyningsloven indeholder et krav om 

forlods anmeldelse. Anmeldelsesbekendtgørelsen udmønter dette krav 

ved at fastslå, at priser og grundlaget herfor skal anmeldes senest samtidig 

med prisens ikrafttrædelse, ellers er varmeprisen ugyldig. 

4. Energitilsynet er i anmeldelsesbekendtgørelsen givet en dispensa-

tionsadgang. Sekretariatet vurderer, at der alene er adgang til at dispense-

re fra reglerne forud for en anmeldelse, således at varmeforsyningsvirk-

somheden på anmeldelsestidspunktet har opnået dispensation. Sekretaria-

tet finder, at der ikke efter anmeldelsestidspunktet kan tildeles dispensati-

on. En sådan dispensation ville være i strid med principperne i varmefor-

syningsloven om, at der skal ske anmeldelse forlods. Dispensation kan 

heller ikke tildeles med henblik på at fravige det tidspunkt, hvor afgifter-

ne kan blive indregningsberettigede efter varmeforsyningsloven.  

5. Sekretariatet vurderer således, at afgifterne ikke kan indregnes i 

gartnernes varmepris med tilbagevirkende kraft. Sekretariatet ser ikke 

umiddelbart noget til hinder for, at afgifterne indregnes fremadrettet fra 

anmeldelsestidspunktet, men har ikke konkret vurderet dette, da sagen 

handler om fordeling af afgifter og omkostninger med tilbagevirkende 

kraft. 

6. Sekretariatet vurderer, at afgørelsen som sådan ikke er til hinder 

for, at SKAT eventuelt tillægger aftalen tilbagevirkende kraft og tilbage-

betaler afgifterne til gartnerne.     
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2. Afgørelse 

 

7. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende: 

 At omkostninger til afgift af affald anvendt som brænd-

sel (”Tillægsafgift”), jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 12, nr. 1, først kan anses for at være indregningsbe-

rettigede i gartnernes varmepris fremadrettet fra anmel-

delsestidspunktet, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 

13, § 20, stk. 1 og § 21, stk. 1, jf. stk. 3. 

 

 Omkostninger til CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt af-

fald anvendt som brændsel, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 12, nr. 2, først kan anses for at være indreg-

ningsberettigede i gartnernes varmepris fremadrettet fra 

anmeldelsestidspunktet, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 13, § 20, stk. 1, og § 21, stk. 1, jf. stk. 3.  

 

 Energitilsynet afviser anmodningen om dispensation ef-

ter anmeldelsesbekendtgørelsens § 8.  
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3. Sagsfremstilling 

8. I det følgende beskrives først aftalens parter. Derefter følger sa-

gens baggrund og dens forløb i Energitilsynet og klage for Energiklage-

nævnet. Endelig følger høringssvar fra Odense Kraftvarmeværk til udkast 

til afgørelse. 

3.1 Sagens parter 

 

9. Om parterne kan bl.a. oplyses:  

 Odense Kraftvarmeværk A/S: 

Odense Kraftvarmeværk A/S ejer og driver et affaldsbaseret kraft-

varmeværk, som producerer el og varme ved afbrænding af affald 

(herefter kaldet Odense Kraftvarmeværk). Odense Kraftvarme-

værk er ejet af Vattenfall.  

 

 Affaldsleverandørerne: 

Affaldet til Odense Kraftvarmeværk A/S leveres af Assens kom-

mune, Faaborg-Midtfyn kommune, Kerteminde kommune, Mid-

delfart kommune, Nordfyns kommune, I/S AffaldPlus+, Ka-

ra/Noveren I/S, Nyborg Forsyning & Service A/S og Odense Re-

novation A/S (herefter kaldet Affaldsleverandørerne). 

 

 Varmeaftagerne 

Varmen fra Odense Kraftvarmeværk A/S sælges til Fjernvarme 

Fyn A/S, Kerteminde Forsyning A/S og til Gartnernes Fjernvar-

meselskaber til en omkostningsbestemt varmepris.  

 

Gartnernes Fjernvarmeselskaber er en sammenslutning af selska-

ber, der servicerer og forbedrer vilkårene for blandt andet de gart-

nerier, som får leveret varme herfra. Sammenslutningen består af 

Gartnernes Varmeforsyning i Bellinge-Fangel ApS, Gartnernes 

Varmeforsyning i Lindved ApS, Gartnernes Varmeforsyning i 

Åsum og Langeskov ApS og Gartnernes Fjernvarmeforsyning i 

Odense Nord ApS (herefter kaldet Gartnerne).  

 

Varmen fra bl.a. Odense Kraftvarmeværk faktureres til Gartnernes 

Fjervarmeselskaber, der så fakturerer varmen videre til de tilknyt-

tede gartnerier med specifikation af godtgørelsesberettigede afgif-

ter. 

 

10. Af den producerede varme på Odense Kraftvarmeværk aftog 

Gartnerne i 2013 7,6 %, og i de første fire måneder af 2014 har gartnerne 

stået for 3,2 % af varmeaftaget. Omkostningsfordelingen på værket er for 
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tiden fastsat til 65 % til varmeaftagerne og 35 % til affaldsleverandører-

ne
1
. Elproduktionen afsættes til elnettet via det regionale transmissions-

net.  

11. Parter i omkostningsfordelingsaftalen, som er baggrunden for 

Odense Kraftvarmeværks henvendelse til Energitilsynet, jf. nedenfor, er 

Odense Kraftvarmeværk og gartnerne. Aftalen kan dog håndhæves af af-

faldsleverandørerne over for gartnerne. 

3.2 Sagens baggrund 

 

12. Odense Kraftvarmeværk og gartnerne indgik i marts 2014 en ”Af-

tale om omfordeling af omkostninger” (herefter Aftalen)
2
. Aftalen angår 

fordelingen af Odense Kraftvarmeværks omkostninger mellem gartnerne 

og Odense Kraftvarmeværks affaldsleverandører.  

13. Odense Kraftvarmeværk har siden 1. januar 2010 i henhold til kul-

afgiftsloven § 1, stk.1, nr. 7, betalt afgift af affald anvendt som brændsel 

til produktion af varme i anlæg (”Tillægsafgift”). Odense Kraftvarmeværk 

har derudover siden 1. januar 2013 betalt CO2-afgift i henhold til kuldio-

xidafgiftslovens § 1. Tillægsafgiften og CO2-afgiften er hidtil blevet ind-

regnet over for Affaldsleverandørerne i Odense Kraftvarmeværk A/S’ pri-

ser for affaldsforbrænding. 

14. Gartnerne anvender varmen fra Odense Kraftvarmeværk til godt-

gørelsesberettigede formål (proces), og har derfor mulighed for at få til-

bagebetalt tillægsafgift og CO2-afgift fra SKAT efter kulafgiftslovens 

§§8-9 og kuldioxidafgiftslovens §§9-9b. Gartnerne kan få tilbagebetalt 

afgifterne ved, at de indregnes i gartnernes varmepris. Gartnerne ønsker 

som følge heraf, at der indregnes tillægsafgift og CO2-afgift i gartnernes 

varmepris mod, at fællesomkostninger, som indregnes i varmeprisen, re-

duceres tilsvarende.  

15. Af aftalen fremgår det i punkt 2 vedrørende tillægsafgift og CO2-

afgift bl.a.: 

2.1 ODV indregner en andel af Tillægsafgiften og C02-afgiften i var-

meprisen overfor Gartnerne. Andelen beregnes, så Gartnerne stilles, 

som hvis den samlede Tillægs afgift og C02-afgift blev indregnet 

og fordelt på ODV's samlede varmeleverancer over for Varmeafta-

gerne. 

 

                                                 
1
 Hjemvisningssagen fra Energiklagenævnet fra 13. juni 2012 (j. nr. 1021-11-33-124) 

om prisen for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S, herunder spørgsmålet om 

omkostningsfordelingen på værket, er forelagt Energitilsynet på samme tilsynsmøde.  
2
 Aftalen er vedlagt som bilag 1. 
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2.2 ODV indregner en andel af Gartnernes fællesomkostninger som 

en særomkostning i affaldsforbrændingsprisen overfor Affaldsle-

verandørerne, som krone for krone svarer til den andel af Tillægs-

afgiften og C02-afgiften, som indregnes i varmeprisen over for 

Gartnerne. 

 

2.3 Tillægsafgiften og C02-afgiften indregnes i varmeprisen a conto 

forud da den faktiske størrelse af afgifterne først kendes efter mod-

tagelse og afregning af affaldet. Over- eller underdækning i forhold 

til de realiserede afgifter indregnes efter opgørelsen heraf fremad-

rettet i a conto betalingen for Tillægsafgift og C02-afgift. Omfor-

delingen foretages ud fra de afgifter, som opkræves a conto. 

 
2.4  […] 

 
2.5  Omfordelingen påvirker ikke prisen for varme for ODV's øvrige 

varmeaftagere. 

 
2.6 Aftalen må ikke resultere i varmepriser, der overstiger prisloftet for 

affaldsvarme udmeldt efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 med 

tilhørende bestemmelser, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 14. 

 

16. Parterne er enige om, at omfordelingen skal ske med tilbagevir-

kende kraft, således at gartnerne - hvis det accepteres af SKAT - kan opnå 

godtgørelse med virkning fra hhv. 1. januar 2010 og 1. januar 2013. Afta-

len nævner herom i punkt 3:  

3.1  Aftalen træder i kraft ved dens underskrift men med virkning fra 

den 1. januar 2010, jf. dog pkt. 3.2, pkt. 3.3 og pkt. 3.4. 

 
3.2  ODV blev først omfattet af kvoteordningen den 1. januar 2013, jf. 

Lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter. Gartnerne har 

derfor ikke mulighed for at opnå CO2-afgiftsgodtgørelse eller CO2-

bundfradrag for perioden 2010-2012. Omfordelingen mellem CO2-

afgift og øvrige omkostninger skal derfor først ske med virkning fra 

den 1. januar 2013, jf. dog pkt. 3.3. 

   

17. Konkret kan gartnerne ved omfordelingen opnå en besparelse på 

15 mio. kr. for perioden 2010-2013. 

18. Odense Kraftvarmeværk har oplyst, at aftalen ikke medfører en 

ændring af varmeprisen eller affaldsforbrændingsprisen, men alene en 

bagudrettet og fremadrettet omfordeling af de omkostninger, der indgår i 

varmeprisen. Omkostningsfordelingen mellem varmesiden og affaldssi-

den ændres heller ikke ved omfordelingsaftalen. 

19. Odense Kraftvarmeværk har oplyst, at der i flere år har været en 

tvist mellem affaldsleverandørerne og fjernvarmekunderne om omkost-

ningsfordelingen ved driften af værket
3
. Denne tvist har blokeret for andre 

                                                 
3
 Se fodnote 1  
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aftaler, der omfatter både affaldsleverandørerne og fjernvarmekunderne, 

herunder også aftale om at lade fjernvarmekunderne drage fordel af mu-

ligheden for afgiftsgodtgørelse af tillægsafgiften og CO2-afgiften på af-

faldsvarme. Dette er baggrunden for, at parterne først nu har indgået Afta-

len. Parterne er enige om, hvordan omfordelingen af omkostninger civil-

retligt skal ske både fremadrettet og bagudrettet.  

20. Odense Kraftvarmeværk har i aftalen imidlertid betinget sig, at 

Energitilsynet bekræfter, at omfordelingen med tilbagevirkende kraft ikke 

er i strid med anmeldelsesbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om, 

at anmeldelsen af tariffer skal omfatte grundlaget herfor, og at anmeldelse 

skal ske senest samtidig med, at tarifferne træder i kraft. Dette er bag-

grunden for henvendelsen til Energitilsynet.  

3.3 Sagsbehandlingen i sekretariatet og klage til Energiklagenævnet 

 

21. Odense Kraftvarmeværk rettede ved brev af 28. marts 2014
4
 hen-

vendelse til Sekretariatet for Energitilsynet, herefter sekretariatet. Odense 

Kraftvarmeværk anmodede Energitilsynet om at bekræfte, at det ikke er i 

strid med anmeldelsesbekendtgørelsen, at Odense Kraftvarmeværk fore-

tager den ovennævnte bagudrettede omfordeling af afgifter og andre om-

kostninger mellem værkets affaldsleverandører og gartnerne eller alterna-

tivt om at dispensere fra fristerne i bekendtgørelsen.  

22. Odense Kraftvarmeværk oplyste bl.a., at der ikke sker en ændring 

af varmepriserne med tilbagevirkende kraft, men alene en bagudrettet om-

fordeling af de omkostninger, der indgår i varmeprisen. Odense Kraft-

varmeværk vurderede på den baggrund, at omfordelingen ikke er i strid 

med anmeldelsesbekendtgørelsen.  

23. Sekretariatet traf afgørelse den 5. maj 2014
5
. Sekretariatet vurde-

rede, at Odense Kraftvarmeværk - uagtet at der ikke sker nogen ændring 

af varmeprisen, men alene af skattemæssige årssager en bagudrettet om-

fordeling af de omkostninger, der indgår i varmepriserne – ikke kan an-

melde ny omkostningsfordeling med tilbagevirkende kraft.  

24. Odense Kraftvarmeværk indbragte den 2. juni 2014 sagen for 

Energiklagenævnet med revideret klageskrift af 3. juni 2014
6
. Ved klagen 

for nævnet nedlagde Odense Kraftvarmeværk principal påstand om, at 

den påtænkte omfordeling af afgifter og andre omkostninger ikke er om-

fattet af anmeldelsespligten i anmeldelsesbekendtgørelsen. Dette syns-

punkt var ikke blevet fremført for Energitilsynet. Såfremt Energiklage-

                                                 
4
 Henvendelsen er vedlagt som bilag 2. 

5
 Afgørelsen er vedlagt som bilag 3. 

6
 Klagen er vedlagt som bilag 4. 
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nævnet måtte finde, at den påtænkte omfordeling er omfattet af anmeldel-

sespligten i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og anmeldelsesbekendt-

gørelsen, nedlagde Odense Kraftvarmeværk subsidiært påstand om, at 

Odense Kraftvarmeværk skal tildeles dispensation fra fristerne i anmel-

delsesbekendtgørelsen. Den subsidiære påstand var underbygget af en 

række argumenter, der ikke var blevet fremført, før sekretariatet traf afgø-

relse 5. maj 2014. Odense Kraftvarmeværks anbringender fremgår af ved-

lagte klageskrift og er yderligere gengivet i vurderingsafsnittet.   

25.  Sekretariatet oplyste derfor den 23. juni 2014 Odense Kraftvar-

meværk om, at sekretariatet var indstillet på at genoptage sagen, hvis 

Odense Kraftvarmeværk trak klagen tilbage fra klagenævnet, således at 

sekretariatet og eventuelt også Energitilsynet kunne foretage en fornyet 

vurdering på baggrund af Odense Kraftvarmeværks nye og udbyggede ar-

gumenter. Samme dag hævede Odense Kraftvarmeværk sagen ved klage-

nævnet. 

26. Den 23. juli 2014 oplyste Energiklagenævnet at have afsluttet kla-

gesagen uden afgørelse, idet klager havde tilbagekaldt klagen, og at Ener-

giklagenævnet derfor ikke ville foretage sig videre.  

3.4 Ny anmeldelse af budgetdata pr. 1.8.2014   

 

27. Odense Kraftvarmeværk har ikke oplyst sekretariatet nærmere om, 

hvilke fællesomkostninger, der konkret flyttes fra gartnerne til affaldsle-

verandørerne som følge af Aftalen.  

28. Sekretariatet har undersøgt værkets registersag
7
  og fundet, at Vat-

tenfall den 21. juli 2014 har anmeldt ”budgetdata for Odense Kraftvarme-

værk A/S pr. 1.8.2014 for varmeprisen til Gartnernes Fjernvarmeselska-

ber”. Den anmeldte varmepris pr. 1.1. 2014 er uændret, men sammensæt-

ningen ændres.  Af følgebrevet til anmeldelsen - dateret den 14.07.2014 - 

fremgår bl.a.
8
:  

Grundlaget for denne anmeldelse er den vedhæftede ”Aftale om omforde-

ling af Omkostninger”, der er indgået mellem Odense Kraftvarmeværk A/S 

og Gartnernes Fjernvarmeselskaber og som ligeledes anmeldes.  

 

Den indgåede aftale vedrører en teknisk omkostningsfordeling, der ikke får 

indvirkning på varmeprisens størrelse. Odense Kraftvarmeværk A/S vil pr. 

1.8.2014 fortsat opkræve den pr. 1.1.2014 anmeldte varmepris for Gartner-

nes Fjernvarmeselskaber.  

                                                 
7
 Sag 12/07159 – Register- Vattenfall – Odense Kraftvarmeværk reg. nr. 700 - affalds-

forbrændingsanlæg – centralt. De anmeldelsespligtige oplysninger, som priser, betingel-

ser for levering af varme m.m., registreres på værkets registersag hos Energitilsynet. Der 

foretages ikke sagsbehandling på en registersag.  
8
 Bilag 5 
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[…] 

 

Her ses den stadig gældende prisanmeldelse for varmeaftagerne udover 

gartnerne: 

 

A-conto-varmepris pr. 1.1.2014 59,31 kr./GJ 

Affaldsvarmeafgift  33,30 kr./GJ 

Olie- og CO2- afgift 0,60 kr./GJ 

Pris i alt (a-conto)  93,21 kr./GJ 

 

 

Den nye varmeprissammensætning for Gartnernes Fjernvarmeselskaber 

bliver: 

 

A-conto-varmepris pr. 1.8.2014   

(jf. vedlagte budgetskema) 16,92 kr./GJ 

Affaldsvarmeafgift  33,30 kr./GJ 

Tillægsafgift  26,50 kr./GJ 

CO2-affaldsafgift   15,89 kr./GJ 

Olie- og CO2- afgift 0,60 kr./GJ 

Pris i alt (a-conto)  93,21 kr./GJ 

 

[…] 

 

Odense Kraftvarmeværk I/S anmelder på den baggrund varmeprisen pr. 

1.8.2014 for Gartnernes Fjernvarmeselskaber sammen med grundlaget for 

den anmeldte pris i form af et budgetskema, der viser detaljerne i omkost-

ningsfordelingen. 

 

29. Som det ses, nedsættes a-conto-varmeprisen, og der indføres til-

lægsafgift og CO2-affaldsafgift. Den samlede pris i kr./GJ er uændret. 

30. De nye budgetdata, der blev anmeldt i forbindelse hermed (dateret 

14-07-2014) for perioden 01-01-2014 - 31-12-2014, adskiller sig på en-

kelte poster fra de tidligere anmeldte budgetdata (dateret 20-12-2013) for 

samme periode. De samlede omkostninger og indtægter er uændrede
9
.   

31. Anmeldelsen viser således, at der sker en ændring af grundlaget 

for varmeprisen som følge af den indgåede aftale mellem sagens parter. 

32.  Budgetdata m.v. er anmeldt for perioden 2010-2013, som denne 

sag vedrører.   

3.5 Høring (1) – Aftalen af marts 2014 

 

33. Udkast til afgørelse i sagen blev sendt i høring den 16. oktober 

2014 med frist den 3. november 2014.  

                                                 
9
 Bilag 6 
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34. Sekretariatet modtog høringssvar den 3. november 2014
10

. Neden-

for refereres høringssvaret, opdelt på høringssvarets emner, som efterføl-

ges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). 

3.5.1. Indregning af afgifter i varmeprisen 

 

Aftaler efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 13 

 

Odense Kraftvarmeværk anfører:  

 

35. Odense Kraftvarmeværk har anført, at bestemmelsens ordlyd og 

formål ikke udelukker, at en aftale indgået i medfør af varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 13, tillægges tilbagevirkende kraft, således at der fra af-

taletidspunktet sker en omfordeling af afgifter og omkostninger for en pe-

riode, som ligger forud for aftalens indgåelse. Der er således ikke, som 

anført i høringsudkastets pkt. 93
11

, tale om, at Odense Kraftvarmeværk 

A/S har foretaget en omfordeling, før der forelå en aftale herom. 

36. Odense Kraftvarmeværk finder, at når der i varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 13, er hjemmel til at fravige lovens bestemmelser ved afta-

le, er der overladt parterne en aftalefrihed, som kun begrænses i det om-

fang, det udtrykkeligt fremgår af hjemmelsbestemmelsen eller af alminde-

lige aftaleretlige regler. Disse begrænsninger udgør i forhold til varmefor-

syningslovens § 20, stk. 13 og 14, kun det forhold, (i) at parterne samtidig 

skal aftale, hvilke udgifter der, som følge af indførelsen af afgifterne, ikke 

skal indregnes i varmeprisen, således at den samlede aftale afspejler en 

rimelig balance mellem parterne, og (ii) at aftalen ikke må resultere i en 

varmepris, der overstiger prisloftet. Disse betingelser er opfyldt, og der er 

heller ikke noget aftaleretligt til hinder for at lade en aftale have bagudret-

tet virkning. 

37. Odense Kraftvarmeværk finder ikke, at Energitilsynets tilkendegi-

velse af 30. januar 2013 kan tillægges betydning for rækkevidden af afta-

len mellem Odense Kraftvarmeværk A/S og Gartnernes Fjernvarmeforsy-

ninger. Odense Kraftvarmeværk har hertil anført, at sagen vedrørte Ener-

gitilsynets godkendelse efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 17, af en 

                                                 
10

 Høringssvar er medtaget som bilag 7 
11

 Punkt 93 i det første afgørelsesudkast af 16.10.2014 lød som følger: ”At forudsætnin-

gen for at kunne indregne udgifter af denne art i varmeprisen indebærer, at affaldsfor-

brændingsanlægget og varmekunderne indgår en aftale herom, kan efter sekretariatets 

vurdering forstås således, at udgiften bliver indregningsberettiget på aftaletidspunktet, i 

den konkrete sag fra marts 2014, jf. ”Aftale om omfordeling af omkostninger”. Ordlyden 

af bestemmelsen omfatter ikke, at indregning skulle være mulig før, der foreligger en af-

tale. Det vil desuden være atypisk at fortolke en undtagelsesbestemmelse udvidende, 

hvis der ikke foreligger særlige holdepunkter for det”. 
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aftale om fordeling af afgiftsfordelen på et centralt kraftværk og således 

er baseret på en godkendelsesordning. Dertil kommer, at tilkendegivelsen 

alene ses at vedrøre det tidspunkt, hvor aftalen kan efterleves – ikke om 

aftalen fra godkendelsestidspunktet kan tillægges virkning fra et tidligere 

tidspunkt. 

38. Odense Kraftvarmeværk gør sammenfattende gældende, at varme-

forsyningslovens § 20, stk. 13, ikke er til hinder for, at Odense Kraftvar-

meværk A/S og Gartnernes Fjernvarmeforsyninger i marts 2014 har ind-

gået aftale om omfordeling af afgifter med virkning fra henholdsvis 2010 

(tillægsafgift) og 2013 (CO2-afgift). På den baggrund bestrider Odense 

Kraftvarmeværk, at Energitilsynet, som anført af Energitilsynets sekreta-

riat, er afskåret fra at meddele dispensation til Odense Kraftvarmeværk 

A/S som følge af retskildehierarkiet. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

39. Odense Kraftvarmeværk har anført, at når der i varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 13, er hjemmel til at fravige lovens bestemmelser ved af-

tale, er der overladt parterne en aftalefrihed, som kun begrænses i det om-

fang, det udtrykkeligt fremgår af hjemmelsbestemmelsen eller af alminde-

lige aftaleretlige regler.  

40. Sekretariatet bemærker hertil, at selvom der i varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 13, er hjemmel til at fravige lovens bestemmelser ved afta-

le, skal lovbestemmelsen fortolkes i lyset af varmeforsyningslovens øvri-

ge regler.   

41. Det fremgår da også af bestemmelsens 2. pkt., at parterne samtidig 

skal aftale, ”hvilke udgifter som følge […], der ikke skal indregnes i pri-

ser for ydelser omfattet af stk. 1”, dvs. er baseret på en nutidig/fremtidig 

indregning. 

42.  Det følger i øvrigt af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, 1. pkt., 

at varmepriser, omkostningsfordeling og andre betingelser skal anmeldes 

til Energitilsynet med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af 

tilsynet. Når ledelsen i en varmeforsyningsvirksomhed skal fastsætte næ-

ste års varmepris, vurderer den, hvilke (nødvendige) omkostninger, virk-

somheden forventer. Derfor dannes varmeprisen på grundlag af virksom-

hedens budget over det kommende års omkostninger. At budgettet virker 

som forklaring på varmeprisen sikrer den gennemsigtighed, som er afgø-

rende for tilsynet med varmeprisen. Prisen på varme skal således sendes 

ind sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på.  

43. Aftalen mellem parterne om omfordeling af afgifter og andre om-

kostninger er indgået i marts 2014. Først fra dette tidspunkt har afgifterne 

kunnet få karakter af indregningsberettigede omkostninger i varmeprisen. 
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Ved Odense Kraftvarmeværks beregning af varmepriser forud for varme-

årene 2010, 2011, 2012 og 2013 var afgifterne efter sekretariatets vurde-

ring ikke nødvendige udgifter i varmeforsyningslovens forstand, og afgif-

terne har således heller ikke indgået i de anmeldte budgetter, som forkla-

ring på disse års varmepriser. 

44.   Odense Kraftvarmeværk har gjort gældende, at Energitilsynets 

tilkendegivelse af 30. januar 2013 i sagen om DONG Energy og CTR og 

VEKS om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomasse fra Aved-

øreværket (afsnit 4.4) ikke kan tillægges betydning for rækkevidden af af-

talen mellem Odense Kraftvarmeværk A/S og Gartnernes Fjernvarmefor-

syninger. Sekretariatet bemærker hertil, at tilkendegivelsen alene er med-

taget, da den efter sekretariatets vurdering støtter det synspunkt, at aftaler 

efter varmeforsyningsloven har fremadrettet virkning. Af begrundelsen 

for tilkendegivelsen fremgår således, at først når Energitilsynet har fore-

taget denne bedømmelse og tilkendegivet, at forudsætningerne er opfyldt, 

må fordelingen af afgiftsfordelen foretages i praksis.   

45. Det er sekretariatets vurdering, at aftaler indgået i medfør af var-

meforsyningslovens § 20, stk. 13, først kan efterleves fra tidspunktet for 

anmeldelse. Sekretariatet har derfor ændret i høringsnotatets indstilling, 

således at det nu fremgår, at afgifter kan indregnes fra og med anmeldel-

sestidspunktet og ikke fra tidspunktet for aftalens indgåelse.  

46. Odense Kraftvarmeværk har gjort gældende, at der heller ikke af-

taleretligt er noget til hinder for at lade en aftale have bagudrettet virk-

ning. Sekretariatet bemærker hertil, at Energitilsynet træffer afgørelse på 

et offentligretligt grundlag. Om aftalen i skattemæssig henseende kan til-

lægges tilbagevirkende kraft ligger uden for Energitilsynets kompetence 

at tage stilling til. Dette præciseres herefter i notatets indstilling. 

47. Odense Kraftvarmeværk har endelig bestridt, at Energitilsynet er 

afskåret fra at meddele dispensation til Odense Kraftvarmeværk som føl-

ge af legalitetsprincippet
12

. Sekretariatet henviser til sekretariatets be-

mærkninger til nedenstående afsnit 3.5.2 ”Anmeldelsesreglerne”, hvor 

sekretariatets vurdering af dispensationsadgang fremgår.  

Fremadrettet virkning 

 

Odense Kraftvarmeværk anfører: 

 

48. Odense Kraftvarmeværk har indledningsvis henvist til, at Energi-

klagenævnet i den verserende prissag mellem Odense Kraftvarmeværk 

A/S og Fjernvarme Fyn i 2012, udtalte at: 

                                                 
12

 Legalitetsprincippet er forklaret under afsnittet 4.3  
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”Det følger tillige af administrativ praksis, at tilsynsmyndigheden 

kan foretage en efterregulering af omkostningsfordelingen for flere 

forudgående år, såfremt omkostningsfordelingen i flere på hinanden 

følgende år har været urimelig. Energiklagenævnet kan i den forbin-

delse henvise til Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 27. sep-

tember 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 kon-

sekvens, at der blev foretaget en rekalkulation af omkostningsforde-

lingen for de pågældende år, og den herved fremkomne overdækning 

skulle indgå ved de kommende års prisfastsættelse for varmeproduk-

tionen. 

 

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 begrænsnin-

ger af, hvor lang en tidsmæssig periode en efterregulering af en 

overdækning kan vedrøre. Energiklagenævnet finder på denne bag-

grund, at en efterregulering, der vedrører en 10-årig periode, ikke 

som udgangspunkt kan anses for at være i strid med varmeforsy-

ningslovens regler.” 

 

49. Odense Kraftvarmeværk anfører, at Energitilsynets sekretariat i 

forlængelse af afgørelsen har sendt et udkast til indstilling i høring den 

23. oktober 2014. Det følger af dette udkast, at Odense Kraftvarmeværk 

A/S’ omkostningsfordeling skal ændres fra 75/25 til 60/40 for perioden 

2000-2010, og at en række omkostninger, som ikke tidligere er indregnet i 

Odense Kraftvarmeværk A/S’ varmepriser, skal indregnes. Energitilsy-

nets sekretariat har på den baggrund opgjort en varmeprismæssig over-

dækning på 55 mio. kr. pr. 31. december 2010, selv om denne hverken 

fremgår af Odense Kraftvarmeværk A/S’ budgetter eller priseftervisnin-

ger. 

50. I henhold til den konkrete aftale mellem Odense Kraftvarmeværk 

A/S og Gartnernes Fjernvarmeforsyninger skal omfordelingen mellem af-

gifter og andre omkostninger for perioden 2010-2013 ske ved, at Odense 

Kraftvarmeværk A/S sender nye afgiftsspecifikationer, årsopgørelser eller 

fakturaer for perioden 2010-2013 (tillægsafgift) og for 2013 (CO2-afgift) 

til Gartnernes Fjernvarmeforsyninger, hvor fordelingen mellem afgifter 

og øvrige omkostninger er ændret, men hvor saldoen er fastholdt. Dette 

fremgår af aftalens § 4.1.c.  

51. Odense Kraftvarmeværk har herefter anført, at aftalen således 

medfører en fremadrettet handling baseret på fortidige forhold – helt på 

samme måde som Energitilsynets ændring af omkostningsfordelingen og 

sondringen mellem fælles- og særomkostninger på Odense Kraftvarme-

værk A/S. 
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52. Odense Kraftvarmeværk finder, at det på den baggrund er i strid 

med Energitilsynets egen fortolkning af varmeforsyningsloven og i strid 

med det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvis omfordelingen for 2010-

2013 ikke tillades. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

53. Sekretariatet lægger til grund, at sagen, der henvises til, er Energi-

klagenævnets hjemvisningsafgørelse af 13. juni 2012 i sagen om prisen 

for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S
13

. Ved afgørelsen 

hjemviste klagenævnet sagen til fornyet behandling i tilsynet med henblik 

på tilsynets vurdering af, hvor mange år tilbage en efterregulering konkret 

kan ske, samt vurdering af omkostningsfordelingen ud fra kriterier, anført 

af klagenævnet.      

54. Den oprindelige bestemmelse i § 28, stk. 4, som hjemvisningsaf-

gørelsen henviser til, er videreført i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

Denne bestemmelse regulerer Energitilsynets indgrebsbeføjelse. Energi-

tilsynet har i medfør heraf en ret og pligt til at gøre indgreb i priser, om-

kostningsfordeling eller betingelser, hvis de findes urimelige eller er i 

strid med prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven. Dette vil for ek-

sempel være tilfældet, hvis der i prisen er indregnet udgifter, som ikke ef-

ter loven kan anses som indregningsberettigede og nødvendige. Hvis til-

synet vurderer, at en varmepris er urimelig/ulovlig, kan tilsynet – hvis 

forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør - give pålæg om 

ændring heraf. Energitilsynets indgreb har fremadrettet virkning. Klage-

nævnets afgørelse nævner bl.a. herom:  

Gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder 

Energiklagenævnet, er bestemmelsen blevet forstået og anvendt så-

ledes, at den regulatoriske efterregulering af priser, omkostnings-

fordelinger m.m. sker som en fremadrettet regulering, således at tid-

ligere oppebårne overdækninger ikke blot kan, men som udgangs-

punkt skal udlignes i de fremtidige varmepriser. Denne praksis er ef-

ter Energiklagenævnets opfattelse i overensstemmelse med formålet 

med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

 

55. Odense Kraftvarmeværk har anført, at den indgåede omforde-

lingsaftale medfører en fremadrettet handling baseret på fortidige forhold 

helt på samme måde som Energitilsynets ændring af omkostningsforde-

lingen og sondringen mellem fælles- og særomkostninger på Odense 

Kraftvarmeværk A/S. Odense Kraftvarmeværks anbringende synes at 

bygge på den forudsætning, at når Energitilsynet har kompetence til at 

gribe ind og ændre en urimelig eller ulovlig pris bagudrettet med virkning 

                                                 
13

 J.nr. 1021-11-33, sagen findes på Energiklagenævnets hjemmeside under dette link: 

http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2012_1021-11-

33_Affaldsvarmepris_Odense_Kraftvarmevaerk.pdf .  

http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2012_1021-11-33_Affaldsvarmepris_Odense_Kraftvarmevaerk.pdf
http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2012_1021-11-33_Affaldsvarmepris_Odense_Kraftvarmevaerk.pdf
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for fremtiden, så har varmeforsyningsvirksomhederne også ret til at ændre 

de opgjorte og anmeldte omkostninger med tilbagevirkende kraft.  

56. Sekretariatet bemærker hertil, at ordlyden af § 21, stk. 4, ikke gi-

ver grundlag for en sådan fortolkning. Sekretariatet fastholder, at selska-

berne/virksomhederne ikke kan ændre omkostningsopgørelser og anmel-

delser tilbage i tid, sådan som det udledes i høringssvaret. Af natur er 

Energitilsynets tilsyn bagudrettet. Energitilsynet kan ikke før situationen 

foreligger konstatere, at der foreligger priser m.m., som er urimeli-

ge/ulovlige.  

57. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at den indgåede aftale 

efter varmeforsyningsloven efter sekretariatets vurdering ikke blot inde-

bærer udsendelse af nye afgiftsspecifikationer, årsopgørelser eller faktu-

raer for perioden 2010-2013 (tillægsafgift) og for 2013 (CO2-afgift) til 

Gartnernes Fjernvarmeforsyninger, men også ændringer i historiske an-

meldte budgetter og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven.  

58. Odense Kraftvarmeværk har også anført, at det er i strid med det 

forvaltningsretlige lighedsprincip, hvis omfordelingen for 2010-2013 ikke 

tillades. 

59. Efter det forvaltningsretlige lighedsprincip er en offentlig myndig-

hed, herunder Energitilsynet, forpligtet til at behandle ensartede tilfælde 

ens, hvilket medfører, at det skal være sagligt begrundet at gøre forskel.  

60. Sekretariatet finder ikke, at situationen med Energitilsynets ind-

griben i en anvendt urimelig omkostningsfordeling med det til følge, at 

der opstår en overdækning i varmeforsyningsvirksomheden med fremad-

rettet virkning, jf. den nævnte hjemvisningssag, er sammenlignelig med 

denne sag, som angår spørgsmålet om indregning af afgifter i varmepri-

sen, herunder tidspunktet for indregning, som følge af, at parter-

ne/ledelsen flere år senere ønsker at disponere anderledes end på tids-

punktet for anmeldelse af varmepris med tilhørende (omkost-

nings)grundlag. Sekretariatet finder således ikke, at sekretariatet ved fast-

holdelse af denne afgørelse foretager en usaglig forskelsbehandling.  

61. Hertil kommer, at der i sekretariatets optik hverken er tale om en 

ulovlig eller urimelig pris i 2010-2013 som følge af manglende indreg-

ning af afgifter i varmeprisen. Der er dermed ikke – på nuværende tids-

punkt - tale om et ulovligt eller urimeligt forhold, som Energitilsynet skal 

gribe ind over for. Tværtimod må afgifterne anses for at være varmepri-

serne uvedkommende i denne periode, og der er ligeledes ikke tale om en 

pris, der skal ”rettes op på” fremadrettet.  

62. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer vedrøren-

de ovennævnte forhold. 



16/49 

 

3.5.2. Anmeldelsesreglerne 

 

Odense Kraftvarmeværk anfører: 

 

63. Odense Kraftvarmeværk bemærker indledningsvis, at det fremgår 

af Sekretariatet for Energitilsynets høringsudkast, at den foreliggende si-

tuation ikke er omfattet af dispensationsadgangen i anmeldelsesbekendt-

gørelsens § 8. Sekretariatet begrunder dette med, at der med aftalen sker 

en ændring af grundlaget for varmepriserne i forhold til de tidligere an-

meldte budgetter. Dette kan imidlertid ikke tillægges betydning. 

64. Energitilsynet er i anmeldelsesbekendtgørelsen ubestridt tillagt en 

vid dispensationsadgang og kan efter § 8 dispensere fra bekendtgørelsen i 

særlige tilfælde, hvor bestemmelserne medfører væsentlige ulemper for 

virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhe-

derne. 

65. Det er ubestridt, at det vil være til væsentlig ulempe for Gartner-

nes Fjernvarmeforsyninger, hvis Odense Kraftvarmeværk A/S ikke har 

mulighed for at foretage den påtænkte omfordeling, jf. pkt. 107 i hørings-

udkastet. Det er ligeledes uomtvisteligt, at der er tale om et særligt tilfæl-

de, idet der ikke sker nogen ændring af Odense Kraftvarmeværk A/S’ pri-

ser som følge af en dispensation. Dertil kommer, at årsagen til, at aftalen 

ikke blev indgået på et tidligere tidspunkt, er prissagen, som har verseret i 

Energitilsynet siden 2003.  

66. Energitilsynets dispensationsmulighed vedrører anmeldelsesbe-

kendtgørelsens §§ 1- 5, og tilsynet kan således dispensere både fra, hvad 

der skal anmeldes som grundlag for prisfastsættelsen og for anmeldelses-

fristerne. På den baggrund har Energitilsynet hjemmel til at meddele di-

spensation, således at Odense Kraftvarmeværk A/S senere end de i § 4 

fastsatte frister anmelder et korrigeret grundlag for varmepriserne i 2010-

2013. Den omstændighed, at der tidligere er anmeldt budgetter, er ikke til 

hinder for en sådan dispensation, idet grundlaget for varmeprisen vil 

fremgå af de tidligere anmeldte budgetter og priseftervisninger sammen-

holdt med den indgåede aftale.  

67. Odense Kraftvarmeværk A/S er i den forbindelse indstillet på at 

anmelde de nye afgiftsspecifikationer, årsopgørelser eller fakturaer for pe-

rioden 2010-2013 (Tillægsafgift) og for 2013 (CO2-afgift), som i medfør 

af aftalen skal fremsendes til Gartnernes Fjernvarmeforsyninger, hvor 

fordelingen mellem afgifter og øvrige omkostninger er ændret, jf. aftalens 

pkt. 4.1. Dette udgør herefter det anmeldte grundlag for prisfastsættelsen, 

som tilsynet kan lægge til grund. 
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68. En sådan anmeldelse forhindrer ikke Energitilsynet i at foretage 

det nødvendige tilsyn og kontrol med Odense Kraftvarmeværks prisfast-

sættelse.  

69. Odense Kraftvarmeværk gør sammenfattende gældende, at der er 

tale om et særligt tilfælde, som begrunder, at Energitilsynet meddeler di-

spensation fra anmeldelsesbekendtgørelsens frister eller fra hvilket mate-

riale, som skal udgøre grundlaget for prisfastsættelsen, og at en dispensa-

tion ikke er i strid med hensynene bag anmeldelseskravene i anmeldelses-

bekendtgørelsen. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

70. I høringssvaret er nævnt både dispensation for hvad en anmeldelse 

skal indeholde og hvornår (frist). Begge dele relaterer sig til en situation, 

hvor der endnu ikke er sket anmeldelse. I denne situation er der sket en 

anmeldelse i overensstemmelse med hovedreglen - uden at der på tids-

punktet var tale om en fejl fra kraftvarmeværket. 

71. Sekretariatet bemærker, at varmeforsyningsloven indeholder et 

krav om forlods anmeldelse. Det følger af § 21, stk. 1,1. pkt., at priser 

m.m. skal anmeldes til Energitilsynet med angivelse af grundlaget herfor 

efter regler fastsat af Energitilsynet. Anmeldelsesbekendtgørelsen udmøn-

ter dette krav ved i § 4, stk. 1, at fastslå, at priser og grundlaget herfor 

skal anmeldes senest samtidig med, at prisen træder i kraft. Priser m.m. 

der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. varmefor-

syningslovens § 21, stk. 3. 

72. Selvom Energitilsynet i anmeldelsesbekendtgørelsen er givet en 

dispensationsadgang, vil Energitilsynet ikke kunne meddele Odense 

Kraftvarmeværk dispensation til at foretage bagudrettet anmeldelse af et 

ændret omkostningsgrundlag m.m., da dette ville indebære, at der skulle 

dispenseres fra varmeforsyningslovens krav om forlods anmeldelse. Dette 

ville være i strid med legalitetsprincippet.  

73. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at en konkret dispensa-

tion skal ligge indenfor lovens rammer.   

74. Til Odense Kraftvarmeværks anbringende om, at årsagen til, at af-

talen ikke blev indgået på et tidligere tidspunkt, er prissagen, som har ver-

seret mellem parterne siden 2003 (indbragt for Energitilsynet i 2008), 

bemærker sekretariatet, at bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 13, ikke ses at være til hinder for, at parterne på et tidligere tidspunkt 

kunne have indgået en (eventuelt betinget) aftale om omfordeling af afgif-

ter og andre omkostninger.  
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75. Notatets indstilling ændres, således at det indstilles, at Energitilsy-

net træffer afgørelse om at afvise anmodningen om dispensation efter 

anmeldelsesbekendtgørelsens § 8. Energitilsynet kan ikke meddele di-

spensation, når der skal dispenseres fra en lovbestemmelse. 

3.5.3. Indgreb 

Odense Kraftvarmeværk anfører: 

 

76. Odense Kraftvarmeværk anfører, at det følger af Sekretariatet for 

Energitilsynets høringsudkast, at Energitilsynet vil gribe ind, hvis Odense 

Kraftvarmeværk indregner afgifter i gartnernes varmepris før tidspunktet 

for aftaleindgåelsen, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

77. Energitilsynets indgrebsbeføjelse vedrører varmepriser, som er 

urimelige eller i strid med lovens § 20. 

78. Som anført i pkt. 46 i høringsudkastet er formålet med varmefor-

syningslovens § 20 at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige priser. 

79. Sekretariatet for Energitilsynets høringsudkast er i direkte mod-

strid med dette formål, idet Gartnernes Fjernvarmeforsyninger (og der-

med gartnerierne på Fyn) kan opnå en besparelse på i alt ca. 15 mio. kr. 

for perioden 2010-2013 ved omfordelingen. 

80. Gartnernes Fjernvarmeforsyninger har indleveret en anmodning 

om bindende svar til SKAT for at få bekræftet, at gartnerne kan opnå af-

giftsgodtgørelse for hele perioden 2010-2013. Sagen er endnu ikke be-

handlet i Skatterådet, men sagsbehandleren fra SKAT har oplyst, at Skat-

terådet er indstillet på at afgive et bindende svar under den forudsætning, 

at Energitilsynet eller Energiklagenævnet tillader, at priserne som aftalt 

reguleres bagudrettet. 

81. Det beror således alene på Energitilsynets meget snævre fortolk-

ning af varmeforsyningsloven (som hverken harmonerer med ordlyd eller 

formål), at gartnerne ikke kan opnå den aftalte afgiftsfordel, som det efter 

afgiftslovgivningen er muligt at opnå. 

82. Efter anmeldelsesreglerne er retsvirkningerne af manglende an-

meldelse ugyldighed. Virkningen af ugyldighed er efter Energiklagenæv-

nets praksis imidlertid alene, at der ikke kan opkræves en højere varme-

pris end den varmepris, som varmeforbrugerne ifølge tidligere anmeldel-

ser skulle betale. 

83. Formålet med anmeldelsesreglerne tilsiger derfor heller ikke et 

indgreb fra Energitilsynet. Odense Kraftvarmeværk finder det derfor 

overraskende, at Energitilsynet udtrykkeligt angiver at ville gribe ind over 
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for en varmepris, som medfører en betragtelig fordel for varmeforbruger-

ne, og som ikke medfører ulemper for andre. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

84. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at bestemmelsen i varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4, giver Energitilsynet grundlag for at gribe 

ind, hvis et forhold - herunder en varmepris - er urimelig eller er i strid 

med bestemmelserne i loven/bekendtgørelser. Bestemmelsen indeholder 

ikke to krav, som begge skal være opfyldt (urimelig og i strid med be-

stemmelserne…) men to selvstændige begrundelser for indgreb (urimelig 

eller i strid med bestemmelserne…).  

85. Som myndighed skal Energitilsynets afgørelser være i overens-

stemmelse med reglerne/have hjemmel i lov. Sekretariatet finder ikke, at 

bestemmelsen kan fortolkes modsætningsvis, sådan at Energitilsynet kan 

undlade at gribe ind, hvis et forhold er i strid med loven/ bekendtgørelser, 

blot det virker rimeligt. Skal Energitilsynet undlade at gribe ind, må det 

være, fordi der efter lov/ bekendtgørelse kan udledes en fortolkning, som 

gør, at det generelt eller konkret ikke er i strid med reglerne. 

86. Sekretariatet har desuden valgt at præcisere notatets indstilling, så-

ledes at det eksplicit fremgår, at Energitilsynet ikke ved denne afgørelse 

har taget stilling til, om den indgåede aftale i skattemæssig henseende kan 

tillægges tilbagevirkende kraft.  

3.6 Ny aftale om fremadrettet efterregulering til vurdering 

 

87. Efter anmodning fra Odense Kraftvarmeværk blev der afholdt et 

møde i sekretariatet den 9. december 2014. Udover Odense Kraftvarme-

værk deltog en repræsentant fra Gartnernes Fjernvarme og en repræsen-

tant fra Dansk Gartneri. Odense Kraftvarmeværk ønskede med mødet at 

drøfte sekretariatets vurdering af sagen, som sendt i høring den 16. okto-

ber 2014, som Odense Kraftvarmeværk ikke er enig i.  

88. I forlængelse af mødet fremsendte Odense Kraftvarmeværk den 

16. december 2014 udkast til en ny aftale, der indeholder bestemmelser 

om en fremadrettet efterregulering mellem afgifter og omkostninger, som 

først foretages efter aftalens indgåelse
14

. Bestemmelserne gengives ikke 

nærmere. Der henvises til nedenstående afsnit ” Høring (2) – Aftalen af 

december 2014”, hvor baggrunden herfor fremgår. 

                                                 
14

 Medtaget som bilag 8 
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89. Odense Kraftvarmeværk anmodede i et følgebrev Energitilsynet 

om at oplyse, om denne fremadrettede omfordeling ville kunne finde sted, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 13
15

.  

90. Ved en mail af 19. december 2014 oplyste sekretariatet Odense 

Kraftvarmeværk om, at den nye aftale også ville skulle forelægges Ener-

gitilsynet, og at sekretariatet derfor ville forelægge den samlede sag for 

Energitilsynet på tilsynets møde i februar 2015. Sekretariatet bemærkede i 

forlængelse heraf, at tidsplanen var stram, hvorfor Odense Kraftvarme-

værk ville få det udvidede notat i høring den 6. januar med kort frist til 

den 13. januar. Sekretariatet vurderede, at en så kort frist var rimelig, da 

høringen alene angik vurderingen af materialet modtaget den 16. decem-

ber 2014. Sekretariatet vurderede, at heller ikke den fremadrettede omfor-

deling ville være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, hvilket 

fremgik af høringsudkastet. 

3.7 Høring (2) – Aftalen af december 2014 

 

91. Sekretariatet modtog høringssvar fra Odense Kraftvarmeværk den 

14. januar 2015
16

.  

92. Af høringssvaret fremgår indledningsvis, at udkast til aftale blev 

fremlagt for sekretariatet som grundlag for en dialog med sekretariatet, og 

at Odense Kraftvarmeværk ikke ønsker, at Energitilsynets afgørelse i sa-

gen omfatter denne foreslåede løsningsmodel. Odense Kraftvarmeværk 

anmoder derfor om, at høringsudkastet af 5. januar 2015 ændres i over-

ensstemmelse hermed, således at det, der er anført om den foreslåede mo-

del, udgår. 

93. Sekretariatet har foretaget de ønskede ændringer i det notat, der 

hermed forelægges.  

94. Selvom høringen alene angik vurderingen af nyt aftaleudkast er 

Odense Kraftvarmeværk fremkommet med bemærkninger til hele notatet, 

herunder forslag til ændringer af konkrete punkter. Høringssvaret referes 

nedenfor, opdelt på høringssvaret emner, som efterfølges af sekretariatets 

bemærkninger (i kursiv). 

                                                 
15

 Medtaget som bilag 9 
16

 Høringssvar er medtaget som bilag 10 
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3.7.1 Varmeforsyningslovens anmeldelseskrav 

 

Odense Kraftvarmeværk anfører: 

 

95. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at høringsudkastet er i al væ-

sentlighed er baseret på, at varmeforsyningsloven efter sekretariatets op-

fattelse ”indeholder et krav om forlods anmeldelse”. Odense Kraftvarme-

værk finder ikke, at der er grundlag for denne fortolkning i varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 1.  

96. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at det grundlag, som skal an-

meldes samt fristerne for anmeldelse, er fastsat i anmeldelsesbekendtgø-

relsens § 4 og ikke i selve varmeforsyningsloven. 

97. Odense Kraftvarmeværk finder derfor ikke, at det vil være i strid 

med varmeforsyningsloven, hvis Odense Kraftvarmeværk opnår dispensa-

tion fra anmeldelsesbekendtgørelsens § 4 og nu anmelder et korrigeret 

grundlag for varmepriserne i 2010-2013.  

98. Odense Kraftvarmeværk finder det vidtrækkende, at sekretariatet 

afviser at have hjemmel til at meddele dispensation på grundlag af frister, 

som ikke er indeholdt i varmeforsyningsloven, men, som sekretariatet an-

fører, fremgår ”implicit”. Odense Kraftvarmeværk bemærker herved, at 

dispensationen ikke fører til, at tarifferne eller grundlaget for disse ikke 

anmeldes (som er kravet efter varmeforsyningsloven), og dispensationen 

er derfor ikke i strid med loven. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

99. Sekretariatet har flere steder i notatet redegjort for, hvorfor sekre-

tariatet ikke finder at have hjemmel til at meddele dispensation. Sekretari-

atet har ikke yderligere bemærkninger, men henviser bl.a. til afsnittene 

3.5.2, og 5.4.4. 

100. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer vedrøren-

de ovennævnte forhold.  

3.7.2 Tilsyn 

Odense Kraftvarmeværk anfører: 

 

101. Odense Kraftvarmeværk bestrider, at en dispensation strider mod 

formålet med anmeldelsesreglerne.  
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102. Odense Kraftvarmeværk anfører, at dispensationen ikke berører 

Energitilsynets mulighed for at føre tilsyn efter varmeforsyningsloven, 

idet tilsynet efter den korrigerede anmeldelse har det fornødne datagrund-

lag til at kunne føre tilsyn. Sekretariatet har ikke på nogen måde begrun-

det, hvorfor dette tilsyn vanskeliggøres, men har alene henvist til en an-

den (konkret begrundet) sag. Odense Kraftvarmeværk anmoder sekretari-

atet om at begrunde nærmere, hvorfor tilsynet vanskeliggøres af, at de op-

rindeligt anmeldte budgetter suppleres med de ændrede afgiftsspecifikati-

oner. 

103. Odense Kraftvarmeværk bemærker, at der ikke sker en ændring af 

varmepriserne eller af det omkostningsmæssige grundlag herfor, ligesom 

der ikke sker en resultatdisponering (som i Brøndby-sagen). Der er alene 

tale om, at én type omkostninger byttes ud med en anden type omkostnin-

ger (afgifter) for at give varmeforbrugerne en besparelse på 15 mio. kr. 

Sekretariatets bemærkninger: 

 

104. Sekretariatet bemærker, at netop anbringendet om, at en type om-

kostninger byttes ud med en anden type omkostninger (afgifter) illustre-

rer, at der sker en ændring af det omkostningsgrundlag, der har ligget til 

grund for varmepriserne i perioden 2010-2013.  Sekretariatet har forholdt 

sig til dette forhold i afsnit 5.4.3, hvortil sekretariatet henviser. 

105. Her fremgår bl.a. i punkt 212, at der ikke er holdepunkter i lov-

tekst og forarbejder samt anmeldelsesbekendtgørelsen for, at en sådan 

omfordeling kan foretages efter, at omkostningsgrundlag er anmeldt og 

varmeåret regnskabsmæssigt er afsluttet. Tværtimod fremgår af varmefor-

syningsloven, at der skal ske anmeldelse forlods.   

106. Sekretariatet henviser videre til efterfølgende afsnit 5.4.4, hvoraf 

fremgår, at selv hvis der måtte kunne dispenseres efter anmeldelsesbe-

kendtgørelsen, vil dette ikke påvirke den selvstændige betydning af var-

meforsyningslovens § 20, stk. 13, pga. legalitetsprincippet, hvorefter 

myndighedsbeslutninger skal have hjemmel i lov, og lex superior, hvoref-

ter love har forrang frem for administrative retsakter som bekendtgørel-

ser. Det er således sekretariatets vurdering, at anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 8 om dispensation generelt ikke vil kunne anvendes til at fravige 

tidspunktet for indregningsadgangen efter varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 13, jf. stk. 1. Hertil kommer, at en dispensation ville være i strid med 

principperne i varmeforsyningsloven om, at der skal ske anmeldelse for-

lods, jf. § 21, stk. 1, jf. stk. 3.  

107. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer vedrøren-

de ovennævnte forhold.  
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3.7.3 Øvrige forhold 

 

108. I dette afsnit gengives for overskuelighedens skyld sekretariatets 

bemærkninger (i kursiv) umiddelbart i forlængelse af Odense Kraftvar-

meværks bemærkninger til konkrete punkter i høringsudkastet af 5. januar 

2015.  

109. Pkt. 23-24: Odense Kraftvarmeværk anfører, at det ikke er en kor-

rekt gengivelse, når det anføres, at Energitilsynet genoptog sagen, fordi 

der i klagen til Energiklagenævnet var nye oplysninger. Baggrunden for 

sekretariatets genoptagelse var, at Bech-Bruun ved e-mail af 22. maj 2014 

til Energitilsynets sekretariat begærede aktindsigt i den praksis eller den 

bemyndigelse fra Energitilsynet, som sekretariatets afgørelse af 5. maj 

2014 var baseret på. Det var anført i e-mailen, at  

Jeg skal for en ordens skyld begære aktindsigt i tilsynets dispensationsprak-

sis, herunder grundlaget for, at afgørelsen i denne sag er truffet af sekretari-

atet og ikke af selve Energitilsynet. Det fremgår således af § 39 i Energitil-

synets forretningsorden, 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 øko-

nomisk betydning.  

 

110. Da sekretariatets afgørelse var truffet i strid hermed, blev sagen 

genoptaget. Odense Kraftvarmeværk blev i den forbindelse lovet, at der 

var reel mulighed for at opnå dispensation, og at sagen ville blive opprio-

riteret i tilsynet. På den baggrund hævede Odense Kraftvarmeværk klage-

sagen ved Energiklagenævnet.  

111. Sekretariatet bemærker hertil, at sekretariatet ved en mail af 28. 

maj 2014 som svar på anmodningen om aktindsigt, oplyste Odense Kraft-

varmeværk om, at Energitilsynet og Sekretariatet for Energitilsynet ikke 

indtil videre har anvendt dispensationsadgangen efter anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 8, og at sekretariatet derfor ikke kunne fremsende en så-

dan praksis som besvarelse på anmodningen om aktindsigt. Det ville der-

for have været i strid med Energitilsynets forretningsorden, hvis sekreta-

riatet havde meddelt dispensation, hvilket som bekendt ikke skete i afgø-

relsen af 5. maj 2014.  

112. På baggrund af den udbyggede argumentation i klageskriftet til 

Energiklagenævnet vurderede sekretariatet, at der var saglig grund til at 

genoverveje sagen. Sekretariatet meddelte derfor den 23. juni 2014 både 

Energiklagenævnet og Odense Kraftvarmeværk, at sekretariatet ville gen-

optage behandlingen af sagen, hvis Odense Kraftvarmeværk hævede kla-

gesagen ved Energiklagenævnet.  

113. Efter at klagen blev trukket tilbage fra klagenævnet, vurderede se-

kretariatet, hvorvidt der var grundlag for at meddele Odense Kraftvarme-
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værk dispensation. Ved færdiggørelsen af tilsynsnotatet vurderede sekre-

tariatet imidlertid, at der ikke er det nødvendige hjemmelsgrundlag hertil - 

bl.a. tidspunktet for indregningsadgangen efter § 20, stk. 13, jf. stk. 1. 

Dette oplyste sekretariatet Odense Kraftvarmeværk om i en mail af 16. 

oktober 2014 i forbindelse med 1. høring af afgørelsesudkast.  

114. Pkt. 34: Odense Kraftvarmeværk anfører, at det bør fremgå, hvad 

der fremgik af pkt. 93 i det oprindelige høringsudkast, og som det Odense 

Kraftvarmeværk anførte i pkt. 34ff var relateret til. Ellers er det vanskeligt 

at vurdere høringssvaret og sekretariatets bemærkninger hertil. Over pkt. 

34 bør følgende derfor indsættes: 

Det fremgik af pkt. 93 i sekretariatets udkast til afgørelse af 16. oktober 

2014, at det er en forudsætning for at kunne indregne tillægsafgift og CO2-

afgift i varmeprisen, at affaldsforbrændingsanlægget og varmekunderne 

indgår en aftale herom. Denne forudsætning kan efter sekretariatets vurde-

ring alene forstås således, at udgiften bliver indregningsberettiget på aftale-

tidspunktet, i den konkrete sag fra marts 2014. Ordlyden af bestemmelsen 

omfatter ikke, at indregning skulle være mulig før, der foreligger en aftale.” 

 

115. Sekretariatet bemærker, at punkt 93 i det første afgørelsesudkast 

lød som følger: 

At forudsætningen for at kunne indregne udgifter af denne art i varmepri-

sen indebærer, at affaldsforbrændingsanlægget og varmekunderne indgår 

en aftale herom, kan efter sekretariatets vurdering forstås således, at udgif-

ten bliver indregningsberettiget på aftaletidspunktet, i den konkrete sag fra 

marts 2014, jf. ”Aftale om omfordeling af omkostninger”. Ordlyden af be-

stemmelsen omfatter ikke, at indregning skulle være mulig før, der forelig-

ger en aftale. Det vil desuden være atypisk at fortolke en undtagelsesbe-

stemmelse udvidende, hvis der ikke foreligger særlige holdepunkter for det. 

 

116. Sekretariatet gengiver dette punkt i en fodnote til det tidligere 

punkt 34, nu punkt 35.   

117. Pkt. 48: Odense Kraftvarmeværk bemærker, at punkt 48 skal æn-

dres til perioden 2010-2013 (ikke 2000-2013). 

118. Sekretariatet har foretaget denne ændring.   

119. Pkt. 55: Odense Kraftvarmeværk anfører, at det fremgår udtrykke-

ligt af aftalen, at den gennemføres ved, at Odense Kraftvarmeværk sender 

nye afgiftsspecifikationer til Gartnernes Fjernvarmeforsyninger. Aftalen 

har dermed alene fremadrettet virkning. 

120. Som sekretariatet bemærker i det tidligere punkt 55, nu punkt 57, 

indebærer den indgåede aftale efter varmeforsyningsloven efter sekretari-

atets vurdering ikke blot udsendelse af nye afgiftsspecifikationer, årsop-

gørelser eller fakturaer for perioden 2010-2013 (tillægsafgift) og for 2013 

(CO2-afgift) til Gartnernes Fjernvarmeforsyninger, men også ændringer i 
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historiske anmeldte budgetter og priseftervisninger efter varmeforsy-

ningsloven. Odense Kraftvarmeværk nævner således i ovennævnte punkt 

103, at der er tale om, at én type omkostninger byttes ud med en anden 

type omkostninger (afgifter) for at give varmeforbrugerne en besparelse 

på 15 mio. kr. 

121. Pkt. 169: Odense Kraftvarmeværk anfører, at Odense Kraftvarme-

værks anmeldelse af 21. juli 2014 var foranlediget af Energitilsynets før-

ste afgørelse i sagen og ikke er udtryk for en bekræftelse af sekretariatets 

synspunkter. Punktet bør derfor udgå. 

122. Sekretariatet bemærker hertil, at denne oplysning ikke er fremført 

tidligere for sekretariatet, men ændrer ikke på det faktum, at det er Vat-

tenfall som ejere af Odense Kraftvarmeværk, der selv har anmeldt nye 

budgetdata. Sekretariatet er – uanset denne anmeldelse - af den opfattelse, 

at der ved den påtænkte omfordeling sker en ændring af sammensætnin-

gen af de omkostningsarter, der har ligget til grund for prisfastsættelsen, 

jf. afsnit 5.4.3. Sekretariatet finder derfor ikke grundlag for at tage punk-

tet ud.    

123. Pkt. 188: Odense Kraftvarmeværk anfører, at aftalen blev indsendt 

til Energitilsynet i marts 2014. Varmepriserne opgøres imidlertid endeligt 

på årsbasis, og omfordelingen vil derfor under alle omstændigheder ske 

for hele 2014. 

124. Sekretariatet bemærker hertil, at aftalen først kan få virkning fra 

anmeldelsestidspunktet. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at det 

er omkostningerne, der opgøres endeligt i forbindelse med priseftervis-

ningen. Priseftervisningen er virksomhedens dokumentation for, hvordan 

den anmeldte varmepris forholder sig til de faktiske omkostninger, som 

varmevirksomheden har haft i løbet af året.  
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4. Lovgrundlag 

125. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningslo-

ven og anmeldelsesbekendtgørelsen, der har relevans for de betragtninger 

og vurderinger, der fremgår af det efterfølgende kapitel, hvor sagsfrem-

stillingens fakta vurderes.  

126. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet 

for at fremhæve den pågældende tekst. 

127. Indledningsvis gengives Energitilsynets hovedkompetence efter 

varmeforsyningsloven og elforsyningslovens regel om Energitilsynets 

kompetence i relation til omkostningsfordelingen i et affaldskraftvarme-

værk. Dernæst gengives prisbestemmelsernes anvendelsesområde, herun-

der varmeforsyningslovens § 20, stk. 12-14, om afgifter, bestemmelsernes 

principielle udgangspunkt om forbud mod indregning i varmepriserne og 

undtagelsen hertil. Endelig følger et afsnit om de regulerede virksomhe-

ders anmeldelse af oplysninger til Energitilsynet, herunder hensynet bag 

lovens anmeldelseskrav og andet lovgrundlag/praksis om, at prisfastsæt-

telsen skal ske på grundlag af en aftale mellem parterne.   

4.1 Energitilsynets hovedkompetenceområde 

 

128. Energitilsynet varetager det offentligretlige tilsyn med varmefor-

syningsvirksomhedernes overholdelse af priskapitlet (kap. 4) i varmefor-

syningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om 

varmeforsyning med senere ændringer.  

129. Energitilsynet kan efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, træffe 

afgørelse om at gribe ind over for de omfattede virksomheders priser, 

omkostningsfordeling m.v., hvis Energitilsynet finder, at de er urimelige 

eller i strid med nærmere angivne retsregler:  

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

betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 

20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet 

ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tarif-

fer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

 

130. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre, at priserne fastsættes 

i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens § 20, og at give Energi-

tilsynet mulighed for en effektiv håndhævelse af varmeforsyningslovens 

prisbestemmelser. 

131. Energitilsynet påser i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, samt elforsyningslovens § 75, stk. 3, at omkostningsfordelingen i et af-

faldskraftvarmeværk ikke er urimelig:  
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Stk. 3. Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, 

skal økonomisk hvile i sig selv bortset fra virksomheder, som producerer 

elektricitet med tilladelse efter § 12 a. 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 om-

kostninger på en måde, der anses for urimelig for brugerne af affaldsbe-

handlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne. 

 

132. Varmeforsyningsloven bygger på fremadrettet virkning. Energi-

klagenævnet har i en afgørelse af 31. januar 2013 om tarifstrukturen i 

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.
17

 udtalt at være enig med Energitil-

synet i, at varmeforsyningsloven har fremadrettet virkning:  

Energiklagenævnet bemærker, som anført af Energitilsynet, at varmeforsy-

ningsloven bygger på et princip om fremadrettet regulering. 

 

4.2 Hvilke omkostninger kan indregnes i varmepriserne  

 

133. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende, 

hvilke omkostninger de regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan 

indregne i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas
18

. Bestemmelsen lyder: 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarme-

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

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

gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til 

energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administrati-

on og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, her-

under omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt 

finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perio-

der opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, § 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvaren-

de anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt 

kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

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

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

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

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

ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskriv-

                                                 
17

 Energiklagenævnets sag J.nr. 1021-12-118 
18

 Prisbestemmelsernes anvendelsesområde i § 20, stk. 1, blev i 2012 begrænset til leve-

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

med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand. De centrale kraftvarmeanlægs levering af opvarmet vand til procesformål er imid-

lertid fortsat omfattet af prisbestemmelserne, ligesom der er blevet indført overgangsreg-

ler. Overgangsbestemmelsen indebærer, at ændringen af § 20, stk. 1, ikke finder anven-

delse på aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, som 

er indgået før ændringslovens ikrafttræden. Lov nr. 577 af 18/06/2012, jf. § 1, nr. 2, og § 

4  
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ninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden 

forrentning af indskudskapital. 

 

134. Dette fremgår af bemærkninger til § 27, stk. 1, (nuværende § 20, 

stk. 1 og 2) i varmeforsyningsloven nr. 258 af 8. juni 1979: 

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

ningen af priser. 

 

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

2009-ændringsloven
19

 og konsekvensrettet i 2013
20

. Bestemmelserne ly-

der:  

Stk. 12. Affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand eller damp, 

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

og bortfald af indtægter, jf. dog stk. 13: 

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

af stenkul, brunkul og koks m.v. 

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

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

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

duktion. 

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

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

leverer opvarmet vand eller damp til, indgå aftaler om, at udgifter til afgif-

ter, 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 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 ikke resultere 

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

 

136. Af de generelle lovbemærkninger, jf. lovforslag 2008/1 LSF 126, 

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

Med dette lovforslag foreslås en omlægning af forbrændingsafgiften af af-

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

brændsler. 

 

Med forslaget foreslås en omlægning af forbrændingsafgiften efter affaldets 

vægt til den almindelige afgift på energi og CO2. 

                                                 
19

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

afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov 

om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) 
20

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

om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og 

forskellige andre love) (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af 

el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip 

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

eksisterende industrielle kraft-varme-værker) 
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Omlægningen indebærer, at forbrændingsafgiften af affald afskaffes. Til 

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

 

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

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

neutralt. 

 

95 pct. af affaldet afbrændes i hvile-i-sig-selv affaldsforbrændingsanlæg 

ejet af affaldsselskaber, kommuner eller private. Disse anlæg overvælter 

omkostningerne i deres priser. Det gælder således omkostningerne til de af-

gifter vedrørende affaldsforbrænding, som anlæggene skal betale til staten. 

Affaldsforbrændingsafgiften belaster affaldsleverandørerne via et affalds-

gebyr for at få behandlet affaldet. Affaldsvarmeafgiften belaster varmekun-

derne via varmeprisen. Hvis denne eksisterende struktur fastholdes efter af-

giftsomlægningen, vil affaldsleverandørerne få reduceret gebyr, og det vil 

være varmekunderne, der får overvæltet afgiftsomkostningen i varmeprisen. 

 

Da affaldsafgiften hidtil har belastet affaldsleverandørerne, foreslås det til-

stræbt, at de nye afgifter ligeledes væltes over i gebyret for at aflevere af-

faldet. Derved taber varmekunderne ikke ved afgiftsomlægningen. Det fo-

reslås gennemført ved, at de nye afgifter defineres som særomkostninger 

ved anlæggenes prisfastsættelse overfor affaldsleverandørerne. Hvis for-

brændingsanlæggene og varmekunderne kan blive enige om en anden for-

deling af afgifterne, vil de som udgangspunkt have mulighed for at aftale 

det. For kommuner der ikke selv ejer affaldsforbrændingsanlæg og for 

hvem omkostningerne stiger for aflevering af affald med højt energiind-

hold, vil omlægningen medføre, at det vil blive mere attraktivt at få behand-

let affaldet hos industri og centrale kraftvarmeanlæg. Det er skønnet, at af-

faldsforbrændingsanlæggene vil tabe ved omlægningen. Tabet vil dog 

sandsynligvis blive overvæltet på affaldsleverandørerne i form af højere af-

faldsgebyrer. 

 

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

Ved den nuværende forbrændingsafgift på affald er det leverandørerne af 

affaldet, der, igennem de gebyrer de betaler for at komme af med deres af-

fald, pålægges afgiftsbyrden. Ændringen af afgiftsstrukturen til afgifter på 

affaldsbrændsel og CO2 betyder – i kraft af regler om fastsættelse af prisen 

for varme i varmeforsyningslovens § 20, at belastningen i stedet pålægges 

aftagerne af den producerede affaldsvarme, det vil sige varmekunderne. Det 

er imidlertid ikke intentionen med afgiftsomlægningen, at varmekunderne 

skal belastes af den nye tillægsafgift m.v. 

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

kunderne, skrives det ind i lov om varmeforsyning, at afgiftsomlægningens 

elementer ikke må indregnes i de nødvendige udgifter, fastlagt i varmefor-

syningslovens § 20, som må sendes videre til varmekunderne. På denne 

måde sikres det, at det vil være affaldssiden, der oplever omkostningerne 

ved tillægsafgiften m.v. 

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

sen, men det kræver, at der indgås en aftale herom mellem varmeleverandø-

ren, dvs. affaldsforbrændingsanlægget, og varmekunderne. Hermed tilgode-

ses tilfælde, hvor affaldsvarme forbruges i en virksomhed, som er berettiget 



30/49 

 

til godtgørelse af energiafgifter, hvis de er pålagt prisen for varmeleveran-

cen, og uden at det skal komme andre varmekunder til skade. Muligheden 

for at indgå aftaler er en undtagelse fra det i øvrigt anvendte princip i lov 

om varmeforsyning om, at varmeprisen skal fastsættes kostægte, da dette 

princip i disse tilfælde vil kunne stille aftagerne (virksomheder) ringere i 

forhold til anden energiforsyning. Muligheden er kombineret med et krav 

om, at den samlede aftale afspejler en rimelig balance ved fordeling af om-

kostninger, inklusive afgifter, som skal dækkes af henholdsvis varmesiden 

og affaldssiden. Energitilsynet vil som led i sin almindelige virksomhed, 

f.eks. i forbindelse med klagesager, kunne påse dette forhold. 

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

re i en pris, der overstiger det prisloft, som klima- og energiministeren fast-

sætter. 

 

138. Energiklagenævnet har i en afgørelse af 11. februar 2005 om Reno 

Syd I/S´ varmepriser
21

 udtalt følgende om formålet med § 20: 

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

skytte varmeaftagerne mod urimelige priser. 

 

139. Energiklagenævnet traf den af 3. juli 2007 afgørelse i en sag om 

afvikling af en overdækning i Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
22

. Brøndby 

Fjernvarme A.m.b.a. ønskede at bringe forholdet til ophør ved, at afskriv-

ningsperioden regnskabsmæssigt blev ændret fra 20 år til 5 år med tilba-

gevirkende kraft. Af Energiklagenævnets bemærkninger fremgår bl.a. 

følgende:  

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens be-

stemmelser i kapitel 4 om prisfastsættelse for varmeleverancer, herunder 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, hvorefter en varmeforsyningsvirk-

somhed ved prisfastsættelsen kun kan indregne de nødvendige udgifter, der 

er forbundet med varmeproduktion og varmeforsyning.  

 

[…] 

 

Energitilsynet har heroverfor i det væsentlige gjort gældende, […]. Det er 

ikke i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt 

afskrivningsbekendtgørelsen at lade tilbageføring af overdækning til varme-

forbrugerne ske i form af ekstraordinære afskrivninger med tilbagevirkende 

kraft. Energitilsynet har i den forbindelse henvist til, at en efterfølgende 

ændring med tilbagevirkende kraft af de afskrivninger, som har ligget til 

grund for prisberegningen, vil umuliggøre Energitilsynets kontrol med 

varmeforsyningens prisberegning. 

 

Energiklagenævnet finder, at […]. Det bemærkes, at afskrivningsreglerne 

ikke kan benyttes til i strid med deres formål at reparere på den for meget 

opkrævede pris. 

 
Af de anførte grunde stadfæstes Energitilsynets afgørelse. 

                                                 
21

 Energiklagenævnets sag J.nr. 21-193 
22

 Energiklagenævnets sag J. nr. 21-537 
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140. Energitilsynet har i tilkendegivelsessag af 24. juni 2014 om 

”Energi Viborg Kraftvarme A/S – indregning af udgifter til geotermipro-

jekt i varmepriserne”
23

 vurderet adgangen til indregning efter § 20, stk. 1 

og 2:   

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

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

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

opregning i loven. 

 

2) Omkostningen skal have været nødvendig. 

 

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

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

læggelser, planlægges afholdt, opfylder disse krav. Er kravene opfyldt, er 

konsekvensen, at virksomheden med rette kan indregne omkostningerne i 

varmepriserne. Omvendt er virksomheden ikke berettiget til at indregne 

omkostningerne i varmeprisen, hvis kravene ikke er opfyldt. Bestemmelsen 

giver ikke mulighed for at fastsætte andre konsekvenser end hvorvidt, der 

er indregningsadgang. […] 

 
264. At dette er rammen for vurderingen af, hvorvidt en omkostning er ind-

regningsberettiget efter varmeforsyningsloven, indebærer efter Energitilsy-

nets vurdering samtidig en afvisning af, at interesserne hos rådgiverne skul-

le have selvstændig betydning for indregningsadgangen
84

. 

 
268. Afgørende for indregningsadgangen er ikke […], men hvorvidt om-

kostningerne er omfattet af omkostningsarterne opregnet i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1 og 2, citeret i punkt 211. Det skyldes, at oplistnin-

gen er udtømmende, […]. 

 

336. Nødvendig omkostning […]  

 

337. Efter den foreliggende praksis er det ledelsens dispositioner set på be-

slutningstidspunktet, der er genstand for vurdering, ikke om det efterføl-

gende måtte kunne konstateres, at det havde været muligt at disponere mere 

hensigtsmæssigt, jf. punkt 242. Der er desuden tillagt ledelsen af varmefor-

syningsvirksomheder et vidt skøn for, hvilke omkostninger, der kan anses 

for nødvendige, jf. punkt 240. 

 

344. Energitilsynet finder, at tilsynets udgangspunkt for vurderingen af 

nødvendighed må være, at omkostninger, som er af en indregningsberettiget 

art er nødvendige, medmindre der i sagen er grundlag for at fastslå andet. 

[…] 

 

                                                 
23

 Energitilsynets sag 12/14226 
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4.3 Anmeldelse af oplysninger til Energitilsynet  

 

141. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at priser, om-

kostningsfordeling og andre betingelser med angivelse af grundlaget her-

for skal anmeldes til Energitilsynet. Alle omkostninger, der har indflydel-

se på prisdannelsen, skal derfor fremgå af anmeldelsen. Varmeforsynings-

lovens § 21, stk. 1, er sålydende: 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfat-

tet af § 20 og § 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, 

energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundla-

get herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler 

om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. 

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

ring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommu-

nens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

 

142. Priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er an-

meldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 3:  

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er an-

meldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

 

143. Bestemmelser om anmeldelse, herunder om ugyldighed ved ikke 

behørig anmeldelse, har været indskrevet i varmeforsyningsloven siden 

den første lov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979 om varmeforsyning). 

Anmeldelse gjaldt på det tidspunkt priser og betingelser med angivelse af 

grundlaget for prisfastsættelsen. Varmeforsyningslovens § 28 lød: 

Priser og betingelser for de af § 27 omfattede leverancer skal med angivelse 

af grundlaget for prisfastsættelsen anmeldes til et af handelsministeren ned-

sat udvalg (gas- og varmeprisudvalget) efter regler fastsat af udvalget.  

Stk. 2.[…] 

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

ge. 

 

144. Om formålet med regler for anmeldelse af priser og betingelser 

nævner lovforslagets bemærkninger (L206) til bestemmelsen: 

Bestemmelsen fastslår, at de i § 26 nævnte virksomheder skal anmelde pri-

ser og andre betingelser til gas- og varmeprisudvalget. Udvalget kan give 

nærmere regler herfor med henblik på at sikre, at det nødvendige grundlag 

for vurdering af prisfastsættelsen er til stede. […], og det fastslås, at ikke 

behørigt anmeldte priser og betingelser er ugyldige. 

 

145. Energiklagenævnet har i afgørelse af 1. december 2010 om ”Has-

høj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.´s anmeldelse til Energitilsynet af tarif 
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for den faste afgift pr. 1. august 2001. Genoptagelse af Energiklagenæv-

nets afgørelse af 3. marts 2008”
24

 udtalt følgende om formålet med an-

meldelsespligten efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1:  

Formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, 

hvorved tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af var-

meforsyningslovens § 20 og § 20 b omfattede ydelser skal anmeldes med 

angivelse af grundlaget til Energitilsynet, er at give tilsynet et fyldestgøren-

de datagrundlag for som tilsynsmyndighed at kunne udøve en priskontrol. 

 

146. Om formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 3, nævner Energiklagenævnet i samme afgørelse følgende: 

Energiklagenævnet finder, at formålet med bestemmelsen i varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 3, om krav om anmeldelse af tariffer m.v. som gyl-

dighedsbetingelse, tager sigte på at sikre, at Energitilsynet som tilsynsmyn-

dighed løbende har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og 

vilkår for fjernvarmelevering. Ved den tidligere gældende monopollov
5
 var 

det påbudt, at visse aftaler skulle anmeldes til Monopoltilsynet inden for en 

kortere frist. De anmeldte aftaler blev fremlagt i et offentligt tilgængeligt 

register. Retsvirkningen af manglende overholdelse af anmeldelsespligten 

efter monopolloven var ligeledes ugyldighed, hvorved det i denne lov blev 

forstået, at aftalen ikke ”kunne gøre krav på beskyttelse ved domstolene”
6
, 

det vil sige, at aftalen ikke var bindende og ikke kunne håndhæves. Model-

len med anmeldelsespligt og offentlighed i form af fremlæggelse i et offent-

ligt tilgængeligt register er videreført i den første sektorlovgivning på ener-

giområdet: den første elforsyningslov fra 1976, hvor der også var et pristil-

syn, nu Energitilsynet. Anmeldelsespligten mv. blev efterfølgende videre-

ført i den første varmeforsyningslov fra 1979 og består fortsat i den gæl-

dende varmeforsyningslovs § 21, stk. 3 

 

147. De nærmere regler for anmeldelse var på tidspunktet for henven-

delsen til Energitilsynet fastlagt i § 2 i Energitilsynets bekendtgørelse nr. 

394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og 

andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produkti-

onsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter. Anmeldelsesplig-

tens omfang og hvilke oplysninger, en anmeldelse som minimum skal in-

deholde, var fastlagt i §§ 2 og 3:  

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1 nævnte anlægs, virksomheders og 

værkers tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder al-

mindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbe-

stemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, 

leveringsaftaler mv., for levering til det indenlandske marked af opvarmet 

vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1 nævnte anlægs, virk-

somheders og værkers budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af 

fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er 

grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betin-

                                                 
24

 Energiklagenævnets sag J. nr. 1021-10-5-5    
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gelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investe-

rings- og henlæggelsesplan. 

Stk. 3.[…] 

Stk. 4.[…] 

 
§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning ef-

ter § 2, stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1-2, jf. 

dog § 7. 

 

148. Den 1. januar 2015 er en ny bekendtgørelse om anmeldelse af pri-

ser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport 

og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fast-

sættelse af prislofter, trådt i kraft, jf. bekendtgørelse nr. 1282 af 5. decem-

ber 2014. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 2 er videreført stort set uæn-

dret.  

149. Energitilsynet har i oktober 2010 udgivet håndbogen ”Fjernvar-

meprisen rigtig første gang”, hvor der generelt om anmeldelser bl.a. 

fremgår følgende vejledning:  

Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af fjernvarme anmeldes 

til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind sammen med det 

grundlag, som prisen er fastsat på. Som grundlag for prisfastsættelsen skal 

som minimum være et budget, og – hvis der i budgettet er sat omkostninger 

til henlæggelser – en investerings- og henlæggelsesplan. 

 

150. Om hvad der skal anmeldes, nævner håndbogen bl.a.:  

Anmeldelse skal ske af både budget, priser og regnskabsoplysninger. Det 

vil også sige den eftervisning, der dokumenterer, hvordan budgetterede 

omkostninger og faktiske omkostninger har stemt overens. Sammen med 

budget, priser mv. skal grundlaget for disse dokumenter også anmeldes. Det 

vil f.eks. være vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for varme-

levering, takstblad, særlige aftaler om prisfastsættelse mv. 

 

151. Om fristen for anmeldelse nævner bekendtgørelsens § 4, stk. 1:  

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter 

§ 2, stk. 1 og 2, samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsæt-

telse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig 

med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft. 

 

152. Den gældende anmeldelsesbekendtgørelse giver Energitilsynet ad-

gang til at fravige bestemmelser i tilfælde af væsentlige ulemper for virk-

somheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mellem virksomheder-

ne:  

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsen, 

hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomhe-

der eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 
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153. Energitilsynet har ikke en praksis for at fravige bekendtgørelsens 

regler.  

154. I notat af 14. maj 2009 vedrørende ny anmeldelsesbekendtgørelse 

på varmeområdet
25

, som forelagt tilsynet på mødet den 25. maj 2009 un-

der punkt 6, fremgår alene vedrørende dispensationsbestemmelsen:   

74. Dispensationsbestemmelsen i udkastets § 8 omfatter tilfælde, hvor an-

meldelsesreglerne medfører særlige ulemper for virksomheder og forbruge-

re. Bestemmelsen er udarbejdet efter samme retningsliner som bestemmel-

sen i afskrivningsbekendtgørelsen
7
.
26

  

 

155. Notatet nævner ikke i hvilke situationer, virksomhederne kan op-

leve særlige ulemper.  

156. Ved dispensation forstås ifølge ”Juridisk ordbog” af Bo von Ey-

ben
27

:  

Fritagelse for i et enkelt tilfælde at følge en ellers almindeligt gældende 

retsforskrift. 

 

157. Af ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.
28

 fremgår 

bl.a. følgende vedrørende dispensation:  

Anordninger kan fraviges med hjemmel i loven eller med hjemmel i anord-

ningen selv. […] Den konkrete dispensation skal dog ligge inden for lovens 

rammer. Denne opfattelse bygger på det praktiske synspunkt at når myn-

digheden kan ændre reglen, må den også kunne foretage den mindre vidt-

gående ændring som en konkret dispensation udgør. 

 

158. Af samme fremgår vedrørende legalitetsprincippet bl.a. følgen-

de
29

:  

Det mest grundlæggende hjemmelskrav er legalitetsprincip-

pet. Princippet kan opdeles i to: Først den formelle lovs 

princip gående ud på at en trinhøjere norm ikke må brydes 

af en trinlavere norm. […]. Love vedtaget af Folketinget og 

stadfæstet af kongen har forrang for regler eller afgørelser 

truffet af forvaltningen, og […].   

Det andet led af legalitetsprincippet er mere usikkert og går 

ud på at forvaltningens virksomhed skal være legitimeret i 

                                                 
25

 Notat til anmeldelsesbekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 
26

 Afskrivningsbekendtgørelsens § 8 lyder: I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 med-

fører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mel-

lem virksomhederne, kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne. 
27

 Forlaget Thomson A/S, 12. udgave, 1. oplag, 2004  
28

 Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2003, side 312 
29

 Siderne 291-292 + 311 
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en lov eller anden anerkendt retskilde. […] Der er således i 

loven en generel stillingtagen til og afgrænsning af hvad 

forvaltningen kan beslutte, og under hvilke betingelser.   

Den anden del af legalitetsprincippet er den formelle lovs princip 

(en forgrening af det såkaldte lex superior-princip) der betyder at 

forvaltningen er bundet til at overholde lovene under udøvelsen af 

deres virksomhed og derfor ikke kan træffe afgørelser eller foreta-

ge dispositioner der strider mod de af Folketinget vedtagne love, 

grundloven eller internationalt vedtagne regler med direkte gyl-

dighed for landets borgere. 

4.4 Andet lovgrundlag og praksis fra Energitilsynet 

 

159. Bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, jf. ovenfor, 

indeholder et krav om, at overvæltningen af afgifter i varmeprisen skal 

ske på grundlag af en aftale mellem parterne. Ved en ændring af varme-

forsyningsloven i juni 2012
30

 blev i § 20, stk. 15-17, givet mulighed for, 

at afgiftsfordelen ved levering af biomassevarme fra centrale værker til 

kollektive varmeforsyninger under visse betingelser ved aftale frit kan 

fordeles mellem aftalens parter. Bestemmelsen indeholder bl.a. også et 

krav om, at prisfastsættelsen skal ske på grundlag af en aftale mellem par-

terne:   

Stk. 15. Stk. 1 gælder ikke indregning af afgiftsfordelen ved anvendelse af 

biomasse i forhold til fossile brændsler i prisen for levering af opvarmet 

vand eller damp fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om el-

forsyning, når 

1) det opvarmede vand eller dampen er produceret på biomasse og leveres 

til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. § 2, 

2) prisen for levering af det opvarmede vand eller dampen er fastsat på 

grundlag af en aftale mellem det centrale kraft-varme-anlæg og det kollek-

tive varmeforsyningsanlæg, hvoraf den andel af afgiftsfordelen, der indreg-

nes i prisen, fremgår, og 

3) det kollektive varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for aftalens indgåel-

se er ejet af en eller flere kommuner, af de forbrugere, hvis ejendomme er 

tilsluttet det pågældende anlæg, eller af kommuner og forbrugere i forening. 

Stk. 16. Ved afgiftsfordelen nævnt i stk. 15 forstås forskellen i summen af 

alle afgifter, herunder energiafgifter og forsyningssikkerhedsafgift, for op-

varmet vand eller damp, der produceres på basis af fossile brændsler, i for-

hold til summen af afgifter for opvarmet vand eller damp, der produceres på 

biomasse. 

Stk. 17. Aftalen nævnt i stk. 15, nr. 2, skal forelægges Energitilsynet med 

dokumentation for, at forudsætningerne nævnt i stk. 15 er opfyldt. Energi-

tilsynet kan fastsætte regler om formen for dokumentation og om, at fore-

læggelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, 

                                                 
30

 Lov nr. 577 af 18/06/2012 om ændring af varmeforsyningsloven, lov om elforsyning 

og byggeloven 
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at forelæggelsen skal ledsages af en erklæring afgivet af en registreret revi-

sor, en statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. 

 

160. Energitilsynet tog på mødet den 30. januar 2013
31

 stilling til, om 

en indgået aftale mellem DONG Energy og CTR og VEKS om fordeling 

af afgiftsfordelen ved levering af biovarme fra Avedøreværket opfylder 

betingelserne i varmeforsyningsloven om fri fordeling af afgiftsfordelen. 

161. Af vurderingsafsnittet fremgår bl.a. følgende:  

50. Det fremgår af lovbemærkningerne, at: ”Når der indgås en aftale om 

fordeling af afgiftsfordelen, skal denne, jf. den foreslåede § 20, stk. 16, fo-

relægges Energitilsynet for en kontrol af, at forudsætningerne er opfyldt. 

Energitilsynet kontrollerer alene, at forudsætningerne i stk. 15 for at måtte 

fordele afgiftsfordelen frit er opfyldt. Energitilsynets kontrol vedrører såle-

des ikke selve aftalens indhold”.  

 

51. Sekretariatet fortolker bemærkningen om, at Energitilsynet skal kontrol-

lere, at forudsætningerne er opfyldt således, at der må forudsættes en aktiv 

stillingtagen fra Energitilsynets side til, hvorvidt betingelserne i lovens § 

20, stk. 15, er opfyldt. Først når Energitilsynet har foretaget denne bedøm-

melse og tilkendegivet, at forudsætningerne er opfyldt, må fordelingen af 

afgiftsfordelen foretages i praksis.  

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Energitilsynets sag 12/16004. 

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/fordeling-af-
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5. Begrundelse 

162. Først i dette kapitel vurderes en række forhold om fastlæggelsen af 

den juridiske ramme for afgørelsen: 

 Varmeforsyningslovens principielle udgangspunkt om forbud mod 

indregning af afgifter, herunder undtagelsen hertil, afsnit 5.1 

 

 Anmeldelse i normalsituationen, afsnit 5.2 

 

 Hvornår dispensation kan meddeles, afsnit 5.3 

 

163. I lyset heraf behandles den konkrete sag i afsnit 5.4, herunder 

samspillet mellem varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, og anmeldelses-

reglerne.   

5.1 Vurdering af adgang til indregning  

 

164. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, fastslår, hvilke omkostninger, 

der kan indregnes ved beregningen af varmepriser. Efter bestemmelsen er 

der to krav til, hvornår en omkostning kan indregnes. Omkostningen skal 

være af en art, som er omfattet af den udtømmende opregning i loven, og 

omkostningen skal have været nødvendig, jf. punkterne 133, 134 og 139.  

165. I forbindelse med lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov 

om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks 

m.v. og forskellige andre love (Omlægning af affaldsforbrændingsafgif-

ten) blev den vægtbaserede afgift på affald til forbrænding omlagt til en 

yderligere beskatning af affaldsvarme i form af en tillægsafgift og CO2-

afgift af ikke-nedbrydeligt affald. Denne ændring trådte i kraft den 1. ja-

nuar 2010.  

166. For at sikre at affaldssiden som hidtil kom til at betale afgiften af 

affald til forbrænding, blev lov om varmeforsyning også ændret, så af-

giftsomlægningens elementer ikke måtte indregnes i de nødvendige udgif-

ter til varmekunderne, fastlagt i varmeforsyningslovens § 20, jf. punkter-

ne 135-137.  

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

ovennævnte ændringslov og konsekvensrettet i 2013 ved ændringslov nr. 

903 af 4. juli. Hovedindholdet er et forbud mod, at udgifter, der er en føl-

ge af afgiftsomlægningen, overvæltes på varmekunderne, jf. 20, stk. 12. 

Dette betyder, at udgifter til tillægsafgift og CO2-afgift ikke som art er en 

indregningsberettiget omkostning i varmeprisen efter § 20, stk. 1. De ge-

nerelle lovbemærkninger nævner herom, at dette sikres ved at definere af-
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gifterne som særomkostninger ved anlæggenes prisfastsættelse over for 

affaldsleverandørerne, jf. punkt 136.  

168. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, indeholder en undtagelse til 

hovedreglen i stk. 12, idet bestemmelsen muliggør, at udgifter til tillægs-

afgift og CO2-afgift vil kunne overvæltes i varmeprisen, hvis affaldsfor-

brændingsanlægget og varmekunderne indgår en aftale herom.  

169. Det er en betingelse, at parterne i aftalen samtidig aftaler, hvilke 

andre udgifter, der ikke skal indregnes i varmeprisen efter § 20, stk. 1. 

Den samlede aftale skal således afspejle en rimelig balance ved fordeling 

af omkostninger, inklusive afgifter, som skal dækkes af henholdsvis var-

mesiden og affaldssiden, og må ikke komme andre varmekunder til skade. 

Endelig må den indgåede aftale ikke resultere i en pris, der overstiger 

prisloftet, som Energitilsynet udmelder efter regler fastsat i medfør af 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 4. Energitilsynet vil som led i sin al-

mindelige virksomhed, f.eks. i forbindelse med klagesager, konkret kunne 

påse dette forhold. 

170. Lovgiver har med bestemmelsen haft til hensigt at tilgodese de 

virksomheder, der forbruger affaldsvarme, og som er berettiget til godtgø-

relse af energiafgifter, hvis virksomheden er pålagt prisen for varmeleve-

rancen. Dette fremgår eksplicit af lovbemærkningerne til bestemmelsen i 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, jf. punkt 137. Lovgiver har også øn-

sket at tilsidesætte princippet om, at varmeprisen skal fastsættes kostægte, 

jf. formuleringen i lovbemærkningerne om, at ”Muligheden for at indgå 

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

forsyning om, at varmeprisen skal fastsættes kostægte”, jf. samme punkt 

137. 

5.2 Anmeldelse i normalsituationen 

 

171. Varmeforsyningslovens regler om prissætning håndhæves først og 

fremmest gennem anmeldelsessystemet. 

172. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, 1. pkt., at tarif-

fer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af 

bl.a. lovens § 20 om omkostningsbestemte priser skal anmeldes til Ener-

gitilsynet med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af Energi-

tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse, jf. § 21, stk. 1, 4. 

pkt.  

173. Anmeldelserne registreres i Energitilsynets register og tjener bl.a. 

til at sikre gennemsigtigheden på varmeområdet og til at gennemføre til-

syn og kontrol med priserne. Anmeldelserne anvendes også til statistik 

om og analyse af fx priser og betingelser. Anmeldelseskravet er en vide-
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reførelse af det oprindelige anmeldelseskrav i 1979-

varmeforsyningsloven, jf. § 28, stk. 1. Også 1979-varmeforsyningsloven 

gav Energitilsynet hjemmel til at fastsætte regler for anmeldelse af priser 

og betingelser ”med henblik på at sikre, at det nødvendige grundlag for 

vurdering af prisfastsættelsen er til stede”, jf. punkterne 143 og 144. 

Jævnfør også Energiklagenævnets opfattelse, at formålet med anmeldelse 

”er at give tilsynet et fyldestgørende datagrundlag for som tilsynsmyndig-

hed at kunne udøve en priskontrol”, jf. punkt 145. 

174. Anmeldelsesbekendtgørelsen opregner i § 2, de oplysninger, der 

skal anmeldes til Energitilsynet. Anmeldelsespligten omfatter bl.a. tarif-

fer, omkostningsfordeling og andre betingelser og budgetter, regnskabs-

oplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) og 

andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkost-

ningsfordeling og andre betingelser, jf. § 2, stk. 1 og 2.  

175. Energitilsynets 2010-håndbog nævner herom bl.a., at ”prisen skal 

sendes ind sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Som 

grundlag for prisfastsættelsen skal som minimum være et budget”, jf. 

punkt 149 og 150. Derudover skal særlige aftaler om prisfastsættelse m.v. 

indsendes. At der som grundlag for prisfastsættelsen som minimum skal 

være et budget, anser sekretariatet som et mindstekrav til en anmeldelse. 

Andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkost-

ningsfordeling og andre betingelser skal ligeledes anmeldes til Energitil-

synet.  

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

kostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som fore-

skrevet efter stk. 1, er ugyldige. Energiklagenævnet er af den opfattelse, at 

formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, om 

krav om anmeldelse af tariffer m.v. som gyldighedsbetingelse ”tager sigte 

på at sikre, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det for-

nødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmele-

vering”, jf. punkt 146, jf. også ovenstående punkt 173. 

177. Det er sekretariatets vurdering, at der ved indgåelse af en aftale i 

medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, om overvæltning af afgif-

ter nævnt i § 20, stk. 12, nr. 1 og 2, i varmepriser, skal ske anmeldelse af 

selve aftalen og den resulterende varmepris inklusive det bagvedliggende 

grundlag herfor, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, jf. anmeldelses-

bekendtgørelsens § 2. Hertil kommer, at det fremgår implicit af varmefor-

syningslovens § 21, stk. 3, at der skal foretages anmeldelse af både tarif-

fer (priser) og grundlaget for fastsættelse, inden priserne træder i kraft.  

178. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1, udmønter kravet om for-

lods anmeldelse ved at fastslå, at anmeldelse af priser samt grundlaget 
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herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil 

kompetente organ, dog senest samtidig med, at prisen mv. træder i kraft. 

5.3 Dispensation 

179. Den myndighed, der har udstedt en bekendtgørelse, antages i al-

mindelighed at kunne dispensere fra regler heri. Det er en forudsætning, 

at den pågældende dispensation falder inden for den bemyndigelse i lo-

ven, der danner grundlag for bekendtgørelsen, jf. punkt 157. 

180. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 giver Energitilsynet adgang til i 

særlige tilfælde at fravige bekendtgørelsens bestemmelser i tilfælde af 

væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere, eller urimelig ulig-

hed mellem virksomhederne. Den væsentlige ulempe eller urimelig ulig-

hed er ikke nærmere defineret eller beskrevet i anmeldelsesbekendtgørel-

sen, jf. punkt 152.  

181. Energitilsynet skal i hver enkelt sag foretage en konkret og indivi-

duel vurdering af, om betingelserne for, at Energitilsynet kan meddele di-

spensation, er til stede. En eventuel afgørelse fra Energitilsynet om at give 

afslag på dispensation beror på et administrativt skøn. Det skal derfor 

fremgå af afgørelsen, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for 

skønsudøvelsen efter forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.
32

  

182. Udover betingelsen om væsentlig ulempe/urimelig ulighed skal 

hensynet bag varmeforsyningslovens anmeldelseskrav - som er grundlag 

for bekendtgørelsen - efter sekretariatets vurdering ligeledes inddrages i 

vurderingen af, om Energitilsynet i en konkret sag kan give dispensation 

fra regler i anmeldelsesbekendtgørelsen. Efter sekretariatets vurdering 

skal det således også sikres, at tilsynet har et fyldestgørende datagrundlag 

for som tilsynsmyndighed at kunne udøve den lovfastsatte priskontrol, jf. 

afsnit 4.3.  

183. Energitilsynet har ikke en praksis for at fravige regler i anmeldel-

sesbekendtgørelsen og har ikke tidligere givet dispensation herfra.  

5.4 Den konkrete sag 

 

184. Indledningsvis bemærker sekretariatet, at afgørelsen træffes på et 

offentligretligt grundlag.  

                                                 
32

 § 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i 

henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror 

på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været 

bestemmende for skønsudøvelsen. 
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185. Det særlige i denne sag er, at parterne ønsker, at omfordelingen af 

afgifter og omkostninger, jf. den indgåede aftale, jf. afsnit 3.2, skal ske 

med tilbagevirkende kraft, således at aftalen får virkning fra hhv. 1. janu-

ar 2010 og 1. januar 2013.  

186. Odense Kraftvarmeværk nedlagde ved sagen for Energiklagenæv-

net principiel påstand om, at den påtænkte omfordeling af afgifter og an-

dre omkostninger ikke er omfattet af anmeldelsespligten i anmeldelsesbe-

kendtgørelsen. Hvis nævnet fandt, at omfordelingen er omfattet af anmel-

delsespligten, nedlagde Odense Kraftvarmeværk subsidiært påstand om, 

at Odense Kraftvarmeværk skal meddeles dispensation fra fristerne i an-

meldelsesbekendtgørelsen, jf. punkt 24.  

187. Inden Odense Kraftvarmeværks anbringender behandles nærmere, 

finder sekretariatet det relevant indledningsvis at tage stilling til, om ud-

gifterne til tillægsafgift og CO2-afgift i det hele taget kan anses for at væ-

re indregningsberettigede i perioden.  

5.4.1 Indregning af afgifter 2010-2013 

 

188. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at gartnerne efter det oply-

ste anvender varmen fra Odense Kraftvarmeværk til godtgørelsesberetti-

gede formål, dvs. procesformål, og derfor har mulighed for at få tilbage-

betalt tillægsafgift og CO2-afgift fra SKAT efter kulafgiftslovens §§8-9 

og kuldioxidafgiftslovens §§9-9b.  

189. Sekretariatet finder derfor at kunne lægge til grund, at den undta-

gelse til hovedreglen i § 20, stk. 12, som findes i bestemmelsen i varme-

forsyningslovens § 20, stk. 13, udtrykkeligt indeholder en ret for Odense 

Kraftvarmeværk og gartnerne til - under iagttagelse af bestemmelsens 

forudsætninger - at indgå aftale om overvæltning af udgifter til tillægsaf-

gift og CO2-afgift på gartnerne, som derved bliver en indregningsberetti-

get omkostning i varmeprisen, jf. § 20, stk. 1.   

190. At forudsætningen for at kunne indregne udgifter af denne art i 

varmeprisen indebærer, at affaldsforbrændingsanlægget og varmekunder-

ne indgår en aftale herom, kan forstås derhen, at udgiften bliver indreg-

ningsberettiget fra aftaletidspunktet. Ordlyden af bestemmelsen omfatter 

ikke, at indregning skulle være mulig før, der foreligger en aftale. Det vil 

desuden være i strid med den almindelige retskilde- og fortolkningslære, 

hvor udgangspunktet er, at undtagelsesbestemmelser ikke kan fortolkes 

udvidende.  

191. I en sag for Energitilsynet, som behandlet i punkt 159-161 under 

afsnittet Lovgrundlag, om aftale om fordeling af afgiftsfordelingen mel-

lem DONG Energy og CTR og VEKS, som bl.a. indeholder et krav om, at 



43/49 

 

prisfastsættelsen skal ske på grundlag af en aftale mellem parterne, fandt 

Energitilsynet, at fordelingen af afgiftsfordelen først må foretages i prak-

sis, når Energitilsynet har foretaget bedømmelsen af og tilkendegivet, at 

forudsætningerne for fordeling er opfyldt. Modsat bestemmelsen i varme-

forsyningslovens § 20, stk. 17, indebærer § 20, stk. 13, ikke som ud-

gangspunkt en aktiv stillingtagen fra Energitilsynet, men støtter efter se-

kretariatets vurdering det forhold, at aftaler om prisfastsættelse efter var-

meforsyningsloven har fremadrettet virkning.  

192. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at varmeforsyningslo-

ven generelt bygger på fremadrettet regulering, hvilket Energiklagenæv-

net er enig i, jf. punkt 132.  

193. Udover kravet om at der skal være indgået en aftale om overvælt-

ning af afgifter i varmeprisen, som anmeldes til Energitilsynet, indeholder 

varmeforsyningsloven et krav om, at priser samt grundlaget herfor (om-

kostningen i form af afgifter skal afspejles i grundlaget for varmeprisen) 

skal anmeldes, inden de træder i kraft. Dette er behandlet i ovenstående 

afsnit 5.2. Udgangspunktet må herefter være, at afgifterne først kan ind-

regnes og opkræves fra anmeldelsestidspunktet.  

194. Nedenfor følger sekretariatets bemærkninger til Odense Kraftvar-

meværks anbringender om anmeldelsespligt og dispensation.  

5.4.2 Omfattet af anmeldelsespligten, den principielle påstand 

 

195. Til den principielle påstand, jf. afsnit 3.3, har Odense Kraftvarme-

værk bl.a. gjort gældende, at:  

a) Der ikke sker en ændring af omkostningsgrundlaget for Odense 

Kraftvarmeværk A/S’ varmeprisfastsættelse og dermed af de tidli-

gere anmeldte budgetter og priseftervisninger. Odense Kraftvar-

meværk A/S ændrer ikke på opgørelsen af de omkostninger, som 

indgår i den samlede omkostningspulje, som fordeles mellem 

varmesiden og affaldssiden. Omkostningspuljen (summen af 

Odense Kraftvarmeværk A/S’ omkostninger) er således ens både 

før og efter Omfordelingsaftalen. 

 

b) Omfordelingen hverken fremadrettet eller bagudrettet ændrer på 

Gartnernes varmepris, og at varmeprisen i det anmeldte budget og 

i de anmeldte priseftervisninger således ikke ændres.  

 

c) Omfordelingen ændrer ikke på omkostningsfordelingen mellem 

varmesiden og affaldssiden, der både før og efter aftalen er 65/35 

(65 % til varmesiden og 35 % til affaldssiden).  
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d) Der ikke sker en ændring i grundlaget for de tidligere anmeldte 

budgetter og priseftervisninger, og at det følgelig ikke er hensig-

ten, at der skal anmeldes nye budgetter og priseftervisninger.  

 

196. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at sekretariatet er enig i, at 

en omfordeling af eksisterende omkostninger inden for den eksisterende 

samlede omkostningspulje/niveau ikke indebærer ændringer af den sam-

lede omkostningspulje, som fordeles mellem varmesiden og affaldssiden. 

Sekretariatet har derfor ikke yderligere bemærkninger til dette anbringen-

de (a).    

197. Sekretariatet er i forlængelse heraf også enig i, at en omfordeling 

af omkostninger vil kunne foretages uden, at omfordelingen nødvendigvis 

indebærer en ændring af varmeprisen, når omkostninger af samme stør-

relse flyttes mellem to grupper af varmeaftagere. Sekretariatet har derfor 

heller ingen bemærkninger til dette anbringende (b).  

198. Sekretariatet har imidlertid vanskeligt ved at se, at der ved den på-

tænkte bagudrettede omfordeling ikke sker en ændring af sammensætnin-

gen af de omkostningstyper/elementer, der ligger til grund for gartnernes 

varmepris, jf. anbringende (d). Ved den påtænkte omfordeling flytter 

Odense Kraftvarmeværk afgifter (særomkostninger), der som udgangs-

punkt tilhører affaldssiden, til varmesiden, mod at fællesomkostninger af 

samme størrelse ikke indregnes i varmeprisen over for gartnerne. Sekreta-

riatet vurderer, at Odense Kraftvarmeværk ikke kan foretage en sådan 

omfordeling af afgifter/omkostninger, uden at dette nødvendigvis må af-

stedkomme ændringer i nogle af de anmeldelser, som Odense Kraftvar-

meværk har foretaget til Energitilsynet i perioden, uanset at varmeprisen 

forbliver uændret, herunder at det ikke har betydning for fordelingsnøg-

len, jf. anbringende (c)
33

. Dette som følge af, at varmesiden herved dæk-

ker en lavere andel af fællesomkostningerne og delvist dækker særom-

kostninger til affaldssiden. Anmeldelsernes indhold i form af omkost-

ningselementer må med andre ord ændres for at afspejle, hvilke omkost-

ninger varmesiden reelt har dækket. 

199. Sekretariatets synspunkt synes at blive bekræftet i det forhold, at 

Vattenfall som ejere af Odense Kraftvarmeværk den 21. juli 2014 selv har 

anmeldt nye budgetdata for perioden 01-01-2014 - 31-12-2014 som følge 

af parternes indgåelse af omfordelingsaftalen, jf. afsnit 3.4. Anmeldelsen 

adskiller sig på enkelte poster fra Vattenfalls tidligere anmeldte budgetda-

ta (dateret 20-12-2013) for samme periode. De samlede omkostninger og 

indtægter er uændrede, men anmeldelsen viser efter sekretariatets vurde-

ring, at der sker en ændring af grundlaget for varmeprisen som følge af 

aftalen.  

                                                 
33

 Den konkrete/eventuelle betydning for omkostningsfordelingsnøglen ligger uden for 

denne sag at tage stilling til. 
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200. Sekretariatet er sammenfattende af den opfattelse, at der som følge 

af den påtænkte omfordeling nødvendigvis må ske en ændring af omkost-

ningsgrundlaget/elementerne for varmeprisen, selvom varmeprisen for-

bliver uændret. Omkostningsgrundlaget er omfattet af anmeldelsespligten 

efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, 1. pkt., jf. anmeldelsesbekendt-

gørelsens § 2. 

201. Spørgsmålet er herefter, om Odense Kraftvarmeværk kan medde-

les dispensation fra fristen for anmeldelse efter anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 4, stk. 1, jf. Odense Kraftvarmeværks subsidiære påstand, således 

at Odense Kraftvarmeværk kan anmelde omfordelingen med tilbagevir-

kende kraft.     

5.4.3 Dispensation, den subsidiære påstand 

 

202. Til den subsidiære påstand om, at Odense Kraftvarmeværk skal 

meddeles dispensation fra fristerne i anmeldelsesbekendtgørelsen, har 

Odense Kraftvarmeværk bl.a. gjort en række punkter gældende, som går 

på hvilke hensyn, der er i sagen. Det er, at:  

a) Det er uomtvisteligt, at det vil være til væsentlig ulempe for 

Gartnerne, hvis Odense Kraftvarmeværk A/S ikke har mulig-

hed for at foretage den påtænkte omfordeling. Gartnerne vil 

dermed fratages muligheden for afgiftsgodtgørelse for perio-

den 1. januar 2010 til den 28. marts 2014 og de facto mulighe-

den for en billigere varmepris. Gartnerne vil ved omfordelin-

gen opnå en besparelse på i alt ca. 15 mio. kr. for perioden 

2010-2013.  

 

b) Det er ligeledes uomtvisteligt, at der er tale om et særligt til-

fælde. Der sker således ikke nogen ændring af Odense Kraft-

varmeværk A/S’ priser som følge af en dispensation til at an-

melde omfordelingen med tilbagevirkende kraft. 

 

Omfordelingen består som anført alene af en teknisk ændring, 

der ikke ændrer på varmeprisen, og ændringen foretages alene 

for Gartnerne og påvirker ikke Odense Kraftvarmeværk A/S’ 

andre varmekunder. 

 

c) Ligeledes påvirkes Affaldsleverandørernes affaldsforbræn-

dingspris ikke af omfordelingen, da der i stedet for Gartnernes 

andel af Tillægsafgiften og CO2- afgiften indregnes et tilsva-

rende beløb i affaldsforbrændingsprisen. 

 

d) Eftersom Gartnernes varmepris hverken ændres bagudrettet el-

ler fremadrettet, er der imidlertid ikke tale om en ændring af de 
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varmepriser, som indgår i Energitilsynets statistikker, og om-

fordelingen medfører derfor ikke en ændring af datagrundlaget 

for Energitilsynets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarme-

leveringen. 

 

e) En gennemførelse af Omfordelingsaftalen tilsidesætter heller 

ikke andre hensyn, herunder hensynet til varmeforbrugerne, 

som tværtimod opnår en økonomisk fordel. 

 

203. Sekretariatet er enig med Odense Kraftvarmeværk i, at det kan væ-

re til væsentlig ulempe for Gartnerne
34

, hvis Odense Kraftvarmeværk ikke 

har mulighed for at foretage den påtænkte omfordeling, jf. anbringende 

(a), idet gartnerne herved konkret kan opnå en besparelse på 15 mio. kr. i 

perioden 2010-2013. Sekretariatet anerkender, at der er tale om et særligt 

tilfælde, jf. anbringende (b), og bemærker, at lovgiver med bestemmelsen 

i § 20, stk. 13, har haft til hensigt at tilgodese virksomheder, der forbruger 

affaldsvarme, og som er berettiget til godtgørelse af energiafgifter, hvis 

virksomheden er pålagt prisen for varmeleverancen.  

204. Sekretariatet er også enig i, at den påtænkte omfordeling ikke iso-

leret set medfører ændringer i Odense Kraftvarmeværk A/S’ priser, og 

dermed ikke priserne for gartnerne, de øvrige varmekunders eller affalds-

leverandørernes affaldsforbrændingspris, jf. anbringenderne (b, c, d og e).  

205. Sekretariatet er ligeledes enig i, at der ikke er tale om en ændring 

af de varmepriser, der indgår i Energitilsynets statistikker, jf. anbringende 

(d, 1. led). Sekretariatet bemærker hertil, at Energitilsynets varmeprissta-

tistikker udelukkende bygger på varmeforsyningsvirksomhedernes an-

meldte, faktiske varmepriser. På den baggrund offentliggør Energitilsynet 

virksomhedernes priser til forbrugere for en standard beboelseslejlighed 

og et standard enfamiliehus. Energitilsynets varmeprisstatistikker bygger 

ikke på det bagvedliggende grundlag for den anmeldte pris.  

206. Derimod er sekretariatet ikke enig med Odense Kraftvarmeværk i, 

at omfordelingen ikke medfører en ændring af datagrundlaget for Energi-

tilsynets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmeleveringen, jf. anbrin-

gende (d, 2. led). Sekretariatet henviser til ovenstående afsnit 5.4.1.2.  

207. Sekretariatet har i ovenstående afsnit 5.2 og 5.3 behandlet den ju-

ridiske ramme for anmeldelse i en normalsituation og Energitilsynets 

hjemmel til at meddele dispensation.  

                                                 
34

 Det skal dog i den forbindelse atter understreges, at afgørelsen som sådan efter sekre-

tariatets vurdering ikke er til hinder for, SKAT evt. tillægger aftalen tilbagevirkende 

kraft og tilbagebetaler afgifterne til gartnerne.   
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208. Energitilsynet er i anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 givet en vid 

dispensationsadgang. Om dispensation efter denne bestemmelse gælder 

det overordnet, at området for dispensation er bekendtgørelsens regler.  

209. Odense Kraftvarmeværk ønsker konkret at få meddelt dispensation 

fra anmeldelsesbekendtgørelsens krav om, at priser samt grundlaget her-

for m.v. skal anmeldes senest samtidig med, at priser m.m. træder i kraft, 

jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Odense Kraftvarmeværk har 

allerede anmeldt budgetdata m.v. for perioden 2010- 2013, som denne sag 

vedrører, jf. afsnit 3.4. 

210. Som sagen foreligger oplyst, indebærer den påtænkte omfordeling 

af omkostninger efter sekretariatets vurdering således en ændring af et al-

lerede anmeldt grundlag for varmepriser fra Odense Kraftvarmeværk. Der 

er efter sekretariatets vurdering ikke tale om en berigtigelse af fejl, men 

derimod en efterfølgende beslutning om at ville disponere anderledes.  

211. Herved skal forstås, at der ikke er tale om fejl i anmeldelserne, ek-

sempelvis tastefejl, således at de faktiske forhold var forkerte på indsen-

delsestidspunktet i forhold til den beslutning, der på daværende tidspunkt 

var truffet, eller at Odense Kraftvarmeværk har befundet sig i retsvildfa-

relse
35

. Der er i sagen alene tale om, at Odense Kraftvarmeværk af hensyn 

til gartnerne og som følge af skattemæssige årssager nu ønsker at dispone-

re anderledes med det til følge, at nye anmeldelser skal sættes i stedet for 

tidligere anmeldelser.  

212. Der er ikke holdepunkter i lovtekst og forarbejder samt anmeldel-

sesbekendtgørelsen for, at en sådan omfordeling kan foretages efter, at 

omkostningsgrundlag er anmeldt, og varmeåret regnskabsmæssigt er af-

sluttet.  Tværtimod fremgår af varmeforsyningsloven, at der skal ske an-

meldelse forlods.  

213. Hertil kommer Energiklagenævnets stadfæstelse af Energitilsynets 

afgørelse i Brøndby-sagen, jf. punkt 139, som klagenævnet stadfæstede 

”af de anførte grunde”. Energitilsynet gjorde bl.a. gældende, at ”en efter-

følgende ændring med tilbagevirkende kraft af de afskrivninger, som har 

ligget til grund for prisberegningen, vil umuliggøre Energitilsynets kon-

trol med varmeforsyningens prisberegning”. Brøndby-sagen angik om-

kostningsarten ”afskrivninger”, men må efter sekretariatets vurdering fin-

de anvendelse på de omkostningsarter, der er indregningsberettigede, jf. 

Energiklagenævnets indledende afsnit om prisfastsættelse på varme.   

214. Sekretariatet bemærker i forlængelse af ovenstående, at fejl i an-

meldelser normalt korrigeres fremadrettet, således at der ”rettes op” i de 

fremadrettede anmeldelser med eventuel prisvirkning til følge. Sekretaria-
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 Ved retsvildfarelse forstås ukendskab til eller misforståelse af en lovbestemmelse. 
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tet bemærker videre, at resultatdisponering i priseftervisninger ikke ac-

cepteres
36

. 

5.4.4 Konklusion 

 

215. Den foreliggende situation er efter sekretariatets vurdering omfat-

tet både af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og reglerne i anmeldelses-

bekendtgørelsen, samt varmeforsyningslovens § 20, stk. 13.  

216. Selv hvis der måtte kunne dispenseres efter anmeldelsesbekendt-

gørelsen, vil dette ikke påvirke den selvstændige betydning af varmefor-

syningslovens § 20, stk. 13, pga. legalitetsprincippet, hvorefter love har 

forrang frem for administrative retsakter som bekendtgørelser. Det er så-

ledes sekretariatets vurdering, at anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 om di-

spensation generelt alene giver adgang til at dispensere fra reglerne forud 

for en anmeldelse, således at varmeforsyningsvirksomheden på anmeldel-

sestidspunktet har opnået dispensation. Sekretariatet finder således, at der 

ikke efter anmeldelsestidspunktet kan tildeles dispensation. Dispensatio-

nen kan således heller ikke tildeles med henblik på at fravige tidspunktet 

for indregningsadgangen efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 13, jf. 

stk. 1. En sådan dispensation ville være i strid med principperne i varme-

forsyningsloven om, at der skal ske anmeldelse forlods, jf. § 21, stk. 1, jf. 

stk. 3.  

217. Det er således sekretariatets vurdering, at der ikke kan ske anmel-

delse bagudrettet.  

218. Sekretariatet ser ikke umiddelbart noget til hinder for, at afgifterne 

indregnes i gartnernes varmepris fremadrettet fra anmeldelsestidspunktet. 

Energitilsynet vil som led i sin almindelige virksomhed konkret kunne 

påse, at den samlede aftale afspejler den fornødne rimelige balance ved 

fordeling af omkostninger, som skal dækkes af henholdsvis varmesiden 

og affaldssiden.  

                                                 
36

 Ved resultatdisponering menes dispositioner, som foretages i et givent regnskab og 

som udelukkende foretages for at påvirke årets resultat (over-/underdækning). Varme-

virksomhederne anmelder budgetdata, hvori nødvendige omkostninger som skal opkræ-

ves hos forbrugerne indgår. I budgettet indgår blandt andet afskrivninger, henlæggelser 

mv. som fastlægges for den kommende periode. Størrelsen af disse omkostningsarter 

skal således som udgangspunkt fastholdes i priseftervisningen. Såfremt virksomhederne 

på et senere tidspunkt ændrer i de budgetterede afskrivninger, henlæggelser mv. for evt. 

at minimere en over-/underdækning er der tale om resultatdisponering som ikke kan til-

lades. 
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6. Afgørelse 

219. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende: 

 At omkostninger til afgift af affald anvendt som brænd-

sel (”Tillægsafgift”), jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 12, nr. 1, først kan anses for at være indregningsbe-

rettigede i gartnernes varmepris fremadrettet fra anmel-

delsestidspunktet, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 

13, § 20, stk. 1 og § 21, stk. 1. 

 

 Omkostninger til CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt af-

fald anvendt som brændsel, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 12, nr. 2, først kan anses for at være indreg-

ningsberettigede i gartnernes varmepris fremadrettet fra 

anmeldelsestidspunktet, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 13, § 20, stk. 1, og § 21, stk. 1.  

 

 Energitilsynet afviser anmodningen om dispensation ef-

ter anmeldelsesbekendtgørelsens § 8.  

 

 


