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INDLEDNING 
1.              Sagen drejer sig om to forhold. Det første forhold er omkostningsforde-

lingen mellem varmesiden og affaldssiden hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 

2000-2008. Det andet forhold er Odense Kraftvarmeværks påstand om, at Energi-

tilsynet ikke har beføjelse til at ændre omkostningsfordelingen for perioden 2000-

2008, fordi der i så fald vil være tale om en afgørelse med tilbagevirkende kraft. 

Dette er sagen principielle spørgsmål.  

 

2.              Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) klagede den 8. septem-

ber 2008 til Energitilsynet over prisen for fjernvarmen fra affaldsforbrændingsan-

lægget Odense Kraftvarmeværk A/S (herefter Odense Kraftvarmeværk). Fjern-

varme Fyn ønskede, at klagen omfattede perioden 2004-2008. Energitilsynets se-

kretariat inddrager perioden 2000-2003 i sagen, fordi varmeaftalen blev indgået i 

år 2000.  

 

3.              Svaret på sagens principielle spørgsmål er, at Energitilsynet kan vurdere 

forhold tilbage i tid, men afgørelserne har kun fremadrettet virkning.  

 

4.              Uddybende har Energitilsynet således efter varmeforsyningsloven befø-

jelse til at give pålæg om ændring af priser og omkostningsfordeling m.v. Pålæg-

get har dermed økonomisk virkning fremadrettet i tid. Energitilsynet kan give 

pålæg om ændring af priser og omkostningsfordeling m.v., hvis tilsynet finder, at 

priser og omkostningsfordeling m.v. er urimelig eller i strid med varmeforsynings-

loven. En aktuel pris er et resultat af de foregående års indtægter og omkostninger. 

Fejl heri har derfor virkning på fjernvarmeforsyningens aktuelle pris.  

 

5.              Da pålægget er fremadrettet i tid, vil eksempelvis et pålæg om nedsæt-

telse af priserne - herunder ved en regulering af omkostningerne fremadrettet eller 

ved en direkte prisnedsættelse - efter varmeforsyningsloven prismæssigt bevirke, 

at der føres midler tilbage til fjernvarmeforbrugerne, hvilket ikke har noget med 

tilbagebetaling at gøre.  
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6.              Fjernvarme Fyn har anmodet om, at Energitilsynet bedømmer omkost-

ningsfordelingen for år 2009 særskilt. Det er ikke muligt, fordi der kan være for-

hold i perioden op til 2009, der må inddrages i 2009 og 2010 vurderingerne. På 

den baggrund har sekretariatet valgt at forelægge sagen med henblik på, at Energi-

tilsynet giver en tilkendegivelse for perioden 2000 - 2008.  

 

7.              Sekretariatet vil herefter vurdere år 2009 og år 2010 efter de retningslin-

jer, som tilsynet har tilkendegivet, med virkning fremadrettet eventuelt ved, at 

sekretariatet giver et pålæg. Hvis sekretariatet udsteder pålæg, kan dette indbringes 

for Energiklagenævnet.  

 

8.              Sagen er i sit udgangspunkt en såkaldt substitutionsprissag. Det betyder, 

at Fjernvarme Fyn skal betale den mindste af enten den omkostningsbestemte pris 

hos Odense Kraftvarmeværk, eller den pris, som Fjernvarme Fyn selv kan produ-

cere varmen til eller købe den fra tredjemand. Er den aftalte pris lavere end den 

omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen, griber Energitilsynet ikke ind 

over for den aftalte pris.  

 

9.              Da Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk på det foreliggende 

grundlag er enige om, at substitutionsprisen er højere end den omkostningsbestem-

te pris, udgår substitutionsprisen af sagen, da det altid er den laveste pris, som 

varmen skal afregnes til. Vurderingen af substitutionsprisens størrelse har Energi-

tilsynets sekretariat ikke grundlag for at underkende, da der er tale om affaldsvar-

me, som i forhold til andre brændsler er billig. Hertil kommer den omstændighed, 

at Fjernvarme Fyn i udgangspunktet ville være sagspart med interesse i en lav 

substitutionspris. På den baggrund lægges det til grund, at den omkostningsbe-

stemte varmepris er lavere end substitutionsprisen. Herefter bliver aftaleprisen 

holdt op mod den omkostningsbestemte pris.  

 

10.          Energitilsynets sekretariat har vurderet sagens forskellige løsningsforslag 

om fordelingsnøgle, og sammenholdt dem med parternes respektive argumenter i 

sagen. Ligeledes har sekretariatet set på spørgsmålet om fordelingsnøglen på 

grundlag af den samlede sag.  

 

11.          På baggrund heraf er det for det første sekretariatets vurdering, at der 

ikke i den konkrete sag er grundlag for, at en omkostningsfordeling på 75/25 med 

75 pct. til varmesiden er rimelig, idet der dermed er tale om en væsentlig skævde-

ling mellem to meget ligeværdige ydelser. I forlængelse heraf er det ligeledes vur-

deringen, at en tilsvarende skævdeling til fordel for varmesiden ville være urime-

lig.  

 

12.          Sekretariatet vurderer derfor, at den aftalte varmepris, hvis konsekvens er 

en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 pct. til varmesiden, er urimelig, og 

dermed i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

13.          Herefter er det sekretariatets samlede vurdering, at en ligedeling af fæl-

lesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 ville være 

rimelig at anvende ved fastlæggelsen af den omkostningsbestemte pris i denne 

periode, således at varme- og affaldssiden var blevet ligestillet med hensyn til 

delingen af fordelen ved, at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt affaldsanlæg.  
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14.          I den foreliggende sag skal modtageren af varmen betale den laveste af 

enten den omkostningsbestemte pris eller den aftalte pris, fordi parterne er enige 

om, at substitutionsprisen er højere. Varmen er afregnet til den aftalte pris. Da den 

aftalte pris forudsætter en omkostningsfordeling, som efter sekretariatets vurdering 

ikke kan betragtes som rimelig, er aftalen i strid med varmeforsyningsloven, jf. § 

21, stk. 4.  

 

15.          Differencer mellem den opkrævede pris og priserne ved anvendelse af en 

rimelig omkostningsfordeling er dermed en unødvendig omkostning, jf. § 20, stk. 

1, og derfor opkrævet med urette. På baggrund af en samlet vurdering af forskelli-

ge fordelingsnøgler, afvejning af hensynet til blandt andet virksomhedens formål 

og effektivitet, og med henblik på at kunne træffe en konkret afgørelse i sagen, er 

en fordelingsnøgle i den konkrete sag på 50/50 til henholdsvis varme- og affalds-

siden fundet rimelig at anvende.  

 

16.          I varmeforsyningslovens forstand foreligger der derfor en akkumuleret 

overdækning på beregnet 206.721 t.kr., som skal tilbageføres til fjernvarmeforbru-

gerne i de fremtidige priser.  

 

17.          50/50 fordelingen vil fremadrettet nedsætte varmeprisen i forhold til den 

aftalte pris i sagen. I den periode, hvor virksomheden - som følge af Energitilsy-

nets tilkendegivelse, som efter forhandling med parterne efterfølges af et pålæg – 

skal afvikle en overdækning, vil det være nødvendigt at opkræve mindre i varme-

pris end det, som følger alene af en fordelingsnøgle på 50/50.  

 

18.          Når gennemgangen af 2009 - 2010 er tilendebragt, vil sekretariatet an-

mode Odense Kraftvarmeværk om at udarbejde en plan for tilbageførslen af over-

dækningen.    

 
TILKENDEGIVELSE 
Energitilsynet tilkendegiver over for Fjernvarme Fyn A/S og Odense Kraftvarme-

værk A/S:   

 at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjelse til at 

bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmesiden hos 

Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 2008,     

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

at en omkostningsfordeling mellem varme- og affaldssiden på 75/25 af 

fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000-

2008, som er resultatet af parternes aftale, ikke kan betragtes som rimelig 

og derfor ikke ligger inden for rammerne af varmeforsyningsloven, jf. el-

forsyningslovens § 75, stk. 3,  

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

parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsfordelingen for tilsynet 

med henblik på at der træffes afgørelse, finder, at fællesomkostningerne i 

den konkrete sag omkostningsfordeles med 50/50 til henholdsvis varme- 

og affaldssiden.  
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Endvidere bemyndiger Energitilsynet på baggrund af ovenstående tilkendegivelse 

sekretariatet til:  

 at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos Odense Kraft-

varmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de retningslinjer, som Energi-

tilsynet giver med denne tilkendegivelse, og   

 at - såfremt der på baggrund af den endelige bedømmelse fortsat kan kon-

stateres en overdækning - indlede forhandlinger med Odense Kraftvarme-

værk A/S om en fremtidig fordeling af fællesomkostningerne, som i pri-

serne for varmen tilgodeser en tilbageførsel af varmesidens akkumulerede 

overdækning. 

 
SAGSFREMSTILLING 
19.          Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk er i sagen repræsenteret ved 

deres advokater. Ved henvisningerne til parternes indlæg og videre i notatet refere-

res til Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk.  

BAGGRUND   

20.          Odense Kraftvarmeværk blev ifølge Fjernvarme Fyn etableret af I/S 

Fynsværket i 1996.  Odense Kraftvarmeværk er et affaldsforbrændingsanlæg. Iføl-

ge Fjernvarme Fyn blev affaldsanlægget med virkning fra 1. januar 2000 udskilt i 

det selvstændige datterselskab Odense Kraftvarmeværk A/S. Ejerskabet til Odense 

Kraftvarmeværk er i perioden skiftet fra Fynsværket over Elsam til DONG Energy 

Power, og pr. 1. januar 2011 til Vattenfall. 

 

  
 

21.          I forbindelse med varmeaftalens indgåelse den 5. juni 2000 var det ifølge 

Odense Kraftvarmeværk et krav fra Odense Kommune (Odense Kommunale 

Fjernvarmeforsyning, nu Fjernvarme Fyn), at prisen for varme fra Odense Kraft-

varmeværk var jævn og uden de væsentlige udsving, der skyldes de meget ustabile 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på affaldsbaserede kraftvarmeværker.  

 

22.          Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning ønskede ifølge Odense Kraft-

varmeværk ikke voldsomme stigninger i varmeprisen i år med store drifts- og ved-

ligeholdelsesomkostninger efterfulgt af store fald i varmeprisen i år med lave 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.  

 

23.          På den baggrund aftalte parterne ifølge Odense Kraftvarmeværk en pris-

formel baseret på mixbrændselsprisen, som sikrede at varmeprisen var lavere end 

substitutionsprisen, se boks 1, og som var uafhængig af udsvingene i omkostnin-

gerne på Odense Kraftvarmeværk.  
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BOKS 1 

Substitutionsprisen er den pris, som varmemodtageren selv kan producere 

varmen til eller købe den fra tredjemand 

 

24.          Som anført blev der den 5. juni 2000 indgået aftale om fastsættelsen af 

varmeprisen mellem A/S Fynsværket og Odense Kommunale Fjernvarme med 

ikrafttræden den 1. januar 2000. Aftalen regulerer prisen for affaldsvarmen fra 

Odense Kraftvarmeværk til nu Fjernvarme Fyn. Aftalen udløb den 1. januar 2010.  

 

25.          Sekretariatet behandler ligeledes en sag vedrørende kompensationsbeta-

lingen mellem Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk. Denne kompensati-

onsbetaling har intet med fællesomkostninger at gøre, og dermed heller ikke med 

denne sag.   

PARTERNES PÅSTANDE  

26.          Parternes påstande er følgende.  

 

27.          Fjernvarme Fyns påstand er primært, at en 50/50 pct. fordeling af fælles-

omkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk er rimelig.  

 

28.          Odense Kraftvarmeværks påstand er primært, at Energitilsynet skal afvi-

se at behandle sagen, da den varmepris, som følger af parternes aftale af 5. juni 

2000, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

 

29.          Høringssvarene er fra Fjernvarme Fyn, Odense Kraftvarmeværk og af-

faldsleverandørerne.  

 

30.          I det følgende er høringssvarene kort gengivet med sekretariatets be-

mærkninger.   

FRA FJERNVARME FYN   

31.          Fjernvarme Fyns bemærkninger vedrører de kommende forhandlinger 

mellem Odense Kraftvarmeværk og Energitilsynet om tilbageførslen af overdæk-

ningen til varmesiden.  

 

32.          Sekretariatet har derfor ingen bemærkninger til høringssvaret fra Fjern-

varme Fyn.   

FRA ODENSE KRAFTVARMEVÆRK   

33.          Afsnit 1. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstilling har 

tilbagevirkende kraft, fordi det beløb, som sagen drejer sig om, vedrører omkost-

ningsfordelingen for perioden 2000-2008.  

 

34.          Sekretariatets indstilling er på det punkt ifølge Odense Kraftvarmeværk 

åbenbart i strid med el- og varmeforsyningsloven og med Energitilsynets og Ener-

giklagenævnets praksis.  

 

35.          Odense Kraftvarmeværk citerer på side 2 fra lovbemærkningerne til el-

forsyningslovens § 78, og fra Kammeradvokatens notat af 27. september 2002 til 

Energitilsynet.  
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36.          Citaterne er ikke gengivet her. Notatet blev behandlet på Energitilsynets 

møde den 26. august 2002.  

 

37.          Odense Kraftvarmeværks konklusion er, at Energitilsynet ikke har kom-

petence til at ændre den varmepris, som Odense Kraftvarmeværk i henhold til 

aftalen med Fjernvarme Fyn har opkrævet i perioden 2000-2008. Sekretariatets 

indstilling er således ifølge Odense Kraftvarmeværk i strid med lovens ordlyd, 

forarbejder og energimyndighedernes praksis, samt praksis fra Energiklagenævnet, 

som Energitilsynet er underordnet myndighed af.  

 

38.          Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstilling derfor bør 

ændres, således at denne højst får virkning for omkostningsfordelingen for 2011 

og fremefter fra afgørelsestidspunktet.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

Kammeradvokaten gør i sit notat rede for, at spørgsmålet drejer sig om tilbagebe-

taling.   

Kammeradvokaten anfører, at spørgsmål om tilbagebetaling i mangel af særlige 

regler herom afgøres efter dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning (con-

dictio indebeti).   

Det fremgår tydeligt af Kammeradvokatens redegørelse, at reglerne om tilbage-

søgning er møntet på den, der har modtaget et beløb, og den, som har betalt belø-

bet.   

Sekretariatets bemærkning er, at den foreliggende tilkendegivelse gør forskel på 

tilbagebetaling og tilbageførsel.   

Tilbagebetaling. Spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget betalt i varme er 

ikke reguleret i varmeforsyningsloven. Hvis Fjernvarme Fyn eller en fjernvarme-

forbruger hos Fjernvarme Fyn ønsker tilbagebetaling af for meget betalt i varme i 

perioden 2000-2008, skal spørgsmålet afgøres ved domstolene.    

Tilbagebetaling kræver en identificeret modtager, der krone for krone modtager 

det beløb, som vedkommende tidligere har betalt for meget. Fjernvarme Fyn er i 

denne sammenhæng kun et mellemled mellem Odense Kraftvarmeværk og fjern-

varmeforbrugerne hos Fjernvarme Fyn.     

Tilbageførsel. Tilkendegivelsen er fremadrettet i tid efter varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4, det vil sige er konstaterende for perioden 2000-2008 ved undersøgelsen 

af omkostningsfordelingen, men har prismæssig virkning fremadrettet uden hensyn 

til partsafgrænsningen.   

Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om, hvad en fjernvarmefor-

bruger er, og hvem gruppen af fjernvarmeforbrugere omfatter. Energitilsynet ad-

ministrerer derfor varmeforsyningslovens prisbestemmelser hvad angår selve pris-

fastsættelsen ud fra den kollektive hensigt med fjernvarmeforsyningen, der finder 

udtryk i benævnelsen ”kollektive varmeforsyningsanlæg” i varmeforsyningslovens 

§ 2, og de begrænsninger, der ligger i lovens bestemmelser om anmeldelse i § 21, 

stk. 1 og 3. Herunder kan prisfastsættelsen ikke ske med tilbagevirkende kraft.     
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Den kollektive tankegang kommer til udtryk ved, at Energitilsynet lader princippet 

om nødvendige omkostninger i lovens § 20, stk. 1, være gældende for prisfastsæt-

telsen af fjernvarmen til de til enhver tid værende fjernvarmeforbrugere hos vær-

ket, og at afviklingen af prismæssige ubalancer i form af over- eller underdæknin-

ger sker fremadrettet. Det indebærer, at personer, der ikke længere er fjernvarme-

forbrugere hos værket, ikke er med til at dække tidligere perioders underdæknin-

ger, mens de modsat heller ikke får andel i afviklingen af overdækninger.   

Tilbageførslen sker til en ubestemt gruppe af modtagere. Gruppen af fjernvarme-

forbrugere er ubestemt, da der hele tiden kommer nye til, mens andre fysisk fra-

flytter forsyningsområdet eller ophører med kundeforholdet i det omfang, der ikke 

er tilslutnings- eller forblivelsespligt.    

Tilbageførslen sker over et ubestemt tidsrum. Da afviklingen af over- eller under-

dækninger ikke kun er afhængig af de periodevis indregnede tillæg til eller fradrag 

i den budgetterede omkostningsbestemte fjernvarmepris, men også afhænger af det 

faktiske fjernvarmeforbrug og andet faktisk afregningsgrundlag i forhold til det 

budgetterede, er afviklingsperiodens længde usikker.     

 

39.          Afsnit 2. Odense Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatets indstilling er i 

strid med praksis. Odense Kraftvarmeværks argument er, at energimyndighedernes 

rimelighedsvurderer ud fra, om varmeprisen baseret på fordelingsnøglen ligger på 

niveau med den varmepris, der fremkommer efter substitutionsprisprincippet, og 

om prisen på bortskaffelse af affald svarer til det, man ser andre steder i landet. 

Odense Kraftvarmeværk citerer på side 5 fra forarbejderne til varmeforsyningslo-

ven. Citaterne er ikke gengivet her.  

 

40.          Odense Kraftvarmeværk henviser til Energitilsynets sag om Aars Var-

meværk af 28. oktober 2002. Ifølge Odense Kraftvarmeværk udtalte Energitilsynet 

at hvis den omkostningsbestemte pris på affaldsvarmen skulle holdes under substi-

tutionsprisen, forudsatte dette, at fællesomkostningerne blev fordelt med maksi-

malt 75 pct. til varmesiden og mindst 25 pct. til affaldssiden. Dette svarede til, at 

affaldsbehandlingsprisen blev på ca. 120 kr./tons, som var blandt de laveste i om-

rådet, og som dermed forekom Energitilsynet realisabel. Omkostningsfordelingen 

blev på den baggrund fastsat til 75/25.  

 

41.          Odense Kraftvarmeværk henviser endvidere til Energiklagenævnets afgø-

relse af 10. maj 2004 om Mådeværket. Ifølge Odense Kraftvarmeværk udtalte 

Energiklagenævnet, at parterne havde en vidtgående aftalefrihed i forhold til pris-

fastsættelsen, og videre, at Energitilsynet i den indbragte afgørelse havde lagt vægt 

på, at en omkostningsfordeling på 55 pct. til varmesiden ikke kunne betragtes som 

urimelig, fordi den bagvedliggende omkostningsfordelingsnøgle udgjorde balan-

cepunktet for fællesomkostningerne mellem substitutionsprisen og den omkost-

ningsbestemte pris.  

 

42.          Odense Kraftvarmeværk anfører, at Energitilsynet må lægge vægt på, om 

den aftalte varmepris er lavere end substitutionsprisen. Odense Kraftvarmeværk 

beregner på høringssvarets side 9 de forskellige priser.   
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SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

Citatet på side 5 i høringssvaret er ikke gengivet fuldt ud. Det fremgår yderligere 

af forarbejderne (bemærkningerne til lov nr. 451), at det tidligere Gas- og Varme-

prisudvalg vedrørende varmen fra blandt andet affaldsanlæg havde anvendt et 

afregningsprincip, som tog udgangspunkt i den laveste af enten den omkostnings-

bestemte pris eller substitutionsprisen på varmen, hvor sidstnævnte svarede til den 

pris, varmen kunne produceres til på alternative anlæg.  

Substitutionsprisprincippet er udførligt beskrevet i tilkendegivelsen. I notat af 25. 

oktober 1995 om substitutionspris og omkostningsbestemt pris, der blev behandlet 

på udvalgsmødet den 6. november 1995, fremgår vedrørende aftaler mellem af-

faldsværker og forsyningsselskaber, at udvalget til stadighed havde understreget, 

at det altid var den laveste pris der skulle afregnes til.  

Energitilsynet tager konkret stilling til omkostningsfordelingen fra sag til sag, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

For så vidt angår Aars Varmeværk sagen fremgår indledningsvis i afgørelsen, at 

Energitilsynet ikke kan vurdere selve forbrændingsafgiften i medfør af varmefor-

syningslovens bestemmelser, men alene de afledte følger heraf på varmeprisen. 

Energitilsynet skal således alene vurdere, om den heraf resulterende fjernvarme-

pris er urimelig. Det hører med til sagen, at Aars Varmeværk ejede affaldsanlæg-

get.  

For så vidt angår Mådeværks sagen traf Energitilsynet afgørelse om, at en om-

kostningsfordeling på 55 pct. til varmesiden og 45 pct. til affaldssiden ikke var 

urimelig ud fra, at omkostningsfordelingen balancerede substitutionsprisen og den 

omkostningsbestemte varmepris.   

Sekretariatet skal bemærke, at det var Energitilsynets beslutning den gang.    

Praksis er ikke, at balancepunktet er, hvor omkostningsfordelingen balancerer 

substitutionsprisen og den omkostningsbestemte pris.    

Det var Energitilsynets konkrete skøn, fordi substitutionsprisprincippet er, at det 

altid er den laveste pris, som varmen skal afregnes til.   

Til priserne skal sekretariatet bemærke, at det ikke efter varmeforsyningsloven er 

tilstrækkeligt kun at se på den aftalte varmepris og substitutionsprisen, jf. substitu-

tionsprisprincippets omtale ovenfor.   

 

43.          Afsnit 3. Odense Kraftvarmeværk beregner konsekvensen af sekretaria-

tets tilkendegivelse på side 10 i høringssvaret. Beregningen er under de givne for-

udsætninger, at varmeprisen bliver på 2,29 kr./GJ i en afviklingsperiode på 5 år, 

og i samme periode en affaldsbehandlingspris på 444 kr. pr. ton.  

 

44.          Odense Kraftvarmeværk anfører herefter, at det viser, at indstillingens 

omkostningsfordeling er i strid med elforsyningslovens § 75, stk. 3, som bestem-

mer, at en omkostningsfordeling skal være rimelig både for varmesiden og for 

affaldsleverandørerne.   

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

Alt efter forudsætningerne fås forskellige resultater. Omkostninger og resulteren-

de priser m.v. i tilkendegivelsen bygger på Odense Kraftvarmeværks egne oplys-

ninger i sagen.   

Det indgår i sekretariatets indstilling, at Energitilsynet giver sekretariatet beføjel-

se til at indgå i forhandling med Odense Kraftvarmværk. I afsnit 3 foregriber 

Odense Kraftvarmeværk således den kommende forhandling.   
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45.          Afsnit 4. Odense Kraftvarmeværk ønsker at indbringe sagen for Energi-

klagenævnet og ønsker derfor en afgørelse i sagen frem for en tilkendegivelse.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER  

Sekretariatet har ingen bemærkninger.   

FRA AFFALDSLEVERANDØRERNE    

46.          Affaldsleverandørerne bemærker,  

 

47.          - At Energitilsynets sekretariat i dets indstilling går videre end Energitil-

synets pligtmæssige kompetence, og dermed ikke respekterer en aftale indgået 

mellem to uafhængige og professionelle parter.  

 

48.          Affaldsleverandørerne henviser til Energiklagenævnets afgørelse af 28. 

marts 2006 om kapacitetsbetalingen på Odense Kraftvarmeværk. Ifølge affaldsle-

verandørerne bemærkede Energiklagenævnet blandt andet, at:  

” … Problemer på grund af mangler i aftalegrundlaget, som ikke kan afklares ved 

forhandlinger mellem parterne, må primært løses ved hjælp af domstolene eller 

voldgiftsafgørelser. Energitilsynet og Energiklagenævnet skal derfor i sager som 

denne udvise den begrænsning, at man indskrænker sig til spørgsmål, der utvivl-

somt henhører under myndighedernes pligtmæssige kompetence, og som er rele-

vante i tvistens sammenhæng …”.   

 

49.          Affaldsleverandørerne kommenterer endvidere Energitilsynets frem-

gangsmåde i sagsbehandling efter varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4.   

SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER  

Omkostningsfordelingsnøgler i affaldsbehandlingsanlæg hører utvivlsomt inden 

for Energitilsynets kompetence, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og § 3, stk. 

2 og § 7, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivnin-

ger m.v.   

Odense Kraftvarmeværks omkostningsfordeling drejer sig ikke om en mangel - og 

derfor et spørgsmål om aftalefortolkning - men om, at der er aftalt en varmepris, 

som giver en urimelig omkostningsfordeling.   

Vedrørende affaldsleverandørernes kommentar til varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, er bestemmelsen, at Energitilsynet først tilkendegiver, dernæst forhandler, 

og endelig træffer afgørelse, hvis forhandlingen ikke resulterer i, at det urimelige 

forhold eller det forhold, som er i strid med varmeforsyningslovens prisbestem-

melser, ved forhandlingen er bragt til ophør. Energitilsynet kan efter § 5, stk. 3, i 

Energitilsynets forretningsorden, beslutte at lade sekretariatet træffe afgørelse i 

konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis eller de af tilsynet 

tilkendegivne retningslinier.  

 

50.          - At Energitilsynets sekretariat i dets indstilling lader Energitilsynets 

træffe en afgørelse, der er ugyldig, idet Energitilsynet ikke har hjemmel til med 

tilbagevirkende kraft at fastslå en omkostningsfordeling mellem parterne.  
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SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER  

Spørgsmålet om tilbagevirkende kraft er uddybende behandlet i tilkendegivelsen. I 

tilkendegivelsen redegør sekretariatet for, at sagen ikke er et spørgsmål om tilba-

gevirkende kraft.  

 

51.          - At Energitilsynets afgørelse er i strid med det indrettelseshensyn og 

retsbeskyttelseshensyn, der i øvrigt varetages i forbindelse med varmeforsynings-

lovens prisregler for affaldsvarmeværker.  

52.          Affaldsleverandørerne bemærker med henvisning til overgangsreglen i 

prisloftbestemmelserne, at sekretariatets indstilling er ” … i strid med det retsbe-

skyttelseshensyn og indrettelseshensyn, som i øvrigt gælder for regulering af af-

faldsvarmeværker efter varmeforsyningsloven ...”.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

I tilkendegivelsen er der redegjort for, at Odense Kraftvarmeværk ikke er omfattet 

af prisloftbestemmelserne i den periode, som sagen drejer sig om.  

Sagen er således en almindelig affalds-/varmesag om fordeling af fællesomkost-

ninger til afgørelse på et kendt og gennemprøvet reguleringsgrundlag.   

 

53.          - At Energitilsynets sekretariat i sin indstilling ikke tager højde for den 

verserende sag om kapacitetsbetaling og neddelingsomkostninger samt tager ikke 

konkret stilling til spørgsmål, der er rejst af affaldssiden vedrørende udgifter til 

skrotning, henlæggelser m.v., som Odense Kraftvarmeværk indregner i omkost-

ningerne.  

 

54.          Affaldsleverandørerne bemærker, at Energitilsynet ikke i tilkendegivel-

sen præciserer, hvordan tilsynets beregning er justeret i forhold til sagens bilag F.  

 

55.          Affaldsleverandørerne bemærker endvidere, at Energitilsynet ikke har 

taget omkostninger til neddeling af affald med i beregningerne. Affaldsleverandø-

rerne oplyser, at neddeling af affald sker uden for Odense Kraftvarmeværk hos 

Odense Affaldssortering A/S, og at affaldsleverandørerne har betalt udgiften til 

neddelingen direkte til Odense Affaldssortering A/S. Ifølge affaldsleverandørerne 

har Energiklagenævnet i afgørelse den 10. maj 2004 afgjort, at neddeling af affald 

er en fællesomkostning.  

 

56.          Herudover har affaldssiden bemærkninger om omkostninger til skrot-

ning, og bemærker, at omkostningerne er betalt af affaldssiden. Affaldsleverandø-

rerne har også bemærkninger til henlæggelser. Affaldsleverandørerne fortolker 

tilkendegivelsens pkt. 177 således, at Energitilsynet anerkender, at der over af-

faldspriserne er foretaget henlæggelser i strid med reglerne i bekendtgørelse nr. 

175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER  

Kapacitetsbetalingen er en særomkostning for affaldssiden, og derfor tilkendegi-

velsen uvedkommende.   
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Sekretariatet har ikke haft behov for at præcisere nogen justeringer i beregnin-

gerne efter bilag F, fordi der ingen justeringer er foretaget.    

Der foreligger efter sekretariatets indtryk intet i oplysningerne fra Odense Kraft-

varmeværk gennem sagen om, at omkostninger til neddeling af affald er betalt 

direkte af affaldsleverandørerne uden om Odense Kraftvarmeværk. Imidlertid har 

oplysningen om neddelingsomkostningerne ingen relevans for tilkendegivelsen, 

der angiver en rimelig fordelingsnøgle for fællesomkostningerne. Hvis nedde-

lingsomkostninger efter en konkret bedømmelse er fællesomkostninger, og de end-

nu ikke er indregnet i fællesomkostningerne, er det kun resultatet af omkostnings-

fordelingen, der bliver påvirket, ikke fordelingsnøglen.   

Affaldsleverandørerne oplyser selv på høringssvarets side 8 og 9, at neddelings-

omkostningerne er særomkostninger for affaldssiden.  

Forså vidt angår omkostninger til skrotning og henlæggelser betalt over affalds-

behandlingsprisen, har sekretariatet ingen bemærkninger, fordi Energitilsynet 

ikke har beføjelse til at bedømme affaldsbehandlingsprisen.   

 

57.          - At Energitilsynets sekretariat i dets indstilling fastlægger en omkost-

ningsfordelingsnøgle for fællesomkostninger, som er urimelig for affaldssiden, og 

som er i strid med såvel Energiklagenævnets praksis som Energitilsynets egen 

praksis.  

 

58.          Affaldsleverandørerne anfører, at Energitilsynet i tilkendegivelsen har en 

helt fri skønsmæssig fastsættelse af omkostningsfordelingen, uden at tage hensyn 

til hidtidig praksis om, at fordelingen af fællesomkostninger sker ved at se på såvel 

substitutionspris som affaldsbehandlingspris.  

 

59.          Affaldsleverandørerne bemærker blandt andet, at tilkendegivelsen til-

sidesætter en aftale, der er indgået mellem to uafhængige og professionelle parter.   

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER  

Praksis i affaldssager efter varmeforsyningsloven drejer sig konkret om at finde en 

rimelig fordelingsnøgle. Praksis drejer sig ikke - som det kan forstås på affaldsle-

verandørernes bemærkninger - at træffe afgørelse om anvendelse af fordelings-

nøgler, som der tidligere er fundet rimelige i andre sager.  

I tilkendegivelsen er der ikke tale om et frit skøn. Tilkendegivelsens afsluttende 

argument om fordelingsnøglen er, at der bør ske en ligedeling af fordelingen ved, 

at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt anlæg.  

For så vidt angår substitutionsprisen er parterne enige om, at Fjernvarme Fyns 

substitutionspris er højere end den omkostningsbestemte pris, med den konsekvens 

det har efter varmeforsyningsloven. Konsekvensen er, at varmen skal afregnes til 

den omkostningsbestemte pris, fordi den aftalte pris er højere end den omkost-

ningsbestemte pris.  

Affaldspriserne har Energitilsynet ikke beføjelse til at bedømme.  

Hvis en privatretlig aftale er i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, 

eller medfører urimelige virkninger i prisdannelsen på fjernvarmen, har Energitil-

synet beføjelse til at gribe ind efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.    

 

60.          - At Energitilsynets sekretariat fastlægger en omkostningsfordelingsnøg-

le, som er i strid med elforsyningslovens § 75, stk. 3.  
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61.          Affaldsleverandørerne bemærker blandt andet, at tilkendegivelsen helt og 

aldeles har mistet det retlige sigtepunkt i elforsyningslovens § 75, stk. 3.  

 

62.          Affaldsleverandørerne bemærker også, at tilkendegivelsen overser, at en 

rimelig fordeling af omkostninger i henhold til elforsyningslovens § 75, stk. 3, 

omfatter en fordeling af samtlige omkostninger i anlægget og ikke kun fællesom-

kostninger.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

Elforsyningslovens § 75, stk. 3, er klar i ordlyden: Ejeren af anlægget må ikke 

fordele omkostningerne på en måde, som er urimelig for affalds- og varmesiden.    

Den aftalte varmepris gjorde det muligt for ejeren at fastsætte en omkostningsfor-

deling der bevirkede, at 75 pct. af fællesomkostningerne blev betalt af varmesiden. 

I år 2005 og år 2007 betalte varmesiden over 100 pct. af fællesomkostningerne.  

Tilkendegivelsens omkostningsfordeling på 50/50 udtrykker som anført en ligede-

ling af fordelen ved, at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt anlæg. Det kommer 

i tilkendegivelsen begge sider til gode.  

Fordeling af omkostninger giver kun mening, når der er tale om fællesomkostnin-

ger. Særomkostninger er netop ikke til fordeling.   

 

63.          - At Energitilsynets afgørelse lider af sagsbehandlingsfejl.  

 

64.          Affaldsleverandørerne anfører blandt andet, at på trods af, at Energitilsy-

net ved afgørelse havde anerkendt deres partsstatus, blev Energitilsynets sekretari-

ats udkast til tilkendegivelse først efter en udtrykkelig rykker også sendt i høring 

hos affaldsleverandørerne.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER  

Samme dag, som sekretariatet sendte tilkendegivelsen i høring hos Fjernvarme 

Fyn og Odense Kraftvarmeværk, erindrede Fjernvarme Fyn sekretariatet med kopi 

til affaldsleverandørerne om affaldsleverandørernes partsstatus i sagen. Efterføl-

gende erindrede affaldsleverandørerne om deres partsstatus.   

Tilkendegivelsen blev således efter venlig erindring sendt i høring hos affaldsleve-

randørerne samme dag, som tilkendegivelsen blev sendt i høring hos Fjernvarme 

Fyn og Odense Kraftvarmeværk.    

Den sagsbehandler, der senest var på sagen, havde ikke været opmærksom på, at 

der tidligere i sagen var givet partsstatus til affaldsleverandørerne.  

 

65.    

 

66.           - At Energitilsynet ved passivitet i forbindelse med Odense Kraftvarme-

værks anmeldelse af priser m.v. efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, ikke har 

påset, at der var foretaget korrekt anmeldelse af omkostningsfordelingsnøgle, og 

dermed kan blive erstatningspligtig, såfremt affaldssiden påføres et tab som følge 

af afgørelsen.  
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67.          Affaldsleverandørerne anfører med henvisning til tilkendegivelsens ar-

gument om, at der ikke har eksisteret en forud fastsat omkostningsfordeling, at 

Energitilsynet har svigtet sin opgave som tilsynsmyndighed, fordi Odense Kraft-

varmeværk efter varmeforsyningslovens anmeldelsesregler årligt har skullet an-

melde varmepriser, herunder varmeaftaler og omkostningsfordelingsnøgle.  

 

68.          Affaldsleverandørerne anfører endvidere, at såfremt Energitilsynets svig-

tende tilsyn påfører affaldssiden et tab, for eksempel fordi affaldssiden ved vold-

giftssag rejst af Vattenfall pålægges at betale en meget stor andel af de omkostnin-

ger en ændret omkostningsfordeling medfører for 2000-2008, forbeholder affalds-

leverandørerne sig at rejse erstatningskrav mod Energitilsynet.   

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, er selve anmeldelsen gyldigheds-

kriterium. Priser m.v. er gyldige, indtil Energitilsynet griber ind. Derfor skal 

Energitilsynet ikke efter varmeforsyningsloven kontrollere det anmeldte.    

Energitilsynet kan derimod i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 

2000 om Energitilsynets opgaver tage sager som nævnt i bekendtgørelsen op 1) på 

eget initiativ, 2) på grundlag af en anmeldelse, eller 3) på grundlag af en klage.    

Energitilsynet tager sager op, hvis der er en begrundet mistanke om, at der er 

forhold, som er urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmel-

ser. Den foreliggende sag blev taget op på grundlag af en klage fra Fjernvarme 

Fyn.      

Afslutningsvis har affaldsleverandørerne beregnet, at Fjernvarme Fyn i perioden 

2000-2008 har haft en nettobesparelse på 136 mio.kr. ved at aftage varmen fra 

Odense Kraftvarmeværk.   

Sekretariatet skal henvise til tilkendegivelsen, der indeholder en redegørelse for, 

at Fjernvarme Fyn efter varmeforsyningsloven skal betale den laveste af enten 

substitutionsprisen, den omkostningsbestemte pris eller den aftalte pris.   

FRA ODENSE KRAFTVARMEVÆRK - SUPPLERENDE HØRINGSSVAR TIL AFFALDS-

LEVERANDØRERNES BEMÆRKNINGER    

69.          Odense Kraftvarmeværk bestrider, at værket uretmæssigt indregner om-

kostninger til henlæggelser og skrotning i affaldsbehandlingspriserne, og at Oden-

se Kraftvarmeværk ikke har foretaget korrekt anmeldelse af varmepriserne m.v.  

 

70.          Odense Kraftvarmeværk bekræfter, at affaldsleverandørerne ud over de 

af Odense Kraftvarmeværk opgjorte fælles- og særomkostninger afholder omkost-

ninger til neddeling af affald, og at disse omkostninger skal medregnes i opgørel-

sen af fællesomkostninger og priserne i perioden 2007 og fremefter.  

 

71.          Bemærkningerne i Fjernvarme Fyns høringssvar bestrides.  

 

72.          Odense Kraftvarmeværk gentager, at sekretariatets indstilling efter vær-

kets opfattelse har tilbagevirkende kraft. Værkets argument er, at den overdæk-

ning, som Odense Kraftvarmeværk ifølge indstillingen skal tilbageføre til varme-

forbrugerne, etableres i kraft af indstillingen om, at varmepriserne skal ændres 

bagud.  
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73.          Hertil kommer ifølge Odense Kraftvarmeværk, at varmeprisen er væsent-

ligt lavere end substitutionsprisen, hvilket understøtter, at varmeprisen er rimelig.  

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER   

Sekretariatet har ingen bemærkninger.  

 

 
LOVGRUNDLAG 
 
AFTALEGRUNDLAG   

74.          Aftalen af 5. juni 2000 mellem A/S Fynsværket og Odense Kommunale 

Fjernvarme fastsætter i pkt. 8 de nærmere bestemmelser om prisen for affaldsvar-

men. Den første del vedrører ikke varmen fra affaldsanlægget, men pkt. 8 er taget 

med i sin helhed her:  

Prisen for varme leveret fra de centrale anlæg - blok 3 og blok 7 - fastsættes 

til 17,30 kr./GJ ekskl. afgifter og moms, baseret på en brændselspris på 

12,70 kr./GJ, OKF (Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning) belastes ikke 

af den dårligere virkningsgrad på blok 3 i afregningen.  

Ved gasfyring og på et eventuelt biomasseanlæg betales yderligere en skyg-

geafgift, svarende til afgifterne ved kulfyret produktion.  

Ved væsentlige afgiftsstigninger er der grundlag for en forhandling mellem 

parterne om skyggeafgiftens størrelse. Hvis den væsentligt ændrede afgift 

indebærer en ensidig forbedring for den ene af parterne på den anden parts 

bekostning, skal forhandlingerne imødegå dette.  

Når FV eller Elsam A/S disponerer således, at varmeproduktionen flyttes 

fra blok 7 til blok 3, fastsættes skyggeafgiften ved gasfyring svarende til 

produktionen på blok 7, hvorved OKF friholdes for den højere afgift på blok 

3.  

I revisions- og haveriperioder fastsættes skyggeafgiften dog i forhold til den 

blok, hvor produktionen aktuelt sker.   

Prisen for varme fra affaldsanlægget fastsættes til 32 kr./GJ ekskl. affalds-

varmeafgift. OKF betaler affaldsvarmeafgiften.   

Priserne i henhold til foranstående reguleres årligt således: Brændselsom-

kostningerne og driftsprofilregulering reguleres efter Elsams brændselspris, 

og øvrige priselementer reguleres efter gennemsnittet af engrosprisindekset 

og forbrugerindekset. Dog reguleres tillæg på affaldsanlægget i henhold til 

bilag 3 kun med 50 % af den anførte prisindeksering.   

I øvrigt henvises som grundlag for prisberegningen til bilag 2 og 3, der til-

lige indeholder beregningsgrundlaget. Som anført foran er prisen ekskl. 

moms og afgifter.    
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LOVBESTEMMELSER OG PRAKSIS   

75.          Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 blev ændret ved lov nr. 622 af 11. 

juni 2010 om ændring af lov om elforsyning m.v. § 20, stk. 4, bestemmer, at:  

 Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet 

vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at 

understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren 

og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der 

kan henføres til varmeproduktionen. Klima- og energiministeren kan endvi-

dere fastsætte regler om fordelingen af omkostningerne til behandling af af-

fald og produktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.  

 

76.          Før lovændringen den 11. juni 2010 var bestemmelsen, at:  

Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet 

vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Klima- og energiministeren 

kan fastsætte regler om fordelingen af omkostningerne til behandling af af-

fald og produktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.   

77.          Odense Kraftvarmeværk var ikke omfattet af prisloftbestemmelserne i 

den omhandlede periode. Endvidere har klima- og energiministeren ikke fastsat 

regler om omkostningsfordelingen.  

 

78.          Derfor skal prisen for varmen fra Odense Kraftvarmeværk bedømmes 

efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. afgrænsningen af substitutionsprisen.  

 

79.          § 20, stk. 1, bestemmer, at:  

Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det inden-

landske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas ind-

regne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostnin-

ger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af på-

lagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktivite-

ter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital 

og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og 

væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 

7, og § 20 b.   

 

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

21, stk. 4, bestemmer, at:  

Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingel-

ser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b el-

ler regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke 

gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, 

omkostningsfordeling eller betingelser.   

 

81.          Pålægget relaterer sig efter varmeforsyningsloven til tarifferne, omkost-

ningsfordelingerne og betingelserne vedrørende de leverancer af opvarmet vand, 

damp eller gas bortset fra naturgas, som er omfattet af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, jf. § 20, stk. 4 om prislofter fra affaldsforbrændingsanlæg og omkost-

ningsfordeling.  
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82.          Pålægget har i sin naturlige forståelse virkning fremadrettet i tid, idet der 

hverken i ordlyden eller i forarbejderne er støtte for andet. Hjemmelskravene er 

således konstaterende for fortiden, men har virkning for fremtiden. Dette stemmer 

overens med hidtidig praksis, hvorfra Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2000 

om grundlaget for beregning af faste betalinger hos I/S Skive Fjernvarme kan 

nævnes.  

 

83.          I afgørelsen fandt Energitilsynet, at:  

Varmeforsyningsloven (ikke) er til hindring for, at I/S Skive Fjernvarme til-

bagebetaler for meget betalt i fast afgift til varmeforbrugere, der siden æn-

dringen af vedtægterne den 19. september 1995 har betalt fast afgift på 

grundlag af radiatorernes hedeflader.   

 

84.          Afgørelsen var i sin formulering, at Energitilsynet ikke havde beføjelse 

til at give pålæg om tilbagebetaling af for meget betalt i fast betaling, men at var-

meforsyningsloven ikke var til hinder for, at Skive Fjernvarme selv tog initiativ til 

at foretage tilbagebetalingen.  

 

85.          Energitilsynets pålæg hviler efter § 21, stk. 4, på en forudgående under-

søgelse og bedømmelse af sagen. Ligeså er Energitilsynet som enhver anden of-

fentlig myndighed underlagt de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, 

herunder kravet om begrundede afgørelser, i Energitilsynets regi i form af et på-

læg. I afgørelsen ligger Energitilsynets bedømmelse de tidligere hændelser, hvorpå 

sagen hviler.   

 

86.          Da pålægget er fremadrettet i tid, vil eksempelvis et pålæg om nedsættel-

se af priserne - herunder ved en regulering af omkostningerne fremadrettet eller 

ved en direkte prisnedsættelse - efter varmeforsyningsloven prismæssigt bevirke, 

at der føres midler tilbage til fjernvarmeforbrugerne, hvilket ikke har noget med 

tilbagebetaling at gøre. Når der fremadrettet tilbageføres beløb i fjernvarmepriser-

ne, sker det til en ubestemt gruppe af fjernvarmeforbrugere med et efter den enkel-

te forbrugers forhold ubestemt sumbeløb pr. forbruger, fordi afregningsgrundlaget 

pr. forbruger ændrer sig over tid. Kun totalbeløbet er kendt. En tilbagebetaling 

sker krone for krone til den person, der har betalt for meget.  

 

87.          Tilbageførsel af overdækning og opkrævning af underdækning i den 

kommende varmepris er en følge af princippet om nødvendige omkostninger i 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i en hvile i sig selv ramme. Over- eller under-

dækningen kommer fra, at fjernvarmen bliver afregnet til budgetterede priser. 

Derfor relaterer over- eller underdækningen sig til tidligere begivenheder, som 

tilbageførslen af overdækningen eller opkrævningen af underdækningen senere 

retter op på. På samme måde bliver eksempelvis henlæggelser, som er opkrævet i 

strid med de nærmere regler herom, tilbageført i den kommende varmepris, jf. § 7 

i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger m.v., 

med senere ændringer.  
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88.          Elforsyningsloven bestemmer i § 75, stk. 3, at:  

Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, skal 

økonomisk hvile i sig selv. Ejere af affaldsforbrændingsanlæg må ved fast-

sættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling og for levering af 

fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en 

måde, der anses for urimelig for brugerne af affaldsbehandlingsanlægget 

eller for fjernvarmeforbrugerne.   

 

89.          Af bemærkningerne til lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning frem-

går, at der med bestemmelsen sikres, at et økonomisk hvile i sig selv svarende til 

det hvile i sig selv princip, som har fundet udtryk i miljøbeskyttelseslovens § 48 

henholdsvis i varmeforsyningslovens kapitel 4, vil gælde for samtlige virksomhe-

der, som ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg, idet affaldsbehandlingsvirk-

somheden som helhed, det vil sige inklusiv indtægterne fra den tilknyttede elpro-

duktion, økonomisk skal hvile i sig selv, således som det hidtil har været tilfældet.  

 

90.          Endvidere fremgår af bemærkningerne, at priserne for varme fortsat re-

guleres i varmeforsyningsloven, og at tilsynet med omkostningsfordelingen mel-

lem el-, varme- og affaldsbehandling vil skulle varetages af Energitilsynet, medens 

fastsættelsen af affaldsgebyret efter miljøbeskyttelsesloven og tilsynet hermed i 

øvrigt fortsat vil følge reglerne i miljøbeskyttelsesloven.   

 

BEGRUNDELSE 
91.          Sagen, der forelægges Energitilsynet, er en sag om vurdering af en om-

kostningsbestemt varmepris fra et produktionsanlæg med forenet produktion af 

henholdsvis varme og affaldsbortskaffelse. El behandles i sagen som en fællesom-

kostning og -indtægt.  

 

92.          Fjernvarme Fyn har anmodet om, at Energitilsynet bedømmer omkost-

ningsfordelingen for år 2009 særskilt. Det er ikke muligt, fordi der kan være for-

hold i perioden op til 2009, der må inddrages i 2009 og 2010 vurderingerne. På 

den baggrund har sekretariatet valgt at forelægge sagen med henblik på, at Energi-

tilsynet giver en tilkendegivelse for perioden 2000 - 2008.  

 

93.          Sekretariatet vil herefter vurdere år 2009 og år 2010 efter de retningslin-

jer, som tilsynet har tilkendegivet, med virkning fremadrettet eventuelt ved, at 

sekretariatet giver et pålæg.  

 

94.          Kravene til varmeprisen fra affaldsforbrændingsanlægget er, at prisen 

skal være den laveste af henholdsvis prisloftet, substitutionsprisen eller den om-

kostningsbestemte pris.  

 

95.          Det konkrete affaldsforbrændingsanlæg har desuden indgået en privatret-

lig aftale om varmeprisen med modtageren af varmen.  

 

96.          Energitilsynet har kun beføjelse til at gribe ind overfor en privatretlig 

prisaftale, hvis den er i strid med ovennævnte krav. Det vil sige hvis den privatret-

lige aftale afføder en varmepris, der er højere end den laveste af substitutionspri-

sen, prisloftet eller den omkostningsbestemte pris.  
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97.          Men hensyn til prisloftet er Odense Kraftvarmeværk ikke omfattet af 

bestemmelserne i sagens periode, idet den privatretlige aftale er indgået før den 1. 

april 2006.  

 

98.          Det fremgår af § 3, stk. 2, i prisloftbekendtgørelsen (nr. 234 af 23. marts 

2006), og § 12, stk. 1, i ændringsbekendtgørelsen (nr. 713 af 2. juli 2009), hvoref-

ter leveringsaftaler, der er indgået før den 1. april 2006 først omfattet af bekendt-

gørelsen den 1. januar 2011. Hvis leveringsaftaler fra før 1. april 2006 genforhand-

les, omfattes de af bekendtgørelsen fra tidspunktet for genforhandlingen, jf. § 12, 

stk. 2.  

 

99.          Energitilsynets sekretariat finder det formålstjenligt at beskrive substitu-

tionsprisprincippets anvendelse, fordi Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk 

flere gange i deres indlæg kommer ind på dette prisprincip.  

 

100.       Hertil kommer, at der fra Odense Kraftvarmeværks side bliver argumen-

teret for, at det af forarbejderne til varmeforsyningsloven med henvisning til be-

mærkningerne til lov nr. 451 af 31. maj 2000 om ændring af lov om varmeforsy-

ning og af praksis fremgår, at fællesomkostningerne skal fordeles efter en indivi-

duel fordelingsnøgle, der sikrer, at varmeprisen ligger på niveau med den varme-

pris, der fremkommer efter substitutionsprisprincippet, og at prisen på bortskaffel-

se af affald svarer til det, man ser andre steder i landet.  

 

101.       Det citerede afsnit anvendes til at forklare, hvorfor det på daværende tids-

punkt var nødvendigt at ændre loven, da den konkrete praksis ikke beskyttede 

fjernvarmeforbrugerne tilstrækkeligt.  

 

102.       Det er Energitilsynets sekretariat vurdering, at substitutionsprisen ikke 

kan anvendes som målestok for den omkostningsbestemte pris. I den situation ville 

der ikke være tale om to individuelle krav, nemlig både en bedømmelse af substi-

tutionsprisen og den omkostningsbestemte pris, men kun ét krav.  

 

103.       Som det også fremgår af ovennævnte lovforslags bemærkninger (L 451, 

alm. del), er hovedprincippet i substitutionsprisprincippet, at der kan opkræves den 

mindste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. I over-

ensstemmelse med hovedreglen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, skal også 

substitutionsprisen være omkostningsbestemt. Substitutionsprisen er den pris, som 

varmemodtageren selv kan producere varmen til eller skal betale for en tilsvarende 

varmemængde fra tredjemand.  

 

104.       Med hensyn til substitutionsprisen er parterne enige om, at substitutions-

prisen er højere end den omkostningsbestemte pris.  

 

  



ENERGITILSYNET  

 

Side 19/35 

105.       Fjernvarme Fyn anfører i brevet af 29. oktober 2008 såvel som i brev af 

19. oktober 2010 og i brevet af 24. november 2010, at Fjernvarme Fyns egenpro-

duktionspris eller prisen for varmen købt fra tredjemand - det vil sige substituti-

onsprisen - er højere end den omkostningsbestemte pris. Dette bekræftes af 

RAMBØLL i notatet af 17. maj 2002, hvor RAMBØLL afslutningsvis anfører, at 

”… Den beregnede omkostningsbestemte pris (hos Odense Kraftvarmeværk) over-

stiger ikke substitutionsprisen ved nogen af de (i notatet) benyttede beregnings-

principper …”.  

 

106.       Odense Kraftvarmeværk siger om samme forhold, at (den aftalte) varme-

pris er væsentligt lavere end substitutionsprisen.  

 

107.       Substitutionsprisen er som anført tidligere blevet undersøgt af RAM-

BØLL på foranledning af Fjernvarme Fyn. Ud fra undersøgelsen m.v. har Fjern-

varme Fyn ikke nedlagt påstand om, at substitutionsprisen er lavere end den om-

kostningsbestemte pris, men tværtimod argumenteret for, at den er højere end den 

omkostningsbestemte pris. Sekretariatet lægger vægt på, at Fjernvarme Fyn ville 

være den part i sagen, som havde interesse i at få undersøgt, om substitutionspri-

sen ville være lavere end den omkostningsbestemte pris.    

 

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

den omkostningsbestemte pris.  

109.       For at kunne vurdere om den privatretlige aftale er i overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven, er det derfor alene nødvendigt at fastlægge den om-

kostningsbestemte pris.  

 

110.       I den forbindelse fratrækkes elindtægterne hos Odense Kraftvarmeværk i 

fællesomkostningerne. Det fremgår af bilag til Odense Kraftvarmeværks brev af 8. 

september 2010.  

 

111.       Fjernvarme Fyns bemærkning hertil er kun at notere i brev af 19. oktober 

2010, at Odense Kraftvarmeværk i et skema udarbejdet af Energitilsynet til an-

meldelse af fællesomkostninger på affaldsanlæg regnskabsmæssigt behandler 

elindtægter, og således også elomkostninger, som fælles indtægter og fælles om-

kostninger.  

 

112.       Energitilsynet har i tidligere afgørelser ikke fundet grundlag for at gribe 

ind, når varmevirksomheder behandler omkostninger fra elproduktion som fælles-

omkostninger, så længe indtægterne fra elproduktionen behandles som fælles ind-

tægter.  

 

113.       Derudover er parterne enige om, at Odense Kraftvarmeværk er et effektivt 

affaldsanlæg. Endelig fremgår det af notatet fra RAMBØLL af 17. maj 2002 ved-

lagt som bilag til Fjernvarme Fyns uddybende redegørelse af 29. oktober 2008, at 

der i Odense Kraftvarmeværk ikke er ” … tekniske anlæg med dertil hørende om-

kostninger, som kan betegnes som særomkostninger, og som derfor skal henregnes 

til kun affaldsforbrænding eller kun fjernvarme ...”.  

 



ENERGITILSYNET |  

 

Side 20/35 

114.       På den baggrund finder sekretariatet ikke i det foreliggende tilfælde 

grundlag for at gribe ind over for, at elomkostningerne behandles som fælles om-

kostninger, idet elindtægterne samtidig behandles som fælles indtægter.  

 

115.       Vedrørende taloplysninger har Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarme-

værk i deres indlæg en lang række bearbejdede taloplysninger, herunder om priser 

på varme og priser på affaldsbortskaffelse under forskellige rammeforhold.  

 

116.       Energitilsynets sekretariat har kun i et begrænset omfang lagt parternes 

bearbejdede taloplysninger til grund for sagens vurdering. Sekretariatet har i stedet 

for anvendt taloplysninger, hvor de foreligger i deres ubearbejdede form, herunder 

væsentligst i en oversigt i bilag F til brev fra Odense Kraftvarmeværk af 8. sep-

tember 2010, hvor oversigten er vedlagt særskilt.   

OMKOSTNINGSFORDELINGEN I - VED ANVENDELSE AF DEN PRIVATRETLIGE AF-

TALE  

117.       Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvis, at der ikke findes en 

objektiv omkostningsfordeling. Energitilsynet foretager et konkret skøn af, om 

omkostningsfordelingen er rimelig.  

 

118.       Prisen for varmen fra Odense Kraftvarmeværk til Fjernvarme Fyn er en 

aftalt pris. Prisen blev aftalt den 5. juni 2000 med virkning fra den 1. januar 2000. 

Prisen er en grundpris, som årligt bliver indekseret. Prisen inkl. årlig indeksering 

var gældende til den 1. januar 2010. Grundprisen var på 32,00 kr./GJ i år 2000.  

119.       Omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmesiden hos Odense 

Kraftvarmeværk har ikke påvirket priserne, som er aftalebestemte.  

 

120.       Den årlige omkostningsfordeling af fællesomkostninger hos Odense 

Kraftvarmeværk mellem varme og affald er efter sekretariatets vurdering udeluk-

kende sket for at bringe omkostningsfordelingen i overensstemmelse med den 

aftalte varmepris.  

 

121.       Det bekræftes af Odense Kraftvarmeværk, der med henvisning til ramme- 

og samarbejdsaftalen oplyser, at affaldssiden over affaldsbortskaffelsesprisen sik-

rer, at Odense Kraftvarmeværks økonomi hviler i sig selv, efter at alle omkostnin-

ger og indtægter, herunder fra varmesiden, er indregnet.  

 

122.       Talmæssigt viser det sig i omkostningsfordelingen, jf. tabel 1 og 2. Tal-

oplysningerne er som anført i afgrænsningsafsnittet fra Odense Kraftvarmeværks 

indlæg af 8. september 2010, bilag F.  

 

123.       Tabel 1 viser hoveddata, som er fællesomkostningerne i perioden 2000-

2008 vist for hver andet år af pladsmæssige hensyn. Tabel 1 viser også affalds- og 

varmesidens træk på Odense Kraftvarmeværk. Affaldsbortskaffelsen er vist i GJ 

energiindhold for at gøre affaldssidens træk på affaldsanlægget sammenligneligt 

med varmesiden. Energiindholdet i affaldet er beregnet med et energiindhold på 

10,5 GJ pr. ton affald fra forudsætningerne i Energistyrelsens Energistatistik år 

2005.   
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TABEL 1. FÆLLESOMKOSTNINGER HOS ODENSE KRAFTVARMEVÆRK I ÅR 2000-

2008 

 
2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

perio-

den 

Fælles- 

omkostninger, t.kr. 
69.364 119.530 86.609 106.309 103.829 824.340 

Varmelevering, TJ 1.047 1.779 1.909 2.057 1.847 16.376 

Affalds- 

bortskaffelse, TJ 
1.575 2.611 2.819 2.842 2.741 23.549 

 

124.       Fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk udgør i perioden 

2000-2008 i alt 824.340 t.kr. Fællesomkostningerne svinger en del over tid som 

følge af blandt andet gennemførelsen af de årlige drifts- og vedligeholdelsesplaner. 

Der synes derimod ikke at være nogen sammenhæng mellem omfanget af fælles-

omkostningernes fordeling og omfanget af varmelevering og affaldsbortskaffelse.  

 

125.       Tabel 1 viser også, at affaldsbortskaffelsen målt på det valgte energiind-

hold på 10,5 GJ pr. ton affald er betydeligt større end varmeproduktionen.  

 

126.       I tabel 2 bliver den aftalte varmepris sammenholdt med en efterregning 

af, hvad varmeprisen ville have været ved den stedfundne fordeling af fællesom-

kostningerne og den oplyste varmelevering i tabel 1.  

 

127.       Da varmeprisen er aftalt, og den efterregnede varmepris svarer til den 

aftalte varmepris, viser efterregningen blot den fordelingsmæssige konsekvens af 

den aftalte varmepris.      

TABEL 2. DEN AFTALTE VARMEPRIS FRA ODENSE KRAFTVARMEVÆRK 

Varmepris i henhold til 

aftale 
2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

Perio-

den 

Stedfunden omkostnings-

fordeling, pct.:  

Varme Affaldsbortskaffelse 

48 

52 

51 

49 

85 

15 

76 

24 

77 

23 

75 

25 

Varmepris i henhold til 

aftale, kr./GJ 
32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Varmepris efterregnet ud 

fra stedfunden omkost-

ningsfordeling, kr./GJ 

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

Forskel 0,00 -0,07 0,00 0,35 -3,04 -0,08 

 

128.       Den fordelingsmæssige konsekvens viser sig ved, at omkostningsforde-

lingen svinger betydeligt fra år til år, med et gennemsnit på 75 pct. af fællesom-

kostningerne til varmesiden i perioden.  

 

129.       Årsagen til svingningerne i omkostningsfordelingen er givet den aftalte 

varmepris alene ændringer i varmeleveringen, fordi varmesidens andel af fælles-

omkostningerne er givet ved indtægterne fra varmeleveringen, det vil sige den 

årlige varmelevering multipliceret med årets varmepris ifølge prisaftalen.  
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130.       Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at der i prisfastsættelsen af 

varmen sker det omvendte af, hvad der burde ske efter varmeforsyningsloven, 

nemlig at omkostningsfordelingen fastsættes først med henblik på efterfølgende at 

beregne den omkostningsbestemte pris, uagtet at varmeprisen er aftalt.  

 

131.       Det er endvidere sekretariatets vurdering, at det er urimeligt efter varme-

forsyningsloven, at Fjernvarme Fyns andel af fællesomkostningerne hos Odense 

Kraftvarmeværk helt afhænger af varmeleveringen givet den aftalte varmepris.  

 

132.        Da det i sagen er Odense Kraftvarmeværk, der er reguleret af varmefor-

syningslovens prisbestemmelser, finder sekretariatet, at Odense Kraftvarmeværk i 

perioden 2000 - 2008 burde have taget initiativ til at få rettet op på de fordelings-

mæssige konsekvenser af den aftalte varmepris pr. 1. januar 2000. Det må for 

Odense Kraftvarmeværk have været klart, at en årlig indeksering af en aftalt var-

mepris ville medføre, at varmesiden ville betale en større og større andel af fælles-

omkostningerne over tid.  

 

133.       Det forekommer i den forbindelse at måtte have været klart for Odense 

Kraftvarmeværk allerede ved udgangen af år 2005, at løsningen med den aftalte 

varmepris var uholdbar. I år 2005 og år 2007 betalte varmesiden mere end 100 pct. 

af fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk: 

 

Stedfunden omkostningsfordeling År 2005 År 2007 

Varmes andel af fællesomkostningerne, pct. 112 114 

OMKOSTNINGSFORDELINGEN II - GRUNDLAG FOR SAGENS FORDELINGSFOR-

SLAG  

134.       I afsnittet vurderer Energitilsynets sekretariat 4 mulige måder at fordele 

fællesomkostningerne på hos Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008, 

som er indbragt i sagen.  

 

135.       Omkostningsfordelingerne er følgende:  

1. Den første mulige omkostningsfordeling er at fastholde den omkostnings-

fordeling, som følger af parternes aftale i år 2000. Omkostningsfordelin-

gen er 48/52 med 48 pct. til varmesiden. Fastholdes denne fordelingsnøgle 

gennem hele perioden, svarer det til en varmepris på 24,32 kr./GJ i gen-

nemsnit i perioden.   

2. Den anden mulige omkostningsfordeling er ud fra energiindholdet i varme 

og affald. Samlet set over perioden er omkostningsfordelingen 41/59 med 

41 pct. til varmesiden. Det svarer til en varmepris på 20,65 kr./GJ i gen-

nemsnit i perioden.   

3. Den tredje mulige omkostningsfordeling er Fjernvarme Fyns primære på-

stand. Det giver en omkostningsfordeling på 50/50. Det svarer til en var-

mepris på 25,17 kr./GJ i gennemsnit i perioden.   
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4. Den fjerde mulighed er Fjernvarme Fyns subsidiære påstand. Det giver en 

omkostningsfordeling på 58/42 med 58 til varme. Det svarer til en varme-

pris på 29,20 kr./GJ i gennemsnit i perioden. 58/42 fordelingen er et tidli-

gere kompromisforslag i drøftelserne af varmeprisen mellem Fjernvarme 

Fyn og Odense Kraftvarmeværk, jf. Fjernvarme Fyns uddybende klage af 

29. oktober 2008, bilag 11. Kompromisforslaget ville betyde en varmepris 

på 27,5 kr./GJ før særomkostninger. Varmeprisen blev aftalt til 30 kr./GJ 

for år 2006, hvorfor kompromisforslaget ikke blev accepteret.   

 

136.       Fjernvarme Fyns mere subsidiære og mest subsidiære påstand har Energi-

tilsynets sekretariat ikke bedømt.   

MULIGHED 1. FASTHOLDELSE AF OMKOSTNINGSFORDELINGEN FRA ÅR 2000   

137.       Tabel 3 viser varmeprisen beregnet ud fra den omkostningsfordeling, som 

indirekte blev aftalt mellem Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk i år 2000, 

det vil sige løsningsmodel 1.   

TABEL 3. VARMEPRISEN UD FRA PRISEN I AFTALEN I 2000, KR./GJ 

Varmepris beregnet ud fra 

omkostningsfordelingen i 

2000 

2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

Perio-

den 

Omkostningsfordeling: 

Varme Affaldsbortskaffelse 

48 

52 

48 

52 

48 

52 

48 

52 

48 

52 

48 

52 

Varmepris, kr./GJ 32,00 32,46 21,92 24,97 27,16 24,32 

Varmepris i henhold til aftale, 

kr./GJ 
32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

Forskel 0,00 -1,85 -16,52 -14,76 -12,99 -13,39 

 

138.       Ved aftale den 5. juni 2000 med virkning fra den 1. januar 2000 blev 

varmeprisen aftalt til 32,00 kr./GJ for år 2000. Varmeprisen på 32 kr./GJ svarede 

til den omkostningsbestemte varmepris, hvis der havde været anvendt en 48/52 

fordeling af fællesomkostningerne med 48 pct. til varmesiden.  

 

139.       Det er et aftaleretligt fortolkningsspørgsmål, om parterne med den aftalte 

varmepris på 32 kr./GJ i år 2000 dermed havde intention om, at den omkostnings-

fordeling der følger af aftalen, skulle fastholdes over tid til beregning af den om-

kostningsbestemte varmepris til kontrol af den aftalte varmepris. Energitilsynet har 

ikke beføjelse til at bedømme, om det var parternes intention.  

 

140.       Derimod kan Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 

bedømme, om en 48/52 fordeling af fællesomkostningerne med 48 pct. til varme 

ligger inden for rammerne af varmeforsyningsloven.  

 

141.       Bedømmelsen kan imidlertid ikke stå alene, hvorfor de 4 mulige omkost-

ningsfordelinger drøftes samlet til sidst i afsnittet.  

 

142.       Tabel 3 viser, at varmeprisen ved fastholdelse af 48/52 fordelingen giver 

en omkostningsbestemt varmepris på i gennemsnit 24,32 kr./GJ mod den aftalte 

varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme periode, svarende til en forskel på 

13,39 kr./GJ i gennemsnit.  
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143.       I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel i 

varmebetalingen på i alt 220.661 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense Kraft-

varmeværk, jf. tabel 4.   

TABEL 4. FORSKEL I SAMLET BETALING FOR VARMEN 

Varmesidens betalinger til dækning af fællesomkostninger 

v/fastholdelse af omkostningsfordelingen i år 2000 
Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 

Beregnet betaling, t.kr. 398.230 

Forskel, t.kr. 220.661 

 

144.       I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesomkost-

ningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i affaldet ved 

et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

145.       Havde omkostningsfordelingen fra år 2000 været gældende i hele den 

omhandlede periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne have ud-

gjort i gennemsnit 189,99 kr./ton, svarende til 18,09 kr. pr. GJ energiindhold i 

affaldet, igen ved standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton affald.  

MULIGHED 2. OMKOSTNINGSFORDELING UD FRA ENERGIINDHOLDET   

146.       Modellen indebærer, at omkostningsfordelingen svinger fra år til år af-

hængig af varmeleveringen og affaldsbortskaffelsen.  

 

147.       Som anført anvender Energitilsynets sekretariat standarden på 10,5 

GJ/ton affald som omregningsfaktor.  

 

148.       Resultatet af beregningen er ikke særligt følsom over for en ændring i 

standarden for energiindholdet i affaldet, og ikke større end følsomheden ved en 

ændring i varmeleveringen, jf. tabel 5 nedenfor.   

TABEL 5. OMKOSTNINGSFORDELING UD FRA ENERGIINDHOLD I VARME OG AF-

FALD 

Omkostningsfordeling ved ændring af 

parametre 
Perioden 2000-2008 - Gennemsnit 

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

20 pct. stigning i energiindhold i affald 37/63 med 37 pct. til varmesiden 

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

 

149.       Tabellen viser, at en stigning i energiindholdet i affald på 20 pct. øger 

affaldssidens andel af fællesomkostningerne fra 59 pct. til 63 pct., svarende til en 

stigning i kroneandelen af fællesomkostningerne på 7,3 pct.  

 

150.       Med denne følsomhed in mente viser tabel 6, at fordelingen af fællesom-

kostningerne ud fra energiindholdet ligger stabilt på niveauet 40/60 med 40 pct. til 

varmesiden, og for perioden 2000 - 2008 med en gennemsnitlig fordeling på 41/59 

med 41 pct. til varmesiden.   
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TABEL 6. VARMEPRISEN BEREGNET UD FRA EN FORDELING AF FÆLLESOM-

KOSTNINGERNE PÅ GRUNDLAG AF ENERGIINDHOLDET I VARME OG I HENHOLD 

TIL AFTALE 

Varmepris beregnet ud fra 

energiindholdet i varme og i 

affald 

2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

Peri-

oden 

Omkostningsfordeling: Varme 

Affaldsbortskaffelse 

40 

60 

41 

59 

40 

60 

42 

58 

40 

60 

41 

59 

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

Varmepris i henhold til aftale, 

kr./GJ 
32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

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

 

151.       Tabel 6 viser, at varmeprisen ved en fordeling af fællesomkostningerne 

ud fra en energifordeling giver en omkostningsbestemt varmepris på i gennemsnit 

20,65 kr./GJ mod den aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme 

periode, svarende til en forskel på 17,06 kr./GJ i gennemsnit.  

 

152.       I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel i 

varmebetalingen på i alt 281.071 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense Kraft-

varmeværk, jf. tabel 7.   

TABEL 7. FORSKEL I SAMLET BETALING FOR VARMEN 

Varmesidens betalinger til dækning af fællesomkostnin-

ger v/energifordeling 
Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 

Beregnet betaling, t.kr. 337.820 

Forskel, t.kr. 281.071 

 

153.       I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesomkost-

ningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i affaldet ved 

et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

 

154.       Var omkostningsfordelingen sket ved energiindholdet i den omhandlede 

periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne have udgjort i gennem-

snit 216,92 kr./ton, svarende til 20,66 kr. pr. GJ energiindhold i affaldet, igen ved 

standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton affald.  

MULIGHED 3. 50/50 FORDELING AF FÆLLESOMKOSTNINGERNE  

155.       Tabel 8 viser varmeprisen beregnet ud fra en ligelig fordeling af fælles-

omkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk mellem varme- og affaldssiden. Den 

ligelige fordeling er Fjernvarme Fyns primære påstand.   
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TABEL 8. VARMEPRISEN BEREGNET UD FRA EN 50/50 FORDELING AF FÆLLES-

OMKOSTNINGERNE 

Varmepris beregnet ud 

fra en 50/50 fordeling 
2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

perio-

den 

Omkostningsfordeling: 

Varme Affaldsbortskaffelse 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

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

Varmepris i henhold til 

aftale, kr./GJ 
32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

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

 

156.       Ved en ligelig fordeling af fællesomkostningerne er den gennemsnitlige 

omkostningsbestemte varmepris i perioden 2000 - 2008 på 25,17 kr./GJ mod den 

aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme periode, svarende til en 

forskel på 12,54 kr./GJ i gennemsnit.  

 

157.       I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel i 

varmebetalingen på i alt 206.721 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense Kraft-

varmeværk, jf. tabel 9.  

TABEL 9. FORSKEL I SAMLET BETALING FOR VARMEN 

Varmesidens betalinger til dækning af fæl-

lesomkostninger v/50/50 fordeling 
Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 

Beregnet betaling, t.kr. 412.170 

Forskel, t.kr. 206.721 

 

158.       I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesomkost-

ningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i affaldet ved 

et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

 

159.       Var der sket en ligelig fordeling af fællesomkostningerne i den omhand-

lede periode, ville affaldssidens andel af fællesomkostningerne have udgjort i gen-

nemsnit 183,81 kr./ton, svarende til 17,51 kr. pr. GJ energiindhold i affaldet, igen 

ved standarden på 10,5 GJ energiindhold pr. ton affald.  

MULIGHED 4. 58/42 FORDELING AF FÆLLESOMKOSTNINGERNE MED 58 PCT. TIL 

VARMESIDEN  

160.       Tabel 10 viser varmeprisen beregnet ud fra Fjernvarme Fyns subsidiære 

påstand med en 58/42 fordeling af fællesomkostningerne med 58 pct. til varmesi-

den.  
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TABEL 10. VARMEPRISEN BEREGNET UD FRA EN 58/42 FORDELING AF FÆLLES-

OMKOSTNINGERNE MED 58 PCT. TIL VARMESIDEN 

Varmepris beregnet ud 

fra en 58/42 fordeling (58 

til varme) 

2000 2002 2004 2006 2008 

Hele 

perio-

den 

Omkostningsfordeling: 

Varme Affaldsbortskaffelse 

58 

42 

58 

42 

58 

42 

58 

42 

58 

42 

58 

42 

Varmepris, kr./GJ 38,43 38,97 26,32 29,98 32,61 29,20 

Varmepris i henhold til 

aftale, kr./GJ 
32,00 34,31 38,44 39,73 40,15 37,71 

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

 

161.       Ved 58/42 fordelingen af fællesomkostningerne er den gennemsnitlige 

omkostningsbestemte varmepris i perioden 2000 - 2008 på 29,17 kr./GJ mod den 

aftalte varmepris på 37,71 kr./GJ i gennemsnit i samme periode, svarende til en 

forskel på 8,51 kr./GJ i gennemsnit.  

 

162.       I perioden svarer den gennemsnitlige prisforskel til en samlet forskel i 

varmebetalingen på i alt 140.774 t.kr. af fællesomkostningerne i Odense Kraft-

varmeværk, jf. tabel 11.   

TABEL 11. FORSKEL I SAMLET BETALING FOR VARMEN 

Varmesidens betalinger til dækning af fælles-

omkostninger v/58/42 fordeling (58 pct. til 

varme) 

Perioden 2000-2008 

Har betalt, t.kr. 618.891 

Beregnet betaling, t.kr. 478.117 

Forskel, t.kr. 140.774 

 

163.       I samme periode har affaldssidens betaling til dækning af fællesomkost-

ningerne udgjort 91,60 kr./ton, svarende til 8,72 kr./GJ energiindhold i affaldet ved 

et energiindhold på 10,5 GJ/ton affald.  

 

164.       Var fordelingen af fællesomkostningerne i den omhandlede periode sket 

ud fra 58/42 fordelingen med 58 pct. til varmesiden, ville affaldssidens andel af 

fællesomkostningerne have udgjort i gennemsnit 154,37 kr./ton, svarende til 14,70 

kr. pr. GJ energiindhold i affaldet, igen ved standarden på 10,5 GJ energiindhold 

pr. ton affald.   

SAMLET VURDERING AF DE MULIGE OMKOSTNINGSFORDELINGER   

165.       I oversigtsform giver de 4 måder at fordele omkostningerne på følgende 

resultater i tabel 12.  
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TABEL 12. DE 4 MULIGHEDER FOR OMKOSTNINGSFORDELING I OVERSIGTSFORM 

Omkostningsfordeling 

år 2000- 2008 

Fællesom-

kostninger 

fordelt til 

varme i pct. 

Gennemsnitlig 

varmepris 

kr./GJ 

Afvigelse fra 

aftalt 

priskr./GJ 

   Aftalt pris 75 37,71 
 

Mulighed 4) 

58/42 fordeling med 58 

pct. til varmesiden. Fjern-

varme Fyns subsidiære 

påstand 

58 29,20 8,51 

Mulighed 3) 

50/50 fordeling. Fjern-

varme Fyns primære 

påstand 

50 25,17 12,54 

Mulighed 1) 

Fastholdelse af omkost-

ningsfordeling som den 

var pr. 1. januar 2000 

48 24,32 13,39 

Mulighed 2) 
Fordeling ud fra energi-

indhold 
41 20,65 17,06 

 

166.       Energitilsynet har ikke beføjelse til at bedømme prisfastsættelsen for af-

faldsbortskaffelsen. Priserne på affaldsbortskaffelsen hos Odense Kraftvarmeværk 

i de 4 mulige løsninger, og sammenligningen af disse priser med den vægtede 

gennemsnitlige affaldsbortskaffelsespris for år 2007/2008 fra Dansk Fjernvarmes 

affaldsstatistik, ses i tabel 13, og indgår kun i tabellen af hensyn til helhedsind-

trykket af de 4 løsningsforslag.   

TABEL 13. SAMMENLIGNING AF PRISER 

  Gennemsnit-

lig varmepris 

hos Odense 

Kraftvarme-

værk i perio-

den 2000-2008 

Affaldsbortskaffel-

sespris hos Odense 

Kraftvarmeværk i 

perioden 2000-2008 
1) 

Vægtet gennemsnit-

lig affaldsbortskaf-

felsespris på lands-

plan i år 2007/2008 
2) 

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

  Aftalt pris 37,71 91,60 202,00 

144,17 

Mulig-

hed 4) 

58/42 fordeling 

med 58 pct. til 

varmesiden.  

29,20 154,37 202,00 

206,94 

Mulig-

hed 3) 

50/50 fordeling.  25,17 183,77 202,00 

236,33 

Mulig-

hed 1) 

Fastholdelse af 

omkostningsfor-

deling som den 

var pr. 1. januar 

2000 

24,32 189,99 202,00 

242,56 

Mulig-

hed 

2) 

Fordeling ud fra 

energiindhold 

20,65 216,92 202,00 

269,49e 
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Affaldsanlæg med samme ejer i år 2008 3) 

Horsens  69,00 - - 

Haderslev  70,00 - - 

Vejen 54,00 - - 

Måbjergværket 58,00 - - 

Frederikshavn 55,00 - - 

1) Det øverste tal er den omkostningsbestemte pris. Det nederste tal er inkl. af- 

    faldssidens kompensationsbetaling. 
2) Dansk Fjernvarmes affaldsstatistik 2007/2008. I statistikken indgår 12 anlæg. 

    Bilag til brev af 2. februar 2009 fra Odense Kraftvarmeværk. 

3) Brev fra Odense Kraftvarmeværk af 2. februar 2009 
 

167.       Af tabel 13 fremgår, at en 58/42 fordeling af fællesomkostningerne med 

58 pct. til varme sammenlignet med den aftalte varmepris, giver en forøgelse af 

prisen på affaldsbortskaffelsen fra 144,17 kr. pr. ton affald til 206,94 kr. pr. ton 

affald inkl. affaldssidens kompensationsbetaling i perioden 2000 - 2008. Forskel-

len er på 62,77 kr. pr. ton affald. Til sammenligning er den vægtede gennemsnitli-

ge affaldsbortskaffelsespris i Dansk Fjernvarmes affaldsstatistik 2007/2008 på 202 

kr.  

 

168.       Tilsvarende vil en 50/50 fordeling af fællesomkostningerne sammenlignet 

med den aftalte varmepris give en forøgelse af prisen på affaldsbortskaffelsen fra 

de nævnte 144,17 kr. pr. ton affald til 236,33 kr. pr. ton affald inkl. affaldssidens 

kapacitetsbetaling. Forskellen er på 92,16 kr. pr. ton affald.  

 

169.       En fastholdelse af omkostningsfordelingen af fællesomkostninger som 

indirekte aftalt pr. 1. januar 2000 vil give en forøgelse af prisen på affaldsbortskaf-

felsen fra de 144,17 kr. pr. ton affald til 242,56 kr. pr. ton affald inkl. affaldssidens 

kapacitetsbetaling. Forskellen er på 98,39 kr. pr. ton affald.  

 

170.       Varmeprisen fra Odense Kraftvarmeværk er sammenlignet med de øvrige 

affaldsanlæg med samme ejer som Odense Kraftvarmeværk meget lav. Det simple 

gennemsnit af varmepriserne fra de viste anlæg i tabel 12 ligger på 61,20 kr. pr. 

GJ. Det giver en forskel i forhold til gennemsnittet af den aftalte varmepris fra 

Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 på 23,49 kr./GJ, svarende til en 

forskel på godt 62 pct. i forhold til prisen fra Odense Kraftvarmeværk.  

 

171.       De 4 mulige løsninger giver lavere varmepriser end den aftalte varmepris. 

Energitilsynets sekretariat læger til grund, at størrelsen af den aftalte varmepris, 

som er lav i forhold til de sammenlignede priser, og de endnu lavere varmepriser i 

de 4 løsningsforslag, skyldes Odense Kraftvarmeværks effektivitet som angivet af 

både Fjernvarme Fyn og Odense Kraftvarmeværk.  

 

172.       Også den omkostningsbestemte pris på affaldsbortskaffelsen hos Odense 

Kraftvarmeværk er lav i forhold til den vægtede gennemsnitspris for år 2007/2008 

hos andre affaldsanlæg ifølge Dansk Fjernvarmes affaldsstatistik. Den aftalte var-

mepris har givet en hvile i sig selv affaldsbortskaffelsespris hos Odense Kraftvar-

meværk på i gennemsnit 91,60 kr. pr. ton affald i perioden 2000 - 2008, stigende 

til 216,92 kr. pr. ton affald som den højeste i de 4 mulige løsninger, set i forhold til 

de 202 kr. pr. ton affald i vægtet gennemsnitspris for år 2007/2008 i Dansk Fjern-

varmes affaldsstatistik.  
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173.       Det erindres, at kompensationsbetalingen er en særomkostning for af-

faldssiden hos Odense Kraftvarmeværk, hvorfor kompensationsbetalingen er om-

kostningsfordelingen uvedkommende.  

 

174.       Hertil kommer vedrørende affaldssidens indtægter, at svigtende indtægter 

på affaldssiden ikke kan have indflydelse på varmesidens betalinger. Det er om-

kostningsfordelingen, der gælder efter varmeforsyningsloven, jf. også elforsy-

ningslovens § 75, stk. 3, der bestemmer, at ejere af affaldsforbrændingsanlæg (der 

producerer elektricitet ved forbrænding af affald) ikke ved fastsættelsen af priser 

og betingelser for affaldsbehandling og for levering af fjernvarme må udnytte de-

res stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der anses for urimelig for 

brugerne af affaldsbehandlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne.  

 

175.       Er omkostningsfordelingen rimelig efter varmeforsyningsloven og derfor 

også inden for bestemmelsen i elforsyningslovens § 75, stk. 3, er det op til ejeren 

af affaldsforbrændingsanlægget at fastsætte priserne for affaldsbortskaffelsen, så 

affaldssidens betalinger dækker affaldssidens omkostninger, og værket herefter 

økonomisk hviler i sig selv.  

KONKRET SKØNSVURDERING   

176.       En fordelingsnøgle kan være faglig/teknisk inspireret og økonomisk be-

grundet. Men det er væsentligt, at der ikke findes en teknisk/økonomisk objektiv 

måde at fordele fællesomkostninger på.  

 

177.       Det juridiske grundlag for vurderingen af fordelingsnøglen er efter varme-

forsyningslovens prisbestemmelser en rimelighedsvurdering.  

 

178.       Et affaldsanlæg løser både et affaldshåndteringsbehov og et varmebehov. 

Ligeledes bliver affaldsanlæggets etablering godkendt efter tæt inddragelse af både 

miljøhensyn og energihensyn. Der er ligeledes tale om en virksomhed med forenet 

produktion og forenet berettigelse.  

 

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

fektivt anlæg.  

 

180.       Disse forhold taler for en ligelig fordeling af fællesomkostningerne mel-

lem varme- og affaldssiden, således at også effektiviteten kommer varme- og af-

faldssiden ligeligt til gode.  

 

181.       Endelig har parterne indgået en aftale, som har medført en fordeling af 

fællesomkostningerne med 75 pct. til varmesiden og 25 pct. til affaldssiden. Dette 

forhold bør også inddrages ved vurdering af en rimelig fordelingsnøgle.  

 

182.       I fælles produktion ligger, at to eller flere produkter fremstilles i samme 

bedrift, men således at det teknisk set er muligt at fremstille dem hver for sig. Be-

grebet må formentlig modificeres her, fordi det konkrete affaldsforbrændingsan-

lægs funktion både er at afbrænde affald og producere fjernvarme, selv om det 

måske er teknisk muligt at producere forbrænding af affald uden samtidig at pro-

ducere varme til fjernvarme (altså at varmen blot lukkes ud).  
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183.       Affaldsvarmen produceres på det konkrete anlæg måske snarere i en form 

for forenet produktion sammen med affaldsbortskaffelse. På den baggrund kunne 

det overvejes at tage udgangspunkt i energiudnyttelsen som fordelingsnøgle for 

fællesomkostningerne.  

 

184.       Imidlertid indgår der i fællesomkostninger en række støttefunktioner så-

som salg og administration. Støttefunktioner eksisterer i virksomhedsdriften uaf-

hængigt af både den økonomiske og forretningsmæssige aktivitet, fordi støttefunk-

tionerne er dirigeret af andre hensyn, herunder specielt at støttefunktionen admini-

stration langt hen ad vejen er pålagt i lovgivningen.  

 

185.       Dertil kommer, at der for administrationsomkostninger kan hævdes, at det 

koster det samme at administrere en fjernvarmeleverance hvad enten fjernvarme-

leverancen er stor eller lille. Administrationen er påkrævet uanset om regningen 

for fjernvarmen er stor eller lille, og det koster det samme i administration at sende 

en faktura på et stort beløb, som det koster at sende en faktura på et lille beløb.  

 

186.       Hvis administrationsomkostninger og andre omkostninger til støttefunkti-

oner bliver fordelt på produktionen på grundlag af energifordelingsnøglen, vil 

varme- og affaldssidens andel af disse omkostninger stige og falde som følge af 

direkte og indirekte ændringer i energifordelingen mellem varme- og affaldssiden, 

uden at dette kan siges at afspejle det reelle omkostningstræk.  

 

187.       Derfor er det næppe rimeligt at fordele omkostninger i støttefunktioner ud 

fra en energifordelingsnøgle eller anden nøgle, som i sidste ende vil beskrive den 

økonomiske aktivitet. Der er ikke sammenhæng mellem den økonomiske aktivitet 

og produkternes andel af omkostningerne i støttefunktionerne.  

188.       Energitilsynets sekretariat har vurderet de forskellige løsningsforslag om 

fordelingsnøgle, der er nævnt ovenfor, og sammenholdt dem med parternes re-

spektive argumenter i sagen. Ligeledes har sekretariatet set på spørgsmålet om 

fordelingsnøglen på grundlag af den samlede sag.  

 

189.       Baggrunden for, at omkostningsfordelingen samlet set i perioden 2000-

2008 er 75/25 med 75 pct. til varmesiden er, at aftalen i år 2000 indeholder en 

indeksering af varmeprisen, og at varmeleveringen i GJ er styrende for omkost-

ningsfordelingen givet den aftalte pris. Efter varmeforsyningen burde det have 

været omkostningsfordelingen, som var styrende for varmeprisen. Ses der bort fra 

varmeleveringen har den aftalte indeksering af prisen i kr. pr. GJ endvidere givet 

en dobbelteffekt, fordi fællesomkostningerne i forvejen er under indflydelse af den 

løbende prisudvikling.  

 

190.       På baggrund heraf er det for det første sekretariatets vurdering, at der ikke 

i den konkrete sag er grundlag for, at en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 

pct. til varmesiden er rimelig, idet der dermed er tale om en væsentlig skævdeling 

mellem to meget ligeværdige ydelser, når der er tale om et effektivt anlæg som 

Odense Kraftvarmeværk, og når den oprindelige aftalte varmepris i år 2000 gav en 

fordeling af omkostningerne på 48/52 med 48 pct. til varmesiden. I forlængelse 

heraf er det ligeledes vurderingen, at en tilsvarende skævdeling til fordel for var-

mesiden ville være urimelig.  
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191.       Sekretariatet vurderer derfor, at den aftalte varmepris, hvis konsekvens er 

en omkostningsfordeling på 75/25 med 75 pct. til varmesiden, er urimelig, og 

dermed i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

 

192.       Sekretariatet har herefter vurderet hvilken fordelingsnøgle, der kunne 

være rimelig at anvende.  

 

193.       Der er tale om en virksomhed, der ved forenet produktion løser to lige-

værdige opgaver effektivt. Det forhold bør komme begge ydelser lige til gavn. 

Dertil kommer, at parternes aftale ved aftaleindgåelsen betød en varmepris, der 

fremkom ved en omkostningsfordeling på 48/52 med 48 pct. til varmesiden.  

 

194.       På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at en ligedeling af fælles-

omkostningerne er et rimeligt udgangspunkt for en fordelingsnøgle.  

 

195.       Det betyder, at der ikke ville have været grund til at gribe ind i en aftale, 

der medførte en fordelingsnøgle på 48/52 med 48 pct. til varmesiden, da dette 

tilnærmelsesvis er en ligelig fordeling.  

 

196.       Når en sådan aftale ikke er indgået for hele perioden, og da den omkost-

ningsbestemte varmepris skal fastlægges, er det samlet sekretariatets vurdering, at 

fællesomkostningerne skal deles ved anvendelse af en fordelingsnøgle på 50/50.  

 

197.       En omkostningsfordeling på 50/50 ville have givet en gennemsnitlig var-

mepris på 25,17 kr. pr. GJ i perioden, svarende til en gennemsnitlig forskel på 0,85 

kr. pr. GJ i affaldssidens favør, set i forhold til den gennemsnitlige pris ved om-

kostningsfordelingen ved aftalens indgåelse.  

198.       Givet omkostningsfordelingen, som den ville have set ud, hvis den aftalte 

varmepris i år 2000 havde været bestemmende for fordelingen, er det herefter er 

det sekretariatets samlede vurdering, at en ligedeling af fællesomkostningerne hos 

Odense Kraftvarmeværk i perioden 2000 - 2008 ville være rimelig at anvende ved 

fastlæggelsen af den omkostningsbestemte pris i denne periode, således at varme- 

og affaldssiden var blevet ligestillet med hensyn til delingen af fordelen ved, at 

Odense Kraftvarmeværk er et effektivt affaldsanlæg.  

 

199.       Anvendes denne fordelingsnøgle i perioden 2000 - 2008 udgør den om-

kostningsbestemte pris som vist i tabel 11 og 12 i gennemsnit 25,17 kr. pr. GJ mod 

den aftalte pris på i gennemsnit 37,71 kr. pr. GJ.  

 

200.       En 50/50 fordeling af fællesomkostningerne mellem varme- og affaldssi-

den i perioden 2000-2008 ville have medført, at varmesiden i alt skulle have betalt 

412.170 t.kr. for varmen, mod de 618.891 t.kr. som varmesiden faktisk har betalt i 

perioden, jf. tabel 8.  

 

201.       Forskellen på den samlede betaling for varmen er 206.721 t.kr. Årsagen 

til denne merbetaling er, at den aftalte pris for varmen har været højere end den 

omkostningsbestemte pris. I henhold til substitutionsprisprincippet skal modtage-

ren af varmen betale den laveste af henholdsvis substitutionsprisen eller den om-

kostningsbestemte pris, eller den aftalte pris, hvis den aftalte pris er lavere.  
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202.       I den foreliggende sag skal modtageren af varmen betale den laveste af 

enten den omkostningsbestemte pris eller den aftalte pris, fordi parterne er enige 

om, at substitutionsprisen er højere. Varmen er afregnet til den aftalte pris. Da den 

aftalte pris forudsætter en omkostningsfordeling, som efter sekretariatets vurdering 

ikke kan betragtes som rimelig, er aftalen i strid med varmeforsyningsloven, jf. § 

21, stk. 4.  

 

203.       Differencer mellem den opkrævede pris og priserne ved anvendelse af en 

rimelig omkostningsfordeling er dermed en unødvendig omkostning, jf. § 20, stk. 

1, og derfor opkrævet med urette.  

 

204.       I varmeforsyningslovens forstand foreligger der derfor en akkumuleret 

overdækning på beregnet 206.721 t.kr., som skal tilbageføres til fjernvarmeforbru-

gerne i de fremtidige priser.  

 

205.       50/50 fordelingen vil fremadrettet nedsætte varmeprisen i forhold til den 

aftalte pris i sagen. I den periode, hvor virksomheden - som følge af Energitilsy-

nets tilkendegivelse og efter et senere pålæg - skal afvikle en overdækning, vil det 

være nødvendigt at opkræve mindre i varmepris end det, som følger alene af en 

fordelingsnøgle på 50/50.  

 

206.       Når gennemgangen af 2009 - 2010 er tilendebragt, vil sekretariatet anmo-

de Odense Kraftvarmeværk om at udarbejde en plan for tilbageførslen af over-

dækningen.  

 

207.       Fjernvarme Fyn gør i brevet af 24. november 2010 gældende, at et krav 

på efterregulering af det for meget betalte beløb for varmeleverancerne for 2004-

2008 tillige omfatter en forrentning.  

 

208.       Energitilsynets sekretariat kan vejledende oplyse, at Energitilsynet i tilsy-

nets afgørelse af 16. juni 2002 om varmeprisen i Hjortekær fandt, at det ikke var i 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at der skete forrent-

ning af underdækning i varmeprisregnskabet.  

 

209.       I forrentningsmæssig henseende er der ikke efter varmeforsyningsloven 

forskel på en underdækning og en overdækning, fordi begge ubalancer udspringer 

af princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  

YDERLIGERE SPØRGSMÅL  

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

kapacitetsbetalingen.  

 

211.       Odense Kraftvarmeværk oplyser blandt andet i brev af 26. maj 2010, at 

det er ubestridt, at kompensationsbetalingen er en særomkostning for affaldsleve-

randørerne og derfor ikke skal indgå ved opgørelsen af Odense Kraftvarmeværks 

fællesomkostninger.  

 

212.       Ifølge Odense Kraftvarmeværk må kompensationsbetalingen så indgå i 

vurderingen af, hvilken affaldsbehandlingspris en given omkostningsfordeling 

fører til.  
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213.       Energitilsynets igangværende sag 4/0920-0101-0103 vedrører beregnin-

gen af kompensationsbetalingen. Afgørelsen i den sag har som anført tidligere 

ikke indflydelse på den foreliggende sag, der vedrører principperne for prisfastsæt-

telsen af varmen fra Odense Kraftvarmeværk.  

 

214.       I fortsættelse af spørgsmålet om kompensationsbetalingen kan der efter 

sekretariatets vurdering rejses spørgsmål om, at affaldssidens returnerede affalds-

afgifter en særindtægt for affaldssiden.  

 

215.       Affaldsafgiften er en afgift, som ligger ud over selve affaldsbehandlings-

prisen. Da noget af den betalte afgift kommer retur, er det efter sekretariatets vur-

dering en særindtægt for affaldssiden, fordi affaldsafgiften er en særomkostning 

for affaldssiden.  

 

216.       Energitilsynets sekretariat skal anføre, at sagen vedrører prisen for var-

men fra Odense Kraftvarmeværk. Affaldssidens betaling for bortskaffelse af affald 

er ikke reguleret i varmeforsyningsloven.  

 

217.       Endelig er der rejst nogle generelle spørgsmål om omkostningsfordelin-

gen over tid, det vil sige om fordelingen er fast eller varierer over tid. Svaret af-

hænger efter sekretariatets vurdering af, om grundlaget for fordelingen ændres.  

 

218.       I Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse om Skagen Forbrænding fra sep-

tember 1999 blev fordelingen opgjort hvert år, i hvert fald for så vidt angår den 

periode, som afgørelsen vedrørte.  

 

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

 

220.       Det er Energitilsynets sekretariats synspunkt, at det i sagen er vanskeligt 

ud fra parternes indlæg at argumentere for, at omkostningsfordelingen skal svinge 

fra år til år, da sagen handler om fordeling af fællesomkostninger. Parterne ikke 

har fremlagt oplysninger, som efter sekretariatets vurdering kunne betyde, at der 

skulle anvendes flere fordelingsnøgler.  

 

221.       Varmeforsyningsloven er ikke til hinder for, at en given omkostningsfor-

deling med mellemrum bliver revurderet, eller at der anvendes en fordelingsnøgle, 

som ændrer sig fra år til år.  

VEDR. DEN KONSTATEREDE AKKUMULEREDE OVERDÆKNING HOS ODENSE 

KRAFTVARMEVÆRK   

222.       Det er i sagen konstateret, at affaldssiden i perioden 2000 - 2008 har be-

talt i alt 299.227 t.kr. over affaldsbortskaffelsespriserne til Odense Kraftvarme-

værk. Den omkostningsbestemte betaling skulle have været på 205.449 t.kr. ved 

den aftalte varmepris.  

 

223.       Indeholdt i denne betaling er ifølge Odense Kraftvarmeværks brev af 8. 

september 2009, at affaldsleverandørerne for at undgå stærkt svingende affaldsbe-

handlingspriser har betalt en affaldsbehandlingspris, som var højere end den årlige 

hvile i sig selv pris.   
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224.       Forholdet er efter sekretariatets vurdering, at affaldsforbrændingsanlæg-

get består af to hvile i sig selv virksomheder, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1 og 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 3. Da varmesiden via varmeforsyningslo-

vens prisbestemmelser er en hvile i sig selv virksomhed, og elforsyningslovens § 

75, stk. 3, bestemmer, at det samlede anlæg skal hvile i sig selv, vil affaldssiden af 

anlægget nødvendigvis også være en hvile i sig selv virksomhed. Derudover er 

affaldssiden omfattet af hvile i sig selv princippet i miljøbeskyttelsesloven.  

 

225.       Da affaldssiden som anført har betalt mere end forskellen mellem indtæg-

terne fra varmesiden og fællesomkostningerne, er den konstaterede overdækning, 

som fremgår af regnskabsoplysningerne fra Odense Kraftvarmeværk, et mellem-

værende mellem affaldssiden og Odense Kraftvarmeværk.  

 

226.       Derfor har varmesiden af Odense Kraftvarmeværk efter sekretariatets 

vurdering ikke andel i denne konstaterede overdækning, som ellers fremført af 

Fjernvarme Fyn i den uddybende klage af 29. oktober 2008.  

 

227.       Derimod fremkommer der i sagen en ny overdækning, der vedrører var-

mesiden. Overdækningen fremkommer som følge af, at den aftalte pris efter sekre-

tariatets vurdering har været unødvendig høj, og derfor i strid med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1.  

TILKENDEGIVELSE   

Energitilsynet tilkendegiver over for Fjernvarme Fyn A/S og Odense Kraftvarme-

værk A/S:   

 at Energitilsynet i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, har beføjelse til at 

bedømme omkostningsfordelingen mellem affalds- og varmesiden hos 

Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000 - 2008,      

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

at en omkostningsfordeling mellem varme- og affaldssiden på 75/25 af 

fællesomkostningerne hos Odense Kraftvarmeværk A/S i perioden 2000-

2008, som er resultatet af parternes aftale, ikke kan betragtes som rimelig 

og derfor ikke ligger inden for rammerne af varmeforsyningsloven, jf. el-

forsyningslovens § 75, stk. 3,   

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

parterne har indbragt spørgsmålet om omkostningsfordelingen for tilsynet 

med henblik på at der træffes afgørelse, finder, at fællesomkostningerne i 

den konkrete sag omkostningsfordeles med 50/50 til henholdsvis varme- 

og affaldssiden.  

 Endvidere bemyndiger Energitilsynet på baggrund af ovenstående tilken-

degivelse sekretariatet til: 

 at foretage en bedømmelse af omkostningsfordelingen hos Odense Kraft-

varmeværk A/S for år 2009 og år 2010 efter de retningslinjer, som Energi-

tilsynet giver med denne tilkendegivelse, og   

 at - såfremt der på baggrund af den endelige bedømmelse fortsat kan kon-

stateres en overdækning - indlede forhandlinger med Odense Kraftvarme-

værk A/S om en fremtidig fordeling af fællesomkostningerne, som i pri-

serne for varmen tilgodeser en tilbageførsel af varmesidens akkumulerede 

overdækning.  


