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RESUMÉ 
1.      Sagen drejer sig om fastsættelse af et prisloft for damp for AffaldPlus, Sla-

gelse (herefter AffaldPlus) for 2011 og for 2012. Sekretariatet har siden 1. oktober 

2006 beregnet og udmeldt prislofter for affaldsforbrændingsanlæggenes produkti-

on af varmt vand. Men da fastsættelse af et prisloft for damp skal udmeldes efter et 

konkret skøn, og da der ikke tidligere har været fastsat og udmeldt et dampprisloft, 

forelægges sagen for Energitilsynet.  

 

2.      Sekretariatet udmeldte den 1. april 2011 – på baggrund af en klagesag om 

indplacering af AffaldPlus i henhold til de energipolitiske retningslinjer – et pris-

loft for varmt vand for AffaldPlus for 2011.  

 

3.      I den sammenhæng blev sekretariatet klar over, at anlægget også producere-

de damp og efterfølgende også, at anlægget kunne adskille sine leverancer. Sekre-

tariatet iværksatte derfor en undersøgelse af, om der burde fastsættes et særskilt 

prisloft for damp for anlægget for 2012.  

 

4.      AffaldPlus klagede imidlertid til Energiklagenævnet over sekretariatets pris-

loftudmelding per 1. april 2011, fordi Energitilsynet ikke havde fastsat et prisloft 

for damp for 2011. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 12. december 

2011 sekretariatets afgørelse vedrørende prisloft for varmt vand, men hjemviste 

sagen for så vidt angår fastsættelse af et særskilt prisloft for damp – til sekretaria-

tets fornyede stillingtagen til, om der bør udmeldes et særskilt prisloft for Affald-

Plus’ dampproduktion for 2011.   

 

5.      Sagen drejer sig derfor om fastsættelse af et dampprisloft for AffaldPlus for 

såvel 2011 som for 2012. Da de af parterne indhentede oplysninger og hørings-

svar, som ligger til grund for fastsættelsen af et dampprisloft, er ens for 2011 og 

for 2012, og de ved skønsfastsættelsen inddragne elementer ikke afviger, vil pris-

loftet for damp for AffaldPlus derfor være ens i de to år.  
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6.      Sekretariatet har til brug for fastsættelsen af dampprisloftet hørt sagens parter 

samt regeludsteder (Energistyrelsen). Med baggrund i prisloftbekendtgørelsen og 

vejledningen hertil og på baggrund af parternes oplysninger har sekretariatet lagt 

til grund, at dampprisloftet skal være højere end prisloftet for varmt vand.  

 

7.      Da der ikke er nok dampproducerende anlæg eller sammenlignelige affalds-

forbrændingsanlæg med dampproduktion, er det hverken muligt at beregne en 

hypotetisk substitutionspris (ved en hypotetisk substitutionspris forstås et prisloft 

opgjort på grundlag af, hvad omkostningerne ville være hos et gennemsnitligt 

fjernvarmeværk) eller at kunne foretage en konkret sammenlignende effektivitets-

vurdering af AffaldPlus dampproduktion.  

 

8.      Sekretariatet har derfor vurderet, at de af anlægget fremlagte oplysninger om 

meromkostninger samt de ved høringen indkomne oplysninger herom skal lægges 

til grund ved skønsfastsættelsen. Disse meromkostninger skal herefter lægges til 

det for anlægget gældende prisloft for varmt vand.  

 

9.      AffaldPlus kan adskille sine leverancer af varmt vand og damp. Men da 

dampproduktion og varmtvandsproduktion sker på samme anlæg, vil der alligevel 

i nogen grad være tale om fælles produktion. Sekretariatet har derfor i sin skønsaf-

vejning og vurdering af anlæggets meromkostninger lagt vægt på, hvorledes af-

faldsforbrændingsanlæggene fastsætter omkostningsfordeling for deres fælles 

produktion.  

 

10.  Sekretariatet har på den baggrund fundet, at de meromkostninger, som anlæg-

get har ved dampproduktion i forhold til produktion af varmt vand skal angives 

som en procentsats, idet det ikke er muligt at foretage en eksakt fordeling af alle 

enkeltomkostninger ved dampproduktionen. En sådan løsning vil også være effek-

tiv og administrerbar.  

 

11.  AffaldPlus har dokumenteret meromkostningerne ved dampproduktionen, og 

har selv foreslået at meromkostningerne ansættes til 1/3 svarende til 33 1/3 %. De 

dokumenterede meromkostninger kunne give anledning til en ansættelse på om-

kring 40 %, såfremt meromkostninger på 30 % til anlægsinvestering og merom-

kostningerne på 52 % til drift og vedligehold vægtes lige, ud fra den betragtning at 

afskrivningerne på anlæggene beløbsmæssigt er omkring lige så store som om-

kostningerne til drift og vedligehold.  

 

12.  AffaldPlus har imidlertid oplyst, at en udskillelse af meromkostninger til drift 

og vedligehold er behæftet med usikkerhed. Sekretariatet har derfor fundet, at der 

skal lægges mere vægt på meromkostninger til anlægsinvesteringer end på mer-

omkostninger til drift og vedligehold i vurderingen. Sekretariatet har også lagt 

vægt på, at AffaldPlus selv har foreslået en ansættelse af meromkostningerne på 

1/3.  

 

13.  Sekretariatet har på baggrund af sagens fakta, herunder parternes anbringender 

samt gældende regler foretaget en skønsafvejning og vurderet, at AffaldPlus angi-

velse af meromkostninger ved dampproduktion for 2009 og 2010, er rimelig.  
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14.  Skønnet er foretaget på baggrund af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, hvor-

efter der skal lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effekti-

visering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de 

omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen.  

 

15.  Sekretariatet finder, at der ved ansættelsen af meromkostningerne ved en pro-

centsats skal rundes ned til 33 %. Sekretariatet finder, at der med en procentsats af 

denne størrelse er taget højde for usikkerheder ved ansættelse af meromkostnin-

gerne ved dampproduktionen.  

 

16.   Sekretariatets endelige fastsættelse af dampprisloftet for AffaldPlus, Slagelse 

for såvel 2011 som for 2012 er på det grundlag fastsat til det for anlægget udmeld-

te prisloft for varmt vand * 1.33.  

 

17.  Sekretariatet gør afslutningsvist opmærksom på, at Energistyrelsen arbejder 

med en ændring af prisloftbekendtgørelsen, hvor der bl.a. arbejdes med regler for 

fastsættelsen af dampprislofter, hvorefter den skønsmæssige fastsættelse afløses af 

konkret regulering baseret på de dokumenterede meromkostninger ved damppro-

duktion i forhold til varmtvandsproduktion.  

 

AFGØRELSE 
18.  På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet 

afgørelse om følgende:  

 

19.  At prisloftet for damp for AffaldPlus, Slagelse for 2011 og for 2012 på grund-

lag af et konkret skøn fastsættes til 1,33 * anlæggets prisloft for varmt vand, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 

om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernevarme fra affaldsforbræn-

dingsanlæg, m. senere ændringer, § 5, stk. 2, og § 7.  

 

SAGSFREMSTILLING   
 
PRISLOFTER GENERELT  

20.  Sekretariatet for Energitilsynet har i henhold til prisloftbekendtgørelsens be-

stemmelser (bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter 

og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, med senere æn-

dringer) beregnet og udmeldt prislofter for opvarmet vand produceret på affalds-

forbrændingsanlæg hvert år den 1. oktober – første gang den 1. oktober 2006.  

 

21.  Beregningen af prisloftet for opvarmet vand fastsættes i henhold til prisloftbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 1, til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på 

et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret i overensstemmelse med de 

energipolitiske retningslinjer, således at der opstår 3 prislofter - to for affaldsfor-

brændingsanlæg beliggende i decentrale områder (dvs. områder med decentrale 

værk), der henholdsvis forsynes med naturgas eller med andet end naturgas, samt 

et for anlæg beliggende i centrale områder (dvs. områder med centrale kraftvar-

meværk). Prislofterne for varmt vand udgør på det grundlag en hypotetisk substi-

tutionspris for den pågældende aftager af affaldsvarmen.  
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22.  Energitilsynet er tidligere blevet underrettet om sekretariatets prisloftudmel-

dinger, og Energitilsynet har også tidligere truffet afgørelse i en klagesag om ind-

placering af et affaldsforbrændingsanlæg i henhold til disse energipolitiske ret-

ningslinjer, jf. Energitilsynets afgørelse af 26. januar 2009 om Vejen Kraftvarme-

værk.  

 

23.  Energitilsynet har imidlertid ikke tidligere fastsat et prisloft for damp i hen-

hold til prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2. Et sådan prisloft skal efter den gæl-

dende prisloftbekendtgørelse fastsættes efter et konkret skøn.  

 

24.  Til brug for denne skønsfastsættelse har sekretariatet indhentet oplysninger 

hos sagens parter og hos Energistyrelsen (regeludstedende myndighed).   

 

25.  Sekretariatet skal orientere om, at Energistyrelsen arbejder med en ændret 

prisloftbekendtgørelse med tilhørende vejledning, hvorefter den skønsmæssige 

fastsættelse afløses af konkret regulering baseret på de dokumenterede merom-

kostninger ved dampproduktion i forhold til varmtvandsproduktion. Materialet er 

ikke sendt i høring endnu.  

 

26.  Denne sag skal imidlertid afgøres efter gældende regler, hvorfor prisloftet for 

damp skal fastsættes efter Energitilsynets konkrete skøn.   

Prisloftudmelding for damp for AffaldPlus  

 

27.  SK-Varme A/S klagede den 6. januar 2010 over indplaceringen af AffaldPlus 

i forbindelse med Energitilsynets prisloftudmelding for varmt vand for 2010. Ved 

behandling af klagesagen, kom det i marts 2011 frem, at AffaldPlus udover leve-

rancer af varmt vand også producerer damp. Det kom i forlængelse af sagens afgø-

relse den 31. marts 2011 frem, at anlægget kunne adskille disse leverancer.  

 

28.  Derfor ville sekretariatet til brug for prisloftudmeldingen for 2012 undersøge 

prisfastsættelsen af denne affaldsvarmedamp, hvilket denne sag drejer sig om.  

 

29.  På baggrund af ovennævnte afgørelse om indplacering af AffaldPlus i henhold 

til de energipolitiske retningslinjer udmeldte sekretariatet den 1. april 2011 et pris-

loft for varmt vand for AffaldPlus for 2011. AffaldPlus klagede i den forbindelse 

over, at sekretariatets afgørelse, herunder at Energitilsynet ikke for 2011 havde 

fastsat et prisloft for damp.  

 

30.  Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 12. december 2011 sekretari-

atets afgørelse for så vidt gælder udmelding af prisloft for varmt vand, men hjem-

viste forholdet om udmelding af et prisloft for damp for 2011 til Energitilsynets 

fornyede stillingtagen. Derfor omhandler denne sag fastsættelsen af et prisloft for 

affaldsvarmedamp for både 2011 og 2012.  

 

31.  AffaldPlus producerer affaldsvarme og -damp. Slagelse Kraftvarmeværk er 

aftager af begge dele. Værket anvender dampen til produktion af el (og varme). 

Værket leverer affaldsvarmen til SK-Varme. Dette er illustreret i figur 1.   
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32.  Slagelse Kraftvarmeværk var indtil 1. januar 2012 ejet af DONG Energy. SK-

Varme A/S, som er aftager af affaldsvarme fra Slagelse Kraftvarmeværk, har fra 1. 

januar 2012 overtaget Slagelse Kraftvarmeværk.  

 

33.  SK-Varme A/S er ejet af SK Forsyning A/S, som er ejet af Slagelse Kommu-

ne.  

TEKNISK INPUT FRA SAGSPARTER OG LOVGIVER  

34.  Sekretariatet har til brug for den skønsmæssige fastsættelse af dampprisloftet 

indhentet oplysninger fra sagens parter om fastsættelse af dampprisloft for både 

2011 og 2012.    

AFFALDSPLUS’ SYNSPUNKTER  

35.  AffaldPlus angiver i sit høringssvar af 1. juli 2011, at det fremgår af vejled-

ningen til prisloftbekendtgørelsens punkt 7.1.15, at Energitilsynet skal sikre at 

meromkostningerne ved at producere damp henføres til el-siden, hvilket anlægget 

finder må betyde, at der derfor må være tale om et højere prisloft for damp end for 

varmt vand.  

 

36.  AffaldPlus oplyser tillige, at det er væsentligt mere kompliceret og omkost-

ningskrævende for et anlæg at producere damp end varmt vand. Der kræves en 

højere temperatur og et højere tryk. Anlægget angiver også, at meromkostningerne 

beror på både den investering, der er tale om, og på løbende meromkostninger ved 

drift og vedligeholdelse. Anlægget finder derfor, at prisloftet på damp skal være 

1/3 højere end prisloftet for varmt vand.  

 

37.  AffaldPlus kommer til samme konklusion i forhold til anvendelsen af en nyt-

teværdibetragtning. Samlet konkluderer anlægget derfor, at prisloftet for damp 

skal ligge 1/3 højere end prisloftet for varmt vand.  

 

38.  Sekretariatet har i brev af 23. august 2011 bedt AffaldPlus om at udarbejde en 

konkret opgørelse over de meromkostninger, som anlægget har ved dampproduk-

tionen og bedt om dokumentation for omkostningsopgørelsen.  

 

39.  AffaldPlus har ved brev af 29. september 2011 sendt oplysninger og doku-

mentation for henholdsvis merinvestering og meromkostninger ved drift og vedli-

gehold for dampproduktion i forhold til varmt vands produktion.  
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40.  Investeringsomkostningernes størrelse ved henholdsvis etablering af en 

dampproducerende kedel og en varmtvandsproducerende kedel er dokumenteret 

ved et notat fra Rambøll. Notatets konklusion er, at en investering i et nyt damp-

producerende ovn-kedelanlæg vil være ca. 30 % højere, end en investering i et 

varmtvandsproducerende anlæg.  

 

41.  Dokumentation for forskellen i omkostninger til drift og vedligehold fremgår 

af oplysninger fra AffaldPlus samt fra  Rambøll. AffaldPlus har taget udgangs-

punkt i de faktiske regnskabstal for henholdsvis den dampproducerende ovnlinje 

og den varmtvandsproducerende ovnlinje. Da den dampproducerende ovnlinje har 

dobbelt så stor kapacitet, som den varmtvandsproducerende, er omkostningstallene 

for varmtvandslinjen reguleret op svarende til, at linjen har den samme kapacitet 

på 6 tons pr time, som damplinjen har, inden en sammenligning foretages, jf. tabel 

1.   

TABEL 1. MEROMKOSTNINGER VED DRIFT OG VEDLIGEHOLD  

                   2009                                           2010  

 
Kilde: AffaldPlus’ oplysninger  

 

42.      Som det fremgår efter det i tabellen fastsatte tillæg ved en opregulering af 

varmtvandslinjen til en kapacitet på 6 tons pr time, er meromkostningen ved drift 

og vedligehold for damplinjen  henholdsvis 42 % i 2009 g 52 % i 2010. AffaldPlus 

konkluderer derfor, at den foreslåede nøgle på 1/3 højere prisloft for damp i for-

hold til prisloftet for varmt vand, er rimelig.  

 

43.  AffaldPlus kommenterer i sit indlæg af 2. februar 2012 SK-Varmes bemærk-

ninger indsendt i deres egenskab af ny ejer af Slagelse Kraftvarmeværk, herunder 

at fastlæggelsen af omkostningsbestemt pris og fordelingsnøgle hos AffaldPlus er 

uden relevans for sagen om prisloft samt at det af SK-Varme nævnte om drift af 

turbine, m.v. på Slagelse Kraftvarmeværk ikke er relevant.  

 

44.  Endelig anfører AffaldPlus, at omkostningerne ved pumper, vandbehandling 

m.v. hos Slagelse Kraftvarmeværk er uden praktisk betydning for beregning af 

prisloftet, og at hvis der i et eller andet omfang skulle tages hensyn til de forhold, 

som SK-Varme har fremdraget, ville der allerhøjst kunne blive tale om at sætte 

tillægget ned fra 1/3 til ca. 25 %.  

 

45.  AffaldPlus oplyser, at omkostningerne til vandbehandling mv. i driftsbudget 

for 2011 for Slagelse Kraftvarmeværk kun udgør 280.000 kr. om året, og at denne 

omkostningspost samtidig vedrører Slagelse Kraftvarmeværks halmdampproduk-

tion.  
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46.  På sekretariatets foranledning har AffaldPlus ved brev af 20. marts 2012 op-

lyst, at afskrivningerne på de to ovnlinjer i 2009 har udgjort kr.8.139.176 og i 

2010 kr. 6.085.523.  

 

47.  Anlægget oplyser også i brevet, at det finder:  

 

48.  At elsidens resultater ikke er relevant ved opgørelse af affaldssidens merom-

kostninger ved dampproduktion.  

 

49.  At meromkostningerne skal opgøres standardiseret.  

 

50.  At AffaldPlus afskrivninger på anlægget ikke er relevant i forhold til fastsæt-

telse af et prisloft for damp, men i forhold til fastsættelse af den omkostningsbe-

stemte pris.  

 

51.  At det er klart, at fordelingsnøglen mellem affald og varme er uden betydning 

for de meromkostninger, der er forbundet med at producere damp frem for varmt 

vand i et affaldsforbrændingsanlæg.  

SLAGELSE KRAFTVARMEVÆRKS SYNSPUNKTER  

52.  I det følgende gennemgås Slagelse Kraftvarmeværks synspunkter. De er 

nummereret fra A til J, så der i vurderingsafsnittet herefter kan refereres til de 

enkelte synspunkter.  

Ved DONG Energy (ejer indtil 1. januar 2012)  

 

53.  DONG Energy, som har ejet Slagelse Kraftvarmeværk indtil 1. januar 2012, 

har anført i sit høringssvar af 22. juni 2011, at:  

 

54.  A: Prisloftet for damp bør fastsættes ud fra, hvad damp leveret fra andre effek-

tive anlæg på andre brændsler etableret indenfor de energipolitiske retningslinjer 

ville have resulteret i af pris.  

 

55.  B: Såfremt dette – grundet det begrænsede dampmarked – ikke skulle være 

muligt at fastsætte, foreslår DONG, at der tages udgangspunkt i prisloftet for 

varmt vand for det pågældende område og så tillægges eller fratrækkes de rimelige 

mer- eller mindreomkostninger, som produktionen af dampen medfører i forhold 

til produktionen af varmt vand. Værket finder, at der i vurderingen af disse mer- 

eller mindreomkostninger bør lægges den standard til grund, som et effektivt dre-

vet anlæg i den bedre halvdel af markedet ville have til en tilsvarende produktion.  

 

56.  DONG Energy har ved mail af 19. oktober 2011 og 8. januar 2012 oplyst, 

ikke at have bemærkninger til AffaldPlus, Slagelses opgørelser af meromkostnin-

ger til brug for fastsættelse af dampprisloft for 2011 eller 2012.    

Ved SK-Varme  (ejer fra 1. januar 2012)  

 

57.  SK-Varme A/S, som – via Slagelse Kraftvarmeværk - er aftager af affalds-

varme fra AffaldPlus, har i efteråret 2011 ønsket at afgive bemærkninger i sagen.  

 

58.  SK-Varme afgav bemærkninger af 14. oktober 2011, hvorefter:  
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59.  C: De ikke er enige i, at det er dyrere at producere damp end kraftvarme. Efter 

værkets vurdering er omkostningerne til produktion af damp omtrent på samme 

niveau, som omkostningerne til produktion af fjernvarme baseret på kraftvarme. 

Værket inddrager i svaret tillige nogle forhold vedrørende elproduktion hos aftager 

af dampen.  

 

60.  SK-Varme har ved brev af 4. januar 2012 oplyst, at de har overtaget Slagelse 

Kraftvarmeværk fra DONG Energy per 1. januar 2012. SK-Varme har anmodet 

Energitilsynet om, at:  

 

61.  D: Tidligere udmelding vedr. prisloftet for affaldsdamp fastholdes for 2011 og 

2012, og SK-Varme anfører i den forbindelse, at dette prisniveau afspejler kraft-

varmeværkets eget omkostningsniveau ved at producere fjernvarme.  

 

62.  SK-Varme har givet en beskrivelse af produktionsanlæggene i Slagelse med 

bemærkninger om, at:  

 

63.  E:. Der burde beregnes en hypotetisk substitutionspris for affaldsdamp, at den 

af anlægget anvendt omkostningsfordeling bør ændres, samt bemærkninger om 

visse omkostninger til produktion af affaldsdamp – som foregår på Slagelse Kraft-

varmeværk - allerede dækkes af Slagelse Kraftvarmeværk.  

 

64.  F: Værket anfører, at det fremgår af vejledning til bekendtgørelse om fastsæt-

telse af prislofter, m.v., punkt 7.1.3, at ”for at finde ud af, hvilket prisloft et be-

stemt affaldsforbrændingsanlæg skal anvende, skal det vurderes, hvilket brændsel 

varmen, som affaldsvarmen fortrænger, ville være baseret på, hvis der i stedet for 

affaldsforbrændingsanlægget var blevet etableret et værk, der kunne levere den 

tilsvarende varme”.  

 

65.  G: SK-Varme finder, at såfremt der ikke havde været et affaldsfyret anlæg 

ville der i stedet være etableret en større halmkedel. Værker finder derfor, at der 

ved fastsættelse af affaldsdampprisloftet skal tages udgangspunkt i de forventede 

omkostninger til produktion af damp på en halmkedel.  

 

66.  Værket opstiller derfor et eksempel på produktionsomkostninger, hvis værkets 

halmkedel kunne have produceret dampen. SK-Varme oplister nogle fordele og 

ulemper ved anvendelsen af henholdsvis halmdamp og affaldsdamp, og konklude-

rer herefter, at prisloftet for damp bør være fastsættes til 68,3 kr./GJ samt at dette 

er meget tæt på det prisloft for damp, som SK-Varme påstår, at Energitilsynet har 

fastsat tidligere for damp.  

 

67.  H: SK-Varme gør opmærksom på, at da deres anlæg er integreret med Affald-

Plus’ anlæg, afholder SK-Varme allerede nogle af omkostningerne til affalds-

dampproduktionen, herunder drift, vedligeholdelse, afskrivning og forrentning af 

fødepumper, vekslere, fjernvarmepumper og vandbehandlingsanlæg, som værket 

også bruger til at producere halmbaseret damp på.  
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68.  I: SK-Varme har ved brev af 17. februar 2012 oplyst, at de finder, at der ved 

fastsættelsen skal sammenlignes med prisen for produktion af damp på halmked-

len hos Slagelse Kraftvarmeværk, da den er tæt på at være en reel substitutionsmu-

lighed i forhold til affaldsdampen. Værket finder derudover, at meromkostninger-

ne ved dampproduktion er begrænsede, da de hovedsagelig vedrører anskaffelsen 

af anlægget, som udgør en meget lille del af værkets omkostninger, da anlægget 

allerede er afskrevet gennem mange år.  

 

69.  J:. Derudover anfører værket, at det er nødvendigt, at AffaldPlus skal føre to 

regnskaber fremover, hvis der fastsættes to forskellige prislofter.  

Energistyrelsens udtalelser i sagen - fastsættelse og datagrundlag  

 

70.  Sekretariatet har bedt Energistyrelsen om en udtalelse i sagen.  

OM NYTTEVÆRDI  

71.  Værdien af damp er efter Energistyrelsens opfattelse afhængig af anvendelsen. 

Såfremt dampen anvendes til elproduktion, vil dampen have en højere værdi, end 

hvis den anvendes til fjernvarme.  

 

72.  Men damp kan principielt også have en højere værdi, hvis det anvendes til 

fjernvarme i et damp-system, jf. Energistyrelsens udtalelse.    

OM DAMPPRODUKTION VS VARMEPRODUKTION OG DATAMANGEL  

73.      Energistyrelsen udtaler i forbindelse med supplerende bemærkninger til en 

dampprisloftfastsættelse, at prisloftet skal fastsættes efter et konkret skøn.  

 

74.      Styrelsen bemærker også, at ”der formentlig ikke er nok dampproducerende 

anlæg og dermed data nok til at kunne fastsætte prisloftet ud fra, hvad damp leve-

ret fra andre effektive anlæg på andre brændsler etableret indenfor de energipoliti-

ske retningslinjer ville have resulteret i af pris….”  

 

75.      Styrelsen bemærker også, at ” På grund af datamangel vil det dog forment-

lig ikke være muligt at fastsætte de mer- eller mindre omkostninger, som et effek-

tivt drevet anlæg ville have ved en tilsvarende produktion…. , jf. Energistyrelsen 

udtalelse.  

ENERGISTYRELSENS ENERGIPRODUCENTTÆLLING  

76.      El- og varmeproducenter skal hvert år indberette oplysninger om brænd-

selsforbrug og varme- elproduktion for deres anlæg til Energistyrelsen. De ind-

samlede data anvendes til energistatistik, til analyser af den energimæssige udvik-

ling og i forbindelse med opfølgning på regeringens energipolitik.  

 

77.      Data bruges også til den årlige indplacering af affaldsforbrændingsanlæg i 

henhold til de energipolitiske retningslinjer i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 

5, stk. 1. Data viser, hvilke brændsler der bruges – helt ned på detailniveau.  
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HØRING 
78.      Udkast til denne afgørelse har været sendt i høring hos AffaldPlus, SK-

Varme og DONG Energy den 18. april 2012 med høringsfrist den 2. maj 2012. 

Udkastet har også været sendt til Energistyrelsen til orientering og for eventuelle 

bemærkninger.  

 

79.      Sekretariatet har modtaget bemærkninger fra SK-Varme og fra AffaldPlus. 

Høringssvarene er refereret nedenfor, opdelt på emner, som efterfølges af sekreta-

riatets bemærkninger i kursiv.  

HØRINGSSVAR FRA SK-VARME  

Fastlæggelse af den hypotetiske substitutionspris  

80.      SK-Varme anfører i sit høringssvar, at det fremgår af vejledningen til pris-

loftbekendtgørelsens punkt 7.1.3, at for at finde ud af, hvilket prisloft et bestemt 

affaldsforbrændingsanlæg skal anvende, skal det vurderes, hvilket brændsel, den 

varme som affaldsvarmen ville fortrænge, ville være baseret på, hvis der i stedet 

for affaldsforbrændingsanlægget var blevet etableret et værk, som kunne levere 

den tilsvarende mængde varme. Prisloftet kan således ifølge SK-Varme beregnes 

som den hypotetiske substitutionspris.  

 

81.      SK-Varme finder derfor, at Energitilsynet ved fastlæggelse af prisloftet for 

damp skal lægge til grund, hvilke omkostninger SK-Varme selv ville have haft, 

dersom varmeforsyningen selv skulle have produceret dampen på et halmfyret 

anlæg etableret på tidspunktet for affaldsforbrændingsanlæggets opførelsestids-

punkt, dvs. ca. 1990.  

 

82.  SK-Varme har fremsendt dokumentation på egne omkostninger til produktion 

af damp, og finder, at det er i strid med prisloftbekendtgørelsens intention, hvis 

prisloftet for affaldsdampen fastsættes på et højere niveau/ medfører større udgif-

ter til varmekunderne end, hvis SK-Varme selv havde produceret dampen.  

 

83.  SK-Varme anmoder Energitilsynet om at lægge SK-Varmes egenproduktions-

pris til grund for fastlæggelse af prisloftet, eller alternativt om at indhente oplys-

ninger fra en række anlæg, som skulle have biomassefyrede dampkedelanlæg.  

 

84.  Sekretariatet skal indledningsvist gøre opmærksom på, at såfremt SK-Varmes 

substitutionspris ud fra egne produktionsomkostninger for affaldsdamp er 74 kr./ 

GJ, så bør SK-Varme gøre det gældende overfor AffaldPlus, idet AffaldPlus´ pris 

for affaldsdamp skal være den laveste af den omkostningsbestemte pris, substituti-

onsprisen eller prisloftet. SK-Varmes substitutionspris er imidlertid ikke relevant 

for fastsættelsen af prisloftet for damp, som er emnet for denne afgørelse.  

 

85.  Sekretariatet skal desuden henvise til dette notats punkt 125 – 130, herunder 

specifikt punkterne 128-130 for anvendelsen af metode for fastsættelse af prisloftet 

for damp i forhold til fastsættelse af prisloftet for varmt vand.     

 

86.  Særligt vedrørende forslag om undersøgelse af en række angivne anlægs om-

kostninger til biomassebaseret dampproduktion, skal sekretariatet anføre, at se-

kretariatets metode for fastsættelse af prisloft for affaldsdamp er baseret på en 

række forhold.  
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87.  Først, at prisloftbekendtgørelsen i § 5, stk. 2, fastsætter, at prisloftet for damp 

skal fastsættes efter et konkret skøn. Modsat fastsættelsen af prislofter for affalds-

varme efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1, som fastsættes som gennemsnitsprisen for 

opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret i 

overensstemmelse med de energipolitiske retningslinjer.  

 

88.  Dernæst, at vejledningen til prisloftbekendtgørelsen i punkt 7.1.15 angiver, at 

det ikke er hensigtsmæssigt at fastsætte et dampprisloft for damp på samme måde, 

som for opvarmet vand.  

 

89.  Energistyrelsen – som hvert år får anmeldt data fra Energiproducenttællin-

gen, hvoraf alle landets varmeproducenters produktion fremgår – har endvidere 

oplyst, at der formentlig ikke er nok dampproducerende anlæg i Danmark til at 

kunne fastsætte et prisloft ud fra, hvad damp leveret fra andre effektive anlæg på 

andre brændsler etableret indenfor de energipolitiske retningslinjer ville have 

resulteret i af pris.  

 

90.  Energistyrelsen har også i udkast til ny prisloftbekendtgørelse foreslået, at 

Energitilsynets skønsmæssige fastsættelse af et prisloft for damp afløses af en kon-

kret regulering baseret på de dokumenterede meromkostninger ved dampproduk-

tion i forhold til varmtvandsproduktion.  

 

91.  Ved at fastlægge de ekstraomkostninger der i forhold til varmeproduktion er 

ved dampproduktion og samtidig anvende prisloftet for varmeproduktionen er det 

sekretariatets vurdering, at der dermed sikres et sagligt grundlag for sekretaria-

tets skøn.  

 

92.  På baggrund af oplysninger fra Energistyrelsen og sekretariatets egen vurde-

ring heraf, er det desuden sekretariatets vurdering, at samme saglige grundlag 

ikke ville kunne opnås ved en gennemsnitspris på halmbaseret dampproduktion.  

AffaldPlus’ opgørelse af meromkostninger til produktion af damp  

 

93.  SK-Varme finder ikke, at AffaldPlus’ oplysninger om meromkostninger kan 

anvendes grundet flere metodefejl.  

 

94.  Først fordi AffaldPlus anlægs restværdi burde være lav, hvis det er afskrevet i 

henhold til afskrivningsbekendtgørelsens regler, da anlægget er etableret i 1990. 

SK-Varme anfører samtidig, at afskrivningerne i den hypotetiske substitutionspris 

ville være tilsvarende lave, fordi det anlæg, der ellers ville være blevet opført, også 

ville være nedskrevet til en forholdsvis lav værdi.  

 

95.  Dernæst fordi SK-Varme ikke finder, at der er fremlagt dokumentation og 

kopi af regningsbilag for AffaldPlus’ meromkostninger, og fordi forskellen mel-

lem produktionsprisen på dampkedel og varmtvandskedel ikke er så stor, som 

AffaldPlus giver udtryk for. SK-Varme henviser til budgetlagte produktionspriser 

for anlægget i 2011, hvoraf fremgår en forskel i produktionsprisen på 8,3 %, og 

SK-Varme finder, at denne procentsats tager højde for såvel meromkostninger, 

som afskrivninger mellem de to anlæg.  
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96.  SK-Varme anfører, at driftsmønstret for de to kedellinjer er forskelligt, og at 

der bør tages højde for dette, idet driftsomkostninger for dampanlægget ellers fast-

sættes alt for højt.  

 

97.  SK-Varme anfører, at AffaldPlus i deres fastsættelse af meromkostninger kun 

har skaleret omkostninger til maskiner og materiale, at der derudover indgår en 

lang række omkostninger, som AffalPlus ikke forholder sig til, samt at disse om-

kostninger efter SK-Varmes vurdering er uafhængig af, om der produceres varmt 

vand eller damp. SK-Varme anfører samtidig, at der ikke er grundlag for at op-

skrive alle omkostninger.  

 

98.  Endelig finder SK-Varme, at der er usikkerhed om omkostningsfordelingen 

mellem de to anlæg, med risiko for forkert fordeling af omkostninger.  

 

99.  Sekretariatet bemærker først, at afkrivningsbekendtgørelsens rammer i hen-

hold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, er afskrivning i op til 30 år. Da AffaldPlus’ 

anlæg efter SK-Varmes oplysninger er opført i 1990, vil afskrivningsperioden for 

anlægget i henhold til disse regler kunne vare til 2020. Der er kun i bekendtgørel-

sen fastsat ”øvre”rammer for den årlige afskrivning, jf. § 4, stk. 1. Sekretariatet 

har derfor lagt de af AffaldPlus oplyste afskrivningsbeløb til grund for vurderin-

gen.  

 

100.  Med hensyn til de fremsendte budgetterede produktionspriser for de to kedel-

linjer for 2011, skal sekretariatet oplyse, at sekretariatets prisloftberegninger 

nødvendigvis skal basere sig på faktiske og ikke budgetterede data. Derfor bereg-

nes prislofterne på baggrund af historiske produktionsomkostninger og ikke bud-

getterede produktionsomkostninger, jf. prisloftvejledningens punkt 8. Det samme 

gør sig gældende for den konkrete fastsættelse af prisloftet for damp. Derfor finder 

sekretariatet, at de af AffaldPlus opgjorte maskinomkostninger for 2009 og 2010 

skal lægges til grund for fastsættelsen.  

 

101.  Sekretariatet er enig i, at AffaldPlus kun skalerer de omkostninger, der ved-

rører maskiner og materiale. Sekretariatet er også enig i, at de øvrige omkost-

ningstyper, som er ens uanset om der produceres varmt vand eller damp, ikke skal 

medtages, da det er AffaldPlus meromkostninger ved dampproduktionen, som skal 

indgå i vurderingen. Sekretariatet er derfor også enig i, at der ikke er grundlag for 

at opskrive / opskalere alle omkostninger, men kun meromkostningerne.  

 

102.  Sekretariatet er enig i, at der kan være usikkerhed omkring omkostningsfor-

delingen mellem de to kedellinjer ligesom driftsmønstrene for linjerne kan have 

indvirkning på en omkostningsberegning. Samlet set er de to forhold, hvor sekre-

tariatet er enig i SK-Varmes betragtninger indgået i sekretariatets skøn, som er 

forelagt på baggrund af de konkrete beregninger. Det er således blandt andet 

disse forhold, der har været medvirkende til, at sekretariatet har fastsat merom-

kostningsprocenten lavere end de af AffaldPlus fremsendte oplysninger vedrøren-

de meromkostninger umiddelbart kunne give grundlag for.  

103.  Sammenfattende vurderer sekretariatet derfor, at SK-Varmes bemærkninger 

ikke giver anledning til at ændre i udkastet til afgørelse.  
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HØRINGSSVAR FRA AFFALDPLUS  

104.  AffaldPlus anfører i sit høringssvar, at virksomheden overordnet ikke har 

særlige bemærkninger til notatet.  

 

105.  AffaldPlus oplyser, at med hensyn til AffaldPlus’ afskrivninger, så er de 

korrekt angivet i udkastet, samt at AffaldPlus’ samlede investeringer løber op i ca. 

142 mio. kr., medens den nedskrevne saldo udgjorde godt 12. mio. kr.  

 

106.  AffaldPlus anfører også, at afhængig af de yderligere investeringer, der fore-

tages, vil det kunne påvirke omfanget af afskrivningerne om et par år, men ikke 

for den periode, der er ligger til grund for udmeldingen af prisloftet.  

 

107.  Heller ikke AffaldPlus’ bemærkninger giver anledning til at ændre i udkastet 

til afgørelse.  

 

108.  Sekretariatet har derudover den 15. maj 2012 efter høringsfristens udløb 

modtaget et brev fra Eigil Worm som repræsentant for AffaldPlus. Brevet inde-

holder efter sekretariatets vurdering ikke faktuelle oplysninger af betydning for 

sagen. Brevet har derfor ikke givet anledning til yderligere overvejelser.   

 

LOVGRUNDLAG, M.V.  
109.      Varmforsyningslovens § 20, stk. 1, fastsætter rammerne for beregning af 

varmeprisen, jf. LBK nr. 1184 af 14/12/2011:  

§ 20, stk. 1. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive 

varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en 

eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til 

det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra na-

turgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsom-

kostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge 

af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareak-

tiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmed-

kapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etable-

ring og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, § 20 

a, stk. 7, og § 20 b.    

 

110.      Hjemlen til at fastsætte regler om prislofter for affaldsvarme fremgår af 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 4:   

 § 20, stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I 

reglerne lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effek-

tivisering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal 

bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Klima-, 

energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om fordelin-

gen af omkostningerne til behandling af affald og produktion af varme på 

affaldsforbrændingsanlæg.   

 

111.      Bestemmelsen blev udnyttet i 2006 ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 

234 af 23. mart 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvar-

me fra affaldsforbrændingsanlæg.  
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112.      Fastættelse af maksimalpriser for fjernvarme leveret fra et affaldsforbræn-

dingsanlæg er reguleret i bekendtgørelsens § 4:    

§ 4. I de i § 2 nævnte aftaler kan affaldsforbrændingsanlægget for levering 

af opvarmet vand eller damp maksimalt kræve den laveste af følgende var-

meafregningspriser:  

1. prisen fastsat i medfør af varmeforsyningslovens § 20, eller  

2. det i § 5 fastsatte prisloft.    

 

113.      Reglerne for beregning af prislofterne i bekendtgørelsens § 5, :  

§ 5. Prisloftet for opvarmet vand produceret på et affaldsforbrændingsanlæg 

fastsættes til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på et fjern-

varmeværk, som ville være blevet etableret i overensstemmelse med de 

energipolitiske retningslinjer, således at der opstår et prisloft for:  

1. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der 

forsynes med naturgas.  

2. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der 

forsynes med andet end naturgas.  

3. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i centrale områder.    

Stk. 2. Prisloftet for damp produceret på et affaldsforbrændingsanlæg fast-

sættes efter et konkret skøn.              

 

114.                  Bestemmelsens stk. 1, vedrører fastsættelsen af prislofter for varmt 

vand. Stk. 2, vedrører fastsættelsen af prisloftet for damp, som skal foretages sær-

skilt for det enkelte anlæg efter et konkret skøn.    

 

115.                  Der er i vejledning nr. 44 af 8. juni 2006 om bekendtgørelse om 

fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbræn-

dingsanlæg i punkt 7.1. beskrevet hvorledes prislofterne skal beregnes. Vejlednin-

gens punkt 7.1.1 – 7.1.14 omhandler fastsættelse af prislofter for varmt vand, me-

dens vejledningens punkt 7.1.15 omhandler fastsættelsen af et prisloft for damp.  

Punktet vedrørende damp fremgår nedenfor:   

7.1.15. For affaldsforbrændingsanlæg, der leverer damp, er det ikke hen-

sigtsmæssigt at fastsætte et prisloft på samme måde som prislofterne for op-

varmet vand produceret på affaldsforbrændingsanlæg. Derfor fastsætter 

Energitilsynet prisloftet for damp på baggrund af et konkret skøn. Damp 

produceres med henblik på produktion af elektricitet. Ved fastsættelsen af 

prisloftet vil Energitilsynet sørge for at sikre, at ekstraomkostningerne til 

produktion af dampen henføres til elsiden.    

 

116.                  Punktets sidste punktum vedrører umiddelbart den situation, hvor 

affaldsforbrændingsanlægget selv udnytter dampen til elproduktion. Dette er ikke 

tilfældet for AffaldPlus, Slagelse, der alene producerer og leverer dampen. Elpro-

duktionen sker på det aftagende kraftvarmeværk.    

 

117.                  Det bemærkes, at Energistyrelsen arbejder på en revideret prisloft-

bekendtgørelse med tilhørende vejledning. Sekretariatet deltager i dette arbejde.    
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118.                  I det nuværende udkast, skal den nugældende skønsfastsættelse 

afløses af en mere specifik beregningsmetode, hvorefter prisloftet for damp fast-

sættes til et beløb, der svarer til prisloftet for levering af opvarmet vand forøget 

med dokumenterede meromkostninger for produktion af damp i forhold til produk-

tion af varmt vand.    

 

119.                  Formålet med prisloftreglerne er præciseret i loven forarbejder, jf. 

lovforslag nr. 240 af 29. marts 2000 om forslag til lov om varmeforsyning, i de 

specielle lovbemærkninger til § 20, stk. 4, hvor det bl.a. fremgår, at:    

”Varmekunderne er derfor i dag ikke tilstrækkelig sikret imod, at for store 

omkostninger væltes over på varmeproduktionen….”    

”På denne baggrund fastsætter lovforslaget derfor nye bestemmelser om 

prisregulering af affaldsforbrændingsanlæg. Formålet hermed er at under-

støtte princippet om en omkostningsægte fordeling af omkostningerne, så 

varmekunder, der modtager varme fra affaldsforbrændingsanlæg, beskyttes 

mod urimelige varmepriser og betingelser”…   

 

120.                  Det fremgår også af prisloftvejledningens punkt 3.3, at prisloftbe-

stemmelserne bl.a. har til formål at beskytte varmeforbrugerne, idet en omkost-

ningsfordeling, som er grundlaget for fastsættelsen af den omkostningsbestemte 

pris, er vanskelig at fastsætte:   

3. AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆGGENES SITUATION  

3.1. Affaldsforbrændingsanlæggene modtager affald, som værkerne kan sortere til 

genanvendelse, afbrænde eller deponere. Ved afbrænding af affaldet kan der pro-

duceres elektricitet og/eller opvarmet vand eller damp.  

 

3.2. Da affaldsforbrændingsanlæggene er afskåret fra at kræve en højere pris for 

varme end de nødvendige varmeproduktionsomkostninger, må affaldsforbræn-

dingsanlæggene lave en omkostningsfordeling af deres udgifter. De skal således 

opgøre, hvilke udgifter de har i forbindelse med indsamling og forbrænding af 

affald, hvilke udgifter der kan knyttes til elproduktion, og hvilke omkostninger der 

alene berører varmeproduktion.  

 

3.3. Erfaringer viser dog, at der er store vanskeligheder forbundet med at lave en 

sådan omkostningsfordeling mellem udgifter, der kan henføres under affaldsbort-

skaffelseshensynet, udgifter til elproduktion og udgifter der henhører under var-

mesiden. Mange af de udgifter som affaldsforbrændingsanlæggene afholder, er 

udgifter der knytter sig både til bortskaffelsen af affald og til kraft-varme-

produktionen. Forsøg på at finde en sådan generelt anvendelig fordelingsnøgle for 

disse fællesomkostninger har ikke båret frugt. Dette har skabt en risiko for, at ud-

gifter, der reelt henhører til affaldssiden eller elsiden, overvæltes på varmeforbru-

gerne.  

 

3.4. Samtidig etableres og drives affaldsforbrændingsanlæggene ofte primært ud 

fra affaldsinteresser, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med fjernvarme-

anlæggenes interesser. Eksempelvis er det de fælleskommunale affaldsforbræn-

dingsanlægs hovedinteresse at bortskaffe affaldet billigst muligt. Endvidere kan et 

lokalt fjernvarmeværk være forpligtet, som følge af en pligt til at forsyne varme-

forbrugerne med den billigste varme, til at aftage affaldsvarme, som er baseret på 
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affaldsleverancer fra en større region. Dette medfører, at et mindre antal varme-

kunder, der er knyttet til det pågældende fjernvarmenet, kan risikere at få øgede 

udgifter til fjernvarme, hvorimod det store antal affaldskunder kan få bortskaffet 

deres affald relativt billigt, såfremt affaldssiden overvælter en del af fællesom-

kostningerne på varmekunderne.  

 

3.5. Manglen på en fast regel for fordelingen af fællesomkostningerne mellem 

affaldssiden, elsiden og varmesiden samt uklarheden omkring beregningen af pri-

sen for varme fra et affaldsforbrændingsanlæg ud fra hvile i sig selv-princippet, 

medfører en risiko for, at varmekunderne i fremtiden kommer til at opleve stigen-

de varmepriser, når et fjernvarmenet tilføres affaldsvarme.    

 

121.          Endelig beskrives i vejledningens punkt 6, de i bekendtgørelsens § 4 

fastsatte maksimalpriser, herunder også substitutionsprisprincippet specifikt i 

punkt 6.4.  

6. FASTSÆTTELSE AF MAKSIMALPRISER - BEMÆRKNINGER TIL BEKENDTGØREL-

SENS § 4  

6.1. Formålet med prislofterne er at sikre, at forbrugernes varmepris er så korrekt 

som mulig, og indførelsen af prisloftet medfører ikke, at de almindelige prisfast-

sættelsesregler som følger af varmeforsyningsloven § 20, fraviges.  

 

6.2. Derfor er udgangspunktet, at varmeprisen skal fastsættes efter princippet i 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, om at varmeproduktionen skal hvile i sig selv. 

Varmeafregningsprisen kan altså maksimalt fastsættes til den laveste af enten pris-

loftet eller varmeprisen i medfør af de almindelige regler i varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 1. Dette fremgår eksplicit af bekendtgørelsens § 4, og det følger tillige af 

varmeforsyningslovens § 20.  

 

6.3. Prisloftet kan således ikke anvendes til at opkræve en højere pris for varmen, 

end hvad det reelt koster for affaldsforbrændingsanlæggene at producere varmen.  

 

6.4. Det følger desuden af hvile i sig selv-princippet og Energitilsynets praksis på 

området, at såfremt der er en substitutionsmulighed, og denne er lavere end den 

omkostningsbestemte pris, anvendes den reelle substitutionspris som maksimal-

pris. I visse situationer vil der være mulighed for, at det fjernvarmenet som et af-

faldsværk forsyner, allerede forsynes i tilstrækkeligt omfang med varme, hvis 

produktionspris ligger under prisloftet og under den omkostningsbestemte pris for 

affaldsvarmen. Dette vil typisk være tilfældet i de områder, der forsynes fra de 

centrale kraft-varme-værker. I sådanne tilfælde vil maksimalprisen fastsættes til 

produktionsprisen på den varme, som affaldsvarmen faktisk fortrænger, dvs. den 

reelle substitutionspris. Maksimalprisen fastsættes således, for at det ikke skal 

komme varmeforbrugerne til skade, at den varme som de plejer at aftage, erstattes 

af affaldsvarme.  
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BEGRUNDELSE  
122.          Prisloftet for damp skal – på tilsvarende vis som prislofterne for varmt 

vand – fastsættes hvert år i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2 og § 7, 

stk. 2.  

 

123.          Grundlaget for og rammerne for dampprisloftfastsættelsen for Affald-

Plus er ens for 2011 og 2012. Derfor vil sekretariatets prisloftudmelding være ens 

for de to perioder.  

 

124.          I det følgende gennemgås sekretariatets vurdering af, hvordan damp-

prisloftet skal fastsættes. I vurderingen tager sekretariatet også stilling til parternes 

synspunkter.  

 

125.          I sekretariatets vurdering af Slagelse Kraftvarmeværks synspunkter ved 

DONG Energy og SK-Varme refereres for overskuelighedens skyld til de i punkt 

48-63 nævnte synspunkter, nummereret fra A-J.  

FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT FOR DAMP I FORHOLD TIL PRISLOFT FOR VARMT 

VAND  

126.          Prisloftet for varmt vand fastsættes til gennemsnitsprisen for opvarmet 

vand produceret på et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret i overens-

stemmelse med de energipolitiske retningslinjer, således at der opstår 3 prislofter.  

 

127.          Indplacering efter disse retningslinjer sker på baggrund af Energistyrel-

sens data fra den årlige energiproducenttælling. Sekretariatet for Energitilsynet 

beregner derefter gennemsnitspriser i de forskellige områder. Dermed opstår pris-

lofter for de 3 områder. Der er således et marked for varmt vand, og dermed et 

datagrundlag, som danner grundlag for disse beregninger.  

 

128.          Prislofterne for varmt vand kan betegnes som hypotetiske substitutions-

priser, jf. prisloftvejledningens pkt. 7.1.3. En faktisk substitutionspris er derimod 

baseret på eksisterende, mulige, lovlige og realistiske alternativer.  

 

129.          Det er ikke på tilsvarende vis – som foreslået af DONG Energy i punkt 

A - muligt at fastsætte et prisloft for damp, idet der ikke på samme måde som for 

varmt vand er mange dampproducerende virksomheder. Sekretariatet finder ikke, 

at der er det nødvendige datagrundlag til at beregne et gennemsnit af, hvad damp 

leveret fra andre effektive anlæg på andre brændsler etableret indenfor de energi-

politiske retningslinjer ville være blevet.  

 

130.          Det fremgår da også af vejledningen til prisloftbekendtgørelsen, punkt 

7.1.15, at det ikke er hensigtsmæssigt at fastsætte prisloftet for damp på samme 

måde som prislofterne for opvarmet vand.  

 

131.          Der er derfor ikke ved dampprisloftfastsættelsen tale om beregning af 

en hypotetisk substitutionspris, som ved fastsættelse af prislofterne for varmt vand, 

men om fastsættelse efter Energitilsynets konkrete skøn.  
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132.          Sekretariatets er – baseret på Energistyrelsens oplysninger samt egne 

oplysninger - oplyst om, at der kun er et affaldsforbrændingsanlæg udover Affald-

Plus i Danmark, som producerer damp, men som har andre produktionsforhold, 

idet anlægget selv producerer el på affaldsdampen. Derfor er der ikke – som fore-

slået af DONG Energy i punkt B - datagrundlag til at foretage en sammenlignende 

effektivitetsvurdering med andre affaldsdampproducerende anlæg, jf. også Energi-

styrelsens udtalelse.  

 

133.          Som det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 4, som nærmere beskre-

vet i prisloftvejledningens punkt 6, skal anlæggets affaldsdamppris være den lave-

ste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris, aftagers konkrete substitutions-

pris eller det fastsatte prisloft.  

 

134.          Affaldsforbrændingsanlæggets omkostningsbestemte pris vil – da der er 

tale om forenet produktion – være baseret på en omkostningsfordeling af det kon-

krete værks omkostninger. En sådan omkostningsfordeling mellem affaldssidens 

andel af anlæggets fællesomkostninger og varmesidens andel heraf vedrører imid-

lertid ikke – som foreslået af SK-Varme i punkt E - fastsættelsen af prisloftet, men 

alene fastsættelsen af den omkostningsbestemte pris.  

 

135.          Prisloftet og beregninger til grund herfor vedrører kun anlæggets var-

meproduktion, idet affaldsforbrændingen sker uanset, om der produceres varmt 

vand eller damp ved forbrændingen.  

 

136.          Aftagers substitutionspris er – til forskel fra den ved prisloftet for varmt 

vand fastsatte hypotetiske substitutionspris - helt konkret baseret på den pris, som 

aftager ellers kunne få den pågældende damp til. Ved en fastsættelse kan man 

således ikke – som anført af SK-Varme, punkt G, tage udgangspunkt i prisen på en 

alternativ mulighed, som endnu ikke foreligger/ er godkendt.  

 

137.          Såvel prisloft, som omkostningsbestemt pris og substitutionspris er 3 

selvstændige priser, og prisen for affaldsdampen kan maksimalt være den laveste 

af de 3 priser, jf. prisloftbekendtgørelsens § 4.  

 

138.          Men denne sag vedrører alene fastsættelsen af et prisloft for damp, så 

derfor behandles anlæggets omkostningsbestemte pris eller aftagers substitutions-

pris ikke her.  

SEKRETARIATETS VURDERING AF REGEL- OG DATAGRUNDLAG  

139.      Der har i sagen bl.a. været drøftet muligheden for ved fastsættelsen at 

anvende en betragtning om nytteværdien for den konkrete aftager af affaldsvarme-

dampen.  

 

140.      På baggrund af princippet i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, om bereg-

ning af varmeprisen efter de nødvendige omkostninger til varmeproduktionen, 

finder sekretariatet imidlertid, at dampprisloftfastsættelsen skal baseres på medgå-

ede omkostninger hos affaldsvarmeproducenten. Sekretariatet inddrager derfor 

ikke – som foreslået af SK-Varme i punkt C - aftagers anvendelse af dampen i 

fastsættelsen.  
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141.      Prisloftreglerne for varmt vand er i henhold til reglerne baseret på bereg-

ning af en gennemsnitspris for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, 

stk. 1. Da der ikke er dampproducerende anlæg nok til at kunne beregne en sådan 

gennemsnitspris, er det ikke muligt – som foreslået af SK-Varme i punkt F - at 

anvende denne metode til fastsættelse af et prisloft for damp, jf. også prisloftvej-

ledningens punkt 7.1.15, hvorefter det ikke er hensigtsmæssigt, at fastsætte prislof-

terne på samme måde, som for varmt vand, samt Energistyrelsens udtalelse.  

 

142.      Slagelse Kraftvarmeværk har i sagen forslået (Punkt G og I), at der ved 

fastsættelsen af dampprisloftet skal ske en sammenligning med prisen for produk-

tion af halmbaseret damp på Slagelse Kraftvarmeværk, idet denne produktion er 

tæt på at være en reel substitutionsmulighed.  

 

143.      Fastsættelsen af en substitutionspris kræver imidlertid, at der er tale om en 

eksisterende, faktisk, mulig, lovlig og realistisk mulighed. Derved kan en mulig-

hed, som ikke endnu er godkendt ikke komme i betragtning, jf. varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 1. Men måtte der ved den måske kommende godkendelse af 

halmdampproduktionen blive tale om en reel substitutionsmulighed, så vil affalds-

varmedampen skulle afregnes til denne pris, hvis den er den lavest af henholdsvis 

prisloft, omkostningsbestemt pris eller substitutionsprisen, jf. prisloftbekendtgø-

relsens § 4.  

 

144.      Men denne sag drejer sig ikke om fastsættelsen af hverken den omkost-

ningsbestemte pris eller substitutionsprisen, men om fastsættelsen af et prisloft for 

affaldsdamp. Derfor vil sekretariatet sagsbehandling alene vedrøre dette.  

 

145.      Efter en samlet vurdering finder sekretariatet, at udgangspunktet for fast-

sættelsen af et dampprisloft skal være de ekstraomkostninger, som anlægget måtte 

have ved dampproduktion i forhold til varmtvandsproduktion. Sekretariatet lægger 

derved til grund, at dampproduktion generelt kan være, og specifikt for Affald-

Plus, Slagelse, er mere omkostningskrævende end produktion af varmt vand, jf. 

prisloftvejledningens punkt 7.1.15. Sekretariatets sammenligning er baseret på 

affaldsforbrændingsanlæggets produktion af damp i forhold til anlæggets produk-

tion af varmt vand, og ikke – som af SK-Varme fremsat i bemærkning C – på en 

sammenligning med kraftvarmeproduceret varme.  

 

146.      Sekretariatet vil tillægge disse meromkostninger til det varmtvandspris-

loft, som er gældende for AffaldPlus, Slagelse. Derved vil fastsættelsen i videst 

mulige omfang afspejle varmeforsyningslovens principper om nødvendige om-

kostninger.  

 

147.      Da AffaldPlus, Slagelse producerer både varmt vand og damp på to for-

skellige ovnlinjer, er muligheden for en sammenligning og en vurdering af ekstra-

omkostninger ved dampproduktion særdeles god.  

 

148.  Anlægget har oplyst, at de kan adskille disse leverancer. Dette er baggrunden 

for at fastsætte et prisloft specifikt for anlæggets dampproduktion. Denne adskil-

lelse i produktionen vil også være grundlag for afregningen med Slagelse Kraft-

varmeværk.  
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149.  Sekretariatet er derfor enig med SK-Varme i, at der derfor fremover skal 

føres to regnskaber, jf. deres bemærkninger, punkt J. Disse regnskabsoplysninger 

skal også danne baggrund for anlæggets beregning af den omkostningsbestemte 

pris for henholdsvis varmt vand og damp.  

 

150.  Anlæggets damppris skal herefter være den laveste af henholdsvis den om-

kostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller det fastsætte dampprisloft.  

Sekretariatets principper for fastsættelsen af meromkostninger   

 

151.  Til brug for fastlæggelse af dampprisloftet for AffaldPlus, er det som anført 

de omkostninger, der ligger til grund ved varmtvandsproduktion tillagt merom-

kostninger ved dampproduktionen, som skal fastsættes.  

 

152.  Den hypotetiske substitutionspris for AffaldPlus varmtvands produktion er 

fastsat ved prisloftet for varmt vand for 2011 og 2012. Derefter skal anlæggets 

ekstraomkostninger for dampproduktionen tillægges. Det er således forskellen 

mellem omkostningerne ved de to produktionslinjer hos AffaldPlus, som sekreta-

riatet skal klarlægge.  

 

153.  Selvom varmt vands- og dampproduktionen hos AffaldPlus foregår på sepa-

rate ovnlinjer, er det ikke muligt at opgøre meromkostningerne med fuld sikkerhed 

ned i detaljen. Som oplyst af anlægget, forekommer der eksempelvis omkostnings-

typer, for hvilke en eksakt udsondring af omfanget af meromkostninger ikke er 

mulig. Sådanne fællesomkostninger er det traditionelt vanskeligt at opdele.  

 

154.  Der er ved produktionen af henholdsvis damp og affald på de to ovnlinjer 

også tale om anvendelsen af fælles anlægsdele, m.v. En fordeling og opgørelse af 

fællesomkostninger lader sig ikke entydigt fastsætte.  

 

155.  Vanskelighederne ved omkostningsfordeling for affaldsforbrændingsanlæg-

genes fællesproduktion af affaldsforbrænding og varmeproduktion er den direkte 

baggrund for prisloftreglernes etablering, jf. forarbejderne til varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 4, samt prisloftvejledningens punkt 3.3.   

 

156.  Fastsættelse af omkostningsfordeling sker i sådanne sager oftest ved anven-

delsen af en skønsmæssig procentuel fastsættelse. Da der også ved vurderingen af 

meromkostninger ved dampproduktion i en vis udstrækning er tale om fælles pro-

duktion, finder sekretariatet, at fastsættelsen af meromkostninger ved damppro-

duktion på tilsvarende vis skal ske ved anvendelsen af en procentsats for merom-

kostningens størrelse.  

 

157.  Derved sikres også en administrerbar løsning, som er effektiv og ikke påfører 

anlæg og aftager unødige administrative byrder.  

 

158.  For at sikre forbrugerne rimelige varmepriser, finder sekretariatet, at den 

procentsats for meromkostninger ved dampproduktion, som fastsættes på bag-

grund af de af AffaldPlus dokumenterede meromkostninger, samt Slagelse Kraft-

varmeværks bemærkninger hertil, som udgangspunkt skal fastsættes konservativt, 

men dog så det sikres, at omkostningerne til dampproduktion (og den afledte el-

produktion) ikke belaster varmeforbrugerne.  
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SEKRETARIATETS KONKRETE SKØNSFASTSÆTTELSE   

159.  AffaldPlus har oplyst, at de finder, at et dampprisloft, som er 1/3 højere (sva-

rende til 33,1/3 % højere) end prisloftet for varmt vand vil være rimeligt. Affald-

Plus har ved Rambøllrapport dokumenteret meromkostninger i form af merinve-

steringer på 30 %. Anlægget har oplyst, at afskrivningerne på anlægget var kr. 

8.139.176 i 2009 og kr. 6.085.523 i 2010.  

 

160.  AffaldPlus har endvidere oplyst, at der er meromkostninger til drift og vedli-

gehold ved dampproduktion.  

 

161.  Øgede omkostninger til drift og vedligehold – hvis beregning er baseret på 

anlæggets regnskabstal – er på henholdsvis 42 % og 52 % for 2009 og 2010, som 

det fremgår af tabel 2 nedenfor.  

 

TABEL 2. MEROMKOSTNINGER VED DRIFT OG VEDLIGEHOLD  

                                2009                                           2010  

 
 

162.      I 2010 – som sekretariatet lægger mest vægt på, da det er de nyeste data - 

udgør de samlede drift- og vedligeholdelsesomkostninger kr. 5.818.693, jf. tabel 2.  

 

163.      En samlet oversigt over AffaldPlus´ omkostninger ved drift og vedlige-

hold og ved afskrivninger på anlæg fremgår nedenfor i tabel 3.    

TABEL 3. OVERSIGT OVER SAMLEDE OMKOSTNINGER  

T. kr. 2009 2010 

Afskrivning på anlæg 8.139 (54 %) 6.085 (51 %) 

Drift og vedligehold 6.865 (46 %) 5.818  (49 %) 

Total 15.004 (100 %) 11.903 (100 %) 

  

164.      Det fremgår af tabellen, at anlæggets omkostninger til afskrivninger de 

pågældende år er omtrent lige så store som anlæggets omkostninger til drift- og 

vedligehold. På det grundlag ville en samlet procentsats for angivelse af merom-

kostninger, hvor procentsatsen på 30 for anlægsinvesteringer og procentsatsen på 

52 i 2010 for drift- og vedligeholdelsesomkostninger lægges til grund, udgøre 

omkring 40 %.  
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165.      AffaldPlus har imidlertid oplyst, at der forekommer omkostninger, som 

det ikke er muligt at udskille i omkostninger til produktion af henholdsvis damp 

eller varmt vand. Derfor finder sekretariatet, at der skal lægges mere vægt på om-

fanget af anlægsomkostninger i forhold til de løbende meromkostninger til drift og 

vedligehold, hvis ansættelse kan være behæftet med usikkerhed. Sekretariatet fin-

der derfor, at procentsatsen skal være lavere end de angivne 40 %.  

 

166.      I forhold til SK-Varmes anmodning under punkt D skal sekretariatet slå 

fast, at det per 1. april 2011 udmeldte prisloft for AffaldPlus, Slagelse alene om-

fattede anlæggets varmtvandsleverancer, og at sekretariatet således ikke derved 

udmeldte et prisloft for damp.  

 

167.      Sekretariatet er enig i SK-Varmes oplysning i punkt D om, at omkost-

ningsfordelingen på AffaldPlus kan være relevant. Det er imidlertid i forhold til 

fastsættelsen af anlæggets omkostningsbestemte varmepris, hvor der sker en forde-

ling af anlæggets fællesomkostninger mellem affaldssiden og varmesiden. Prislof-

terne vedrører imidlertid alene varmesiden, hvorfor denne omkostningsfordeling 

ikke er relevant ved fastsættelsen af prisloftet.  

 

168.      Da denne sag drejer sig om fastsættelse af at prisloft for damp, inddrages 

SK-Varmes bemærkninger i punkt E, G og I om omkostningsfordeling, hypote-

tisk- og konkret substitutionspris ikke i sagen.  

 

169.      SK-Varme angiver i punkt I, at merinvesteringen ved dampproduktion – 

som værket anerkender – må være begrænset, da anlægget er afskrevet gennem 

mange år.  Det er imidlertid oplyst af AffaldPlus, at der i 2009 og 2010 er afskre-

vet henholdsvis 8.139.176 kr. og 6.085.523 kr. og at restafskrivningssummen er på 

142.536.576 kr.  

 

170.      Sekretariatet anvender i sagen oplysninger om de konkrete afskrivningers 

størrelse i den samlede skønsfastsættelse af meromkostningerne ved dampproduk-

tion.  

 

171.  Sekretariatet har fundet, at skønsfastsættelsen af et prisloft for damp skal 

baseres på varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og princippet om nødvendige om-

kostninger.  

 

172.  Sekretariatet finder på baggrund af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, om 

en konkret skønsmæssig fastsættelse, at der ved skønsfastsættelsen skal tages ud-

gangspunkt i de oplyste meromkostninger ved dampproduktion i forhold til pro-

duktion af varmt vand.  

 

173.      Da AffaldPlus producerer såvel affaldsvarme som affaldsdamp på separate 

linjer, bør anlægget have særdeles gode muligheder for at sammenligne omkost-

ningerne til de to produktionsformer. Sekretariatet finder derfor, at de af Affald-

Plus fremlagte omkostningsposter samt det af Rambøll på vegne AffaldPlus udar-

bejdede materiale til dokumentation for merinvesteringens størrelse ved produkti-

on af damp i forhold til produktion af varmt vand kan lægges til grund for fastsæt-

telsen.  
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174.      Sekretariatet finder, at ansættelsen af meromkostninger på 1/3 mere ved 

damp produktion end ved varmt vands produktion er i overensstemmelse med 

prisloftreglernes formål i varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, idet det tilgrundlig-

gende materiale vedrørende drift og vedligehold kunne give grundlag for en højere 

fastsættelse.  

 

175.      AffaldPlus anfører da også selv, at der forekommer omkostninger for 

hvilke, det ikke er muligt for anlægget at udskille omfanget af meromkostninger. 

Sekretariatet finder imidlertid, at meromkostningens størrelse skal fastsættes ved 

en procentsats, da det giver plads til at rumme en sådan usikkerhed.  

 

176.      SK-Varme anfører i punkt H, at AffaldPlus i sin affaldsvarmeproduktion 

anvender dele af Slagelse Kraftvarmeværks anlæg, og at omkostninger hertil burde 

indgå i AffaldPlus’ opgørelse af omkostninger i det hele taget. Der nævnes om-

kostninger som eksempelvis vandbehandlingsanlæg.  

 

177.      Sekretariatet finder, at hvis dele af AffaldPlus dampproduktion sker på 

Slagelse Kraftvarmeværk, bør omkostninger hertil formentlig indgå i den omkost-

ningsbestemte pris for AffaldPlus affaldsvarme- og affaldsdampleverancer.  

 

178.      Da sekretariatet i sin skønsfastsættelse tager udgangspunkt i de merom-

kostninger, som AffaldPlus har til dampproduktion ved fastsættelsen af et damp-

prisloft – kunne det efter sekretariatets vurdering være relevant, at lade disse even-

tuelle ekstraomkostninger indgå i vurderingen. Sekretariatet finder, at disse ekstra 

omkostninger skal tillægges de dokumenterede omkostninger ved dampproduktio-

nen.  

 

179.      En indregning i den omkostningsbestemte pris og i beregning af prisloftet 

bør dog formentlig modsvares af at Slagelse Kraftvarmeværk får dækning for Af-

faldPlus´ andel af omkostningerne ved disse fællesanlæg hos Slagelse Kraftvar-

meværk.  

 

180.      AffaldPlus finder, at disse omkostninger til dampproduktion hos Slagelse 

Kraftvarmeværk grundet deres omfang er uden praktisk betydning. Sekretariatet 

finder imidlertid at deres størrelse ikke er helt uden betydning, da den relevante 

post ”hjælpeanlæg” eksempelvis udgør 6,8 % af AffaldPlus’ omkostninger til 

dampproduktion på linje 1. Affald Plus har dog oplyst, at posten også indeholder 

omkostninger, som vedrører Slagelse Kraftvarmeværks halmdampproduktion, og 

at omkostningerne i øvrigt også vedrører affaldsvarmeproduktionen. Derfor vil 

deres betydning for affaldsdampproduktionen minimeres væsentligt.  

 

181.      AffaldPlus har i den forbindelse angivet, at hvis der skal tages højde for 

disse forhold ved fastsættelse af meromkostningerne, kan den relevante procent-

sats for angivelse af meromkostninger allerhøjst sættes ned fra 1/3 til 25 %, selv-

om de grundlæggende er uenige i, at der skal tages hensyn til disse omkostninger.  
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182.  Sekretariatet finder, at procentsatsen for meromkostninger skal fastsættes i 

overensstemmelse med prisloftreglernes formål, dog med plads til usikkerhed i 

forbindelse med udskillelse af meromkostninger ved dampproduktionen, da der for 

en vis andel er tale om fællesomkostninger for damp og varmeproduktion, som det 

er vanskeligt at opdele.  

 

183.  Sekretariatet finder ikke, at en procentsats på 25 % vil sikre dette, ligesom 

sekretariatet ikke er enig i baggrunden for nedsættelsen til de 25 %. AffaldPlus’ 

dokumentation kunne i sig selv tilskrive en endnu højere procentsats. Hvis de 

fremlagte omkostninger vægtes lige med 50 % til hver omkostningstype, som de 

fremlagte oplysninger kunne give grundlag for, jf. tabel 2, ville resultatet blive en 

procentsats for meromkostningerne ved dampproduktion på 40.  

 

184.  Sekretariatet finder imidlertid, at der i vurderingen skal tages højde for at 

udskillelsen af omkostninger til drift- og vedligehold kan være vanskelig at foreta-

ge. Derfor vurderer sekretariatet, at der skal lægges mindre vægt på disse omkost-

ninger ved fastsættelsen af meromkostninger ved dampproduktionen.  

 

185.  Sekretariatet finder imidlertid ikke, at de anførte omkostninger til hjælpean-

læg hos Slagelse Kraftvarmeværk skal bevirke en nedsættelse af procentsatsen. 

Hvis disse omkostninger skulle inddrages, ville de skulle medføre en forhøjelse af 

procentsatsen, fordi de er meromkostninger ved dampproduktionen. Disse om-

kostninger vedrører både damp- og varmtvandsproduktionen baseret på affald og 

Slagelse Kraftvarmeværks egen produktion af damp baseret på halm. Derfor finder 

sekretariatet ikke, at deres størrelse og omfang skal have væsentlig betydning for 

fastsættelse af meromkostningerne ved affaldsdampproduktionen.  

 

186.  Sekretariatet bemærker, at omkostninger til turbine ikke er relevante, da de 

vedrører Slagelse Kraftvarmeværks elproduktion, og dermed ikke er relevant ved 

en vurdering af affaldsdampproduktionen hos AffaldPlus.  

 

187.  Endelig finder sekretariatet, at der ved anvendelsen af en procentsats på 25 

kunne være en risiko for, at anlæggets varmeleverancer bliver belastet af omkost-

ningerne til dampproduktionen.  

 

188.  AffaldPlus har selv foreslået, at meromkostningerne sættes til 1/3. Sekretari-

atet finder, at meromkostningerne skal fastsættes som en procentsats, svarende til 

den fastsættelse som oftest anvendes ved omkostningsfordeling hos anlæg med 

fælles produktion. En sådan fastsættelse er administrerbar og kan også rumme den 

usikkerhed, som enhver udskillelse af omkostninger ved fællesproduktion er be-

hæftet med.  

 

189.  Sekretariatet vurderer at AffaldPlus’ ansættelse af meromkostninger ved 

dampproduktion på 1/3 udgør et rimeligt grundlag. Sekretariatet vil imidlertid ved 

omsættelse til en procentsats runde ned til 33 %.  

 

190.  På baggrund af ovenstående skønsafvejninger vurderer sekretariatet det der-

for sagligt og rimeligt, at procentsatsen for meromkostninger ved AffaldPlus 

dampproduktion fastsættes til 33 %.  
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191.   Sekretariatet skal afslutningsvist i henhold til SK-Varmes bemærkninger 

under punkt I, anføre, at AffaldPlus skal føre separat regnskab for sine varmt-

vandsleverancer og sine dampleverancer.  

 

192.  Sekretariatet finder hermed at have inddraget alle relevante forhold i sin 

skønsfastsættelse. Prisloftet er fastsat ud fra en samlet vurdering af alle forhold, og 

sekretariatet har også i sin fastsættelse af dampprisloftet lagt vægt på, at der er tale 

om en enkel og administrerbar løsning.  

 

193.  Da data for 2009 og 2010 ikke indeholder væsentlige afvigelser, finder se-

kretariatet, at dampprisloftet bør være det samme for såvel 2011 som for 

2012.                       

PRISLOFT FOR DAMP FOR AFFALDPLUS, SLAGELSE I 2011 OG 2012 

Energipolitisk område Kr./ GJ - 

varmt vand 

Kr./GJ - 

damp 

2011 - Decentrale områder, der forsynes med 

vand baseret på andet brændsel end naturgas 

70 93 

2012 - Decentrale områder, der forsynes med 

vand baseret på andet brændsel end naturgas 

70 93 
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AFGØRELSE 
194.  På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet 

afgørelse om følgende:  

 

195.  At prisloftet for damp for AffaldPlus, Slagelse for 2011 og for 2012 på 

grundlag af et konkret skøn fastsættes til 1.33 * anlæggets prisloft for varmt vand, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 

om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernevarme fra affaldsforbræn-

dingsanlæg, m. senere ændringer, § 5, stk. 2, og § 7.   


