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RESUMÉ 

1.                    Vejen Kraftvarmeværk har påklaget Energitilsynets udmelding af 

prisloft for affaldsvarme for 2008. Energiklagenævnet har hjemvist sagen til for-

nyet behandling. Sekretariatet har i den sammenhæng fundet, at sagen bør fore-

lægges Energitilsynet til afgørelse, fordi tilsynets afgørelse skal afspejle, at Ener-

gitilsynet har foretaget en konkret og selvstændig vurdering af en anden myndig-

heds udtalelser.  

 

2.                    Energitilsynet skal hvert år den 1. oktober udmelde prislofter for 

affaldsforbrændingsanlægs leverancer af damp og opvarmet vand til varmeproduk-

tions- og distributionsanlæg for det følgende kalenderår. Første udmelding blev 

foretaget i oktober 2006.  

 

3.                    Der er hermed tale om fastsættelse af en maksimalpris, idet det kon-

krete affaldsforbrændingsanlæg herefter maksimalt kan kræve den laveste af hen-

holdsvis prisen fastsat i medfør af varmeforsyningsloven (omkostningsbaseret 

pris) eller det udmeldte prisloft.  

 

4.                    Udmeldingerne for opvarmet vand er baseret på en beregnet gen-

nemsnitspris for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk i overensstem-

melse med de energipolitiske retningslinier. Der opstår derved et prisloft for af-

faldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis decentrale områder, der forsynes 

med naturgas, decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas og for 

centrale områder.  

 

5.                    De energipolitiske retningslinier er Energistyrelsens bekendtgørelse 

om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt tilhørende 

vejledning, herunder i denne sag specifikt bestemmelserne om brændselsvalg.   
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6.                    Der er stor forskel på højden af de prislofter, der udmeldes for de-

centrale områder, der forsynes med henholdsvis naturgas eller biomasse. Vejen 

Kraftvarmeværk blev ved Energitilsynets første udmelding i 2006 placeret under 

kategorien naturgas, men blev ved udmeldingen i 2007 flyttet til kategorien bio-

masse, hvilket har medført, at prisloftet for værket er blevet nedsat med en tredje-

del.  

 

7.                     Vejen Kraftvarmeværk har påklaget denne afgørelse. Først med 

anbringende om, at de forvaltningsretlige regler vedrørende bebyrdende forvalt-

ningsakter ikke er blevet fulgt i sagen, herunder reglerne om høring og begrundel-

se.  Dernæst med anbringende om, at værket i henhold til de energipolitiske ret-

ningslinier bør være placeret som et værk beliggende i et decentralt område, der 

forsynes med naturgas.   

 

8.                    Energistyrelsen forestår på baggrund af data fra styrelsens energi-

producenttælling og styrelsens energipolitiske retningslinier den aktuelle place-

ring. Derfor har sekretariatet anmodet styrelsen om en begrundelse for den ændre-

de placering af værket. Sekretariatet har efterfølgende sendt denne begrundelse i 

høring hos Vejen Kraftvarmeværk.  

 

9.                    Vejen Fjernvarmeværk har anmodet sekretariatet om partsstatus i 

sagen grundet værkets økonomiske interesse i sagens udfald. Sekretariatet har 

taget anmodningen til følge. Der har efterfølgende været en omfattende hørings-

procedure mellem sagens parter, herunder også flere udtalelser fra Energistyrelsen.  

 

10.                Sekretariatet har gennemgået parternes anbringende og Energistyrel-

sens udtalelser. Energistyrelsens begrundelse for den ændrede placering var ikke 

en ændring af de konkrete forhold for værket og det forsyningsnet det tilhører, 

men det forhold at værket - grundet manglende oplysninger - var blevet placeret 

forkert ved den første prisloftudmelding.  

 

11.                Sekretariatet lægger - på baggrund af sagens oplysning og behandling 

- Energistyrelsens ændrede indplacering for udmeldingen i 2007 til grund ved 

sagens afgørelse. Sekretariatet indstiller derfor til Energitilsynet, at Vejen Kraft-

varmeværk for prisloftudmeldingen i 2007 placeres som et værk beliggende i de-

centralt område, der forsynes med andet end naturgas.  

 

AFGØRELSE 

12.                Energitilsynet har truffet afgørelse om, at:  

 

13.                Vejen Kraftvarmeværk - i henhold til Energistyrelsens indplacering 

efter de energipolitiske retningslinier - indplaceres, som et affaldsforbrændingsan-

læg beliggende i decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på 

andet end naturgas, jf. bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af 

prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, § 5, stk. 

1, nr. 2 og § 7.  
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SAGSFREMSTILLING 

14.                Energitilsynet skal i henhold til "prisloftbekendtgørelsens [1] § 7, stk. 

1 hvert år beregne og udmelde prislofter for affaldsforbrændingsanlægs leverancer 

af damp og opvarmet vand til varmeproduktions- og distributionsanlæg. Første 

udmelding blev foretaget 1. oktober 2006.  

 

15.                Formålet med prisloftreglerne er at beskytte forbrugerne mod for høje 

varmepriser og dermed sikre, at varmeforbrugerne ikke kommer til at betale en for 

stor en del af affaldsforbrændingsanlæggenes fællesomkostninger til affaldfor-

brænding og elproduktion.  

 

16.                Prisloftudmeldingerne for opvarmet vand er baseret på en beregnet 

gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk i overens-

stemmelse med de energipolitiske retningslinier, så der opstår et prisloft for af-

faldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis decentrale områder, der forsynes 

med naturgas, decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas og for 

centrale områder.  

 

17.                De energipolitiske retningslinier udgøres af Energistyrelsens be-

kendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kol-

lektive varmeforsyningsanlæg med tilhørende vejledning af december 2007. Ret-

ningsliniernes regler om brændselsvalg er basis for placeringen af affaldsforbræn-

dingsanlæggene indenfor de 3 kategorier.  

 

18.                Til brug for placeringen anmoder Energitilsynet Energistyrelsen om 

en vurdering heraf på grundlag af data, som styrelsen modtager hvert forår i for-

bindelse med den såkaldte energiproducenttælling (en standardindberetning for 

energiproduktionsanlæg). Det er således styrelsen, som har datagrundlaget til at 

fastlægge placeringen af affaldsværker indenfor de 3 prisloftkategorier, som tilsy-

net skal udmelde prislofter for.  

 

19.                Energitilsynet fastsætter på det indhentede grundlag gennemsnitspri-

ser for opvarmet vand for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i hvert af de 3 

områder.  Prisloftudmeldingen er en maksimalpris, det vil sige, at hvis prisen fast-

sat i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er højere end det udmeldt pris-

loft, skal affaldsforbrændingsanlægget afregne til det udmeldte prisloft, og bliver 

nødt til at effektivisere for at bringe omkostningerne til varmeproduktionen ned [2]  

  

20.                Der er stor forskel på prislofter udmeldt for decentrale områder for 

henholdsvis naturgas (99 Kr. per GJ) og for andet end naturgas (66 Kr. per GJ). 

Det er derfor af stor betydning for det enkelte anlæg, hvilken kategori det placeres 

i.  

 

21.                Energitilsynets prisloftudmeldinger udgør afgørelser overfor de en-

kelte affaldsanlæg, herunder det enkelte anlægs indplacering i henhold til de ener-

gipolitiske retningslinier.  

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22542
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22562
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22.                Udmelding i 2007 (og for det følgende kalenderår 2008) indebar en 

ændring af placeringen for Vejen Kraftvarmeværk i forhold til sekretariatets pris-

loftudmelding i 2006. En ændring, som betød flytning af Vejen Kraftvarmeværk 

fra decentralt område, der forsynes med naturgas til decentralt område, der forsy-

nes med andet end naturgas, dvs. et fald i prisloftet fra 99 kr. per GJ til 66 kr. per 

GJ.  

 

23.                Vejen Kraftvarmeværk har påklaget denne ændring af indplacering til 

Energiklagenævnet. Vejen Kraftvarme har overfor Energiklagenævnet anført, at 

klagers placering efter de gældende energipolitiske retningslinier skal ændres såle-

des, at værket indplaceres som et værk i et decentralt område, der forsynes med 

opvarmet vand baseret på naturgas.   

 

24.                Med hensyn til den forvaltningsretlige behandling af sagen anfører 

værket, at afgørelsen med den ændrede placering af værket, i henhold til forvalt-

ningslovens § 22, stk. 1, skulle have været ledsaget af en begrundelse, at den tilli-

ge burde have indeholdt en henvisning til de relevante bestemmelser i projektbe-

kendtgørelsen, herunder de hovedhensyn, der har været bestemmende for Energi-

tilsynets valg af alternative anlæg og brændsel, m.v.   

 

25.                Værket anførte tillige, at Energitilsynet i henhold til forvaltningslo-

vens § 19 burde have foretaget partshøring af klager inden indplaceringen under 

prisloftet blev ændret, idet ændringen er til ugunst for klager.  

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE 

26.                Energiklagenævnet traf en afgørelse den 5. maj 2008 og hjemviste 

sagen til fornyet behandling i Energitilsynet.  

 

27.                Energiklagenævnets bemærkninger er følgende:  

"Ved Energitilsynets udmelding af prislofter for 2008 er klagers placering 

ændret,således at klager nu - i modsætning til 2007 - er placeret under pris-

loftet for affaldsforbrændingsanlæg, der forsynes med andet end naturgas. 

Den ændrede placering af klager medfører, at prisloftet for klager sættes 

væsentligt ned, hvilket vil få betydelige økonomiske konsekvenser for klager. 

Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at det må lægges til grund, at 

de oplysninger, der har dannet grundlag for Energitilsynets afgørelse af 1. 

oktober 2007, har været til ugunst for klager og været af væsentlig betyd-

ning for sagens afgørelse. Da det ikke kan antages, at klager har været be-

kendt med, at disse oplysninger indgik i Energitilsynets behandling af sa-

gen, finder Energiklagenævnet, at klager i henhold til forvaltningslovens § 

19 burde have været partshørt, forinden Energitilsynet traf afgørelsen af 1. 

oktober 2007, hvorvedklagers placering blev ændret på en for klager ugun-

stig måde i forhold til dentidligere placering.  
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Det fremgår af forvaltningslovens § 22, at såfremt en afgørelse ikke giver 

den pågældende fuldt ud medhold, skal den være ledsaget af en begrundel-

se. Efter forvaltningslovens § 24, skal en begrundelse for en afgørelse inde-

holde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truf-

fet. Begrundelsen skal endvidere, såfremt afgørelsen beror på et administra-

tivt skøn angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudø-

velsen. Afgørelsen skal endelig om fornødent indeholde en kort redegørelse 

for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er til-

lagt væsentlig betydning for afgørelsen.  

 

Energitilsynets afgørelse af 1. oktober 2007 indeholder en henvisning til 

prisloftbekendtgørelsens § 7, i henhold til hvilken, prisloftet udmeldes. Af-

gørelsen indeholder derimod ikke en henvisning til de bestemmelser i pro-

jektbekendtgørelsen, som er afgørende for, under hvilken kategori i pris-

loftsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-3, klager skal placeres. Afgørelsen 

indeholder endvidere ikke en angivelse af de hovedhensyn, der har været 

bestemmende for skønsudøvelsen efter prisloftsbekendtgørelsens regler eller 

en redegørelse for de faktiske omstændigheder, som har betydning for ind-

placeringen af klager under det pågældende prisloft. Energitilsynets afgø-

relse af 1. oktober 2007 indeholder således ikke en fyldestgørende begrun-

delse efter forvaltningslovens §§ 22 og 24 for, hvorfor klagers placering er 

blevet ændrettil ugunst for denne.  

 

Energiklagenævnet hjemviser på ovennævnte baggrund Energitilsynets af-

gørelse af 1. oktober 2007 til fornyet behandling.  

 

Energiklagenævnet bemærker, at det i henhold til prisloftbekendtgørelsens §  

7, stk. 1, er Energitilsynet, der skal foretage den faktiske beregning og ud-

melding af prislofterne efter § 5. Efter § 5, stk. 1, fastsættes prisloftet for et  

affaldsforbrændingsanlæg til gennemsnitsprisen for opvarmet vand  

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

stemmelse med de energipolitiske retningslinier, således at der opstår et 

prisloft for de tre kategorier, der er nævnt i bestemmelsens nr. 1-3.  

Det er således Energitilsynet, der i henhold til § 7, stk. 1, har hjemmel og  

kompetence til at træffe afgørelse efter prisloftbekendtgørelsens § 5, herun-

der træffe afgørelse om, under hvilket af de i § 5, stk. 1, nr. 1-3, nævnte pris-

lofter,de enkelte affaldsforbrændingsanlæg skal placeres. Det forhold, at 

prisloftbekendtgørelsenog den tilhørende vejledning - i lighed med langt 

den overvejende del af de administrative forskrifter på det energiretlige om-

råde - er udarbejdet af Energistyrelsen, ændrer ikke herved.  

 

Ved Energitilsynets fornyede behandling af nærværende sag, skal Energitil-

synet således foretage en konkret og selvstændig vurdering af sagens for-

hold. Energitilsynet skal i den forbindelse i henhold til officialprincippet 

sørge for at skaffe sig de nødvendige oplysninger til brug herfor. Energitil-

synet kan herved, i det omfang det måtte skønnes nødvendigt, søge at ind-

hente oplysninger og vejledning fra Energistyrelsen. Det vil dog fortsat væ-

re Energitilsynets ansvar, at sagen er fyldestgørende og tilstrækkeligt op-

lyst, således at tilsynet kan foretage den ovennævnte konkrete og selvstæn-

dige vurdering.  
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Energiklagenævnets afgørelse  

Energitilsynets afgørelse af 1. oktober 2007 hjemvises.                    

SEKRETARIATETS OPLYSNING AF SAGEN 

28.                Sekretariatet har forud for sagens behandling anmodet Energistyrel-

sen om en begrundelse for den ændrede placering i 2007 af Vejen Kraftvarmeværk 

fra decentralt område, der forsynes med naturgas til placeringen i 2007, til et de-

centralt område som forsynes med andet end naturgas.  

 

29.                Energistyrelsen har i sin begrundelse redegjort for, at placeringen af 

de enkelte værker til brug for prislofterne bliver bestemt ud fra et effektivt drevet 

anlæg, der i stedet ville være blevet etableret i overensstemmelse med de energipo-

litiske retningslinier for etablering af kollektivt varmeforsyningsanlæg i det på-

gældende område.  

 

30.                Energistyrelsen fortolker lovens bemærkninger således, at de pågæl-

dende alternative anlæg skal være i overensstemmelse med de gældende regler for 

etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til vejledning nr. 44 af 

8. juni 2006 om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for 

fjernvarme for affaldsforbrændingsanlæg. De gældende regler for etablering af et 

kollektivt varmeforsyningsanlæg findes i bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 

2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projekt-

bekendtgørelsen).  

 

31.                Energistyrelsen anfører, at indplaceringen bliver foretaget på basis af 

oplysninger om brændselsanvendelse på produktionsanlæg, der leverer varme til 

samme net, som det pågældende affaldsforbrændingsanlæg. Kategoriseringen sker 

under forudsætning af, at levering til nettet sker under overholdelse af gældende 

regulering. Er det ikke tilfældet, skal værket indplaceres efter den situation, der 

ville opstå, hvis reguleringen bliver fulgt.  

 

32.                Indplaceringen af værket skal ske på grundlag af alternativ produkti-

on til grundlast. Etablering af anlæg dimensioneret til at dække et øget varmebe-

hov eller etablering af spids- og reservelastkapacitetsanlæg får ikke indvirkning på 

et værks indplacering.  

 

33.                Ved indplacering i 2006 blev Vejen fejlagtigt betegnet, som belig-

gende i et decentralt område, der forsynes med naturgas. Det skete, fordi der efter 

konstatering af, at der var naturgas i området, ikke blev kontrolleret om det hand-

lede om levering til spids- og reservelastkedler, hvilket ikke gør et område til na-

turgasforsynet, såfremt et område ellers bliver forsynet med andet end naturgas.  

 

34.                Da naturgasforsyningen i Vejen er til spids- og reservekedler, og 

grundlasten bliver forsynet med andet end naturgas, blev indplaceringen i 2007 

rettet til prisloft for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, 

som forsynes med andet end naturgas.   
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SAGENS PARTER  

35.                Vejen Fjernvarmeværk har under sagens behandling anmodet sekre-

tariatet om partsstatus i sagen, idet værket finder at have en væsentlig økonomisk 

interesse i sagens afgørelse. Sekretariatet fandt denne økonomiske interesse beret-

tiget og individuel for adressaten og har derfor tilkendt værket partsstatus.  

DET VIDERE FORLØB  

36.                Sekretariatet sendte Energistyrelsens redegørelse (begrundelsen for 

værkets indplacering) i høring hos Vejen Kraftvarmeværk og Vejen Fjernvarme-

værk. Høringssvaret fra Vejen Kraftvarmeværk satte imidlertid spørgsmålstegn 

ved Energistyrelsens kategorisering af andre værker, hvorfor sekretariatet fandt det 

nødvendigt, at indhente Energistyrelsens kommentarer hertil.  

37.                Styrelsen har i øvrigt fået tilsendt samtlige høringssvar fra parterne, 

hvilket ikke har givet styrelsen anledning til at ændre den konkrete placering af 

Vejen Kraftvarmeværk.  

 

38.                Energistyrelsens har i øvrigt ved udtalelse af 19. september og 21. 

oktober 2008, meddelt, at denne konkrete sag ikke har nogen konsekvenser for 

indplacering af de andre affaldsfyrede kraftvarmeværker, hvorfor dette spørgsmål 

anses som værende afklaret.  

VEJEN KRAFTVARMEVÆRKS SYNSPUNKTER OG BEMÆRKNINGER  

39.                Vejen Kraftvarmeværk har afgivet høringssvar af 23. juli, 1. septem-

ber og af 10. oktober 2008 og værket har derudover henvist til bemærkninger gen-

givet i Energiklagenævnets afgørelse.    

 

40.                Værket har anført, at klagers placering efter de gældende energipoli-

tiske retningslinier skal ændres således, at klager indplaceres som et værk i et de-

centralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas.  

 

41.                Værkets hovedpåstande til støtte for, at Vejen Kraftvarmeværk skal 

indplaceres som et værk i et decentralt område, der forsynes med vand baseret på 

naturgas, er:  

 

42.                At det afgørende for indplaceringen ifølge prisloftsbekendtgørelsens 

§ 5, stk. 1, er, hvilket fjernvarmeværk som ville være blevet etableret i overens-

stemmelse med de energipolitiske retningslinier.  

 

43.                Værket har anført, at indplaceringen skal ske på baggrund af en vur-

dering af, hvilket alternativt anlæg - der i henhold til projektbekendtgørelsen - ville 

have været etableret i stedet for affaldsforbrændingsanlægget.  

 

44.                Værket har oplyst, at Vejen Varmeværk i dag forsynes med opvarmet 

vand fra klager og råder over et flisfyret varmeanlæg med en effekt på 7 MW, 2 

naturgasfyrede reservelastcentraler med en effekt på 10 MW og 5 MW samt en 

gasoliekedel på 5 MW. Selskabet Plus Garden System A/S leverer endvidere indu-

striel overskudsvarme til varmeværket i begrænset omfang.  
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45.                Vejen Kraftvarme finder derfor ikke, at der i Vejen er etableret spids- 

og reservelastkapacitet baseret på naturgas til levering af fjernvarme til et net, der 

ellers ikke forsynes med naturgas.  

 

46.                Vejen er derfor utvivlsomt et naturgasforsynet område, hvorfor der 

ikke kan godkendes biomassebaserede anlæg, med mindre det er for at dække et 

øget varmebehov (projektbekendtgørelsens § 15).  

 

47.                Værket anfører, at det følger af projektbekendtgørelsens § 15, stk. 1 

og 2, at brændslet som udgangspunkt skal være naturgas eller mineralsk olie for 

etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der 

forsynes med eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg eller var-

meanlæg. Et alternativt anlæg til substitution for klager skal derfor ? efter de ener-

gipolitiske retningslinier ? baseres på naturgas som brændsel.  

 

48.                Endelig anfører værket, at det vil være i strid med projektbekendtgø-

relsens formål, hvis Vejen anses for et biomasseområde med henvisning til, at det 

alene er naturgasfyrede spids- og reservelastcentraler, der er tilknyttet nettet. En 

sådan fortolkning ville åbne mulighed for at udskifte afgiftsbelagt brændsel (af-

fald) med afgiftsfrit brændsel (biomasse). Affaldsværker fungerer alle steder som 

grundlastanlæg jf. Energistyrelsens forudsætningsskrivelser, som etableringen af 

anlæggene er baseret på.    

VEJEN VARMEVÆRKS BEMÆRKNINGER  

49.                Vejen Varmeværk har i forbindelse med sagen behandling anmodet 

om at få partsstatus i sagen. Sekretariatet har ved afgørelse af 19. juni 2008 truffet 

afgørelse om, at Vejen Varmeværk kan anses som værende part i sagen, fordi vær-

ket har en økonomisk og en individuel interesse i sagens afgørelse. Værket er der-

for også blevet hørt i sagen, og har således afgivet høringssvar af 21. august og 16. 

september 2008.  

 

50.                Vejen Varmeværk har fremført en række anbringende til henholdsvis 

Vejen Kraftvarmeværks- og til Energistyrelsens udtalelser i sagen.  

 

51.                Værkets hovedanbringende er:  

 

52.                "Prisloftet vedrører således ikke, om projektbekendtgørelsens § 15 

måtte finde anvendelse, men derimod hvilken varmekilde der i dag ville blive tale 

om i stedet for affaldskraftvarmeværket, og det ligger her ganske klart, at der enten 

ville blive tale om flisvarme eller om biogaskraftvarme, og under ingen omstæn-

digheder om naturgas."  

 

53.                Parternes anbringende har som anført ikke givet Energistyrelsen an-

ledning til at ændre på indplaceringen af Vejen Kraftvarmeværk.  
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REGLER 

54.              Bemyndigelsen til at fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand 

fra affaldsforbrændingsanlæg fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 [3] , 

der har følgende ordlyd:   

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

et prisloft for vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg.    

Af bemærkninger til varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 [4] fremgår følgen-

de om beregning af prisloftet:   

"Princippet for beregning af prisloftet vil tage udgangspunkt i,hvordan pri-

sen ville have set ud, hvis der ikke var et affaldsforbrændingsanlæg i den 

pågældende by, og der i stedet var blevet etableret et værk i overensstem-

melse med de energipolitiske retningslinier. Ligger det pågældende affalds-

forbrændingsanlæg eksempelvis i et naturgasforsynet område, vil det alter-

native værk blive et effektivt drevet naturgasbaseret kraftvarmeværk".   

 

Ministeren benyttede i 2006 denne hjemmel til at udstede bekendtgørelse nr. 234 

af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme 

fra affaldsforbrændingsanlæg.  

 

Prisloftsbekendtgørelsen fastsætter reglerne for prislofter og maksimalpriser for 

levering af damp og varmt vand fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmepro-

duktions- eller distributionsanlæg. Vedrørende fastsættelse af prislofter og udmel-

ding heraf fremgår følgende af prisloftsbekendtgørelsen:   

 

Fastsættelse af prisloftet  

§ 5, stk. 1. Prisloftet for opvarmet vand produceret på et affaldsforbræn-

dingsanlæg fastsættes til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret 

på et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret i overensstemmelse 

med de energipolitiske retningslinier, således at der opstår et prisloft for:  

1. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der  

2. forsynes med naturgas.  

3. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der 

forsynes med andet end naturgas.  

4. Affaldsforbrændingsanlæg beliggende i centrale områder.   

 

Udmelding af prisloftet  

§ 7. Energitilsynet foretager den faktiske beregning og udmelding af prislof-

terne efter § 5.  

Stk. 2. Prislofterne udmeldes første gang den 1. oktober 2006.  

Herefter udmeldes prislofterne hvert år den 1. oktober. Det udmeldte pris-

loft gælder for det følgende kalenderår.    
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Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til prisloftbekendtgørelsen, 

hvoraf følgende blandt andet fremgår [5] :   

 

7. Fastsættelse af beregningsgrundlag for prisloftet samt metode til bereg-

ning af prisloftet mv.  

7.1. Bemærkninger til bekendtgørelsens § 5  

7.1.1. Det fremgår af bemærkningerne til varmeforsyningslovens § 20, stk. 

4, 1. pkt., at prislofterne vil blive bestemt ud fra et effektivt drevet anlæg, 

der i stedet ville være blevet etableret i overensstemmelse med de energipo-

litiske retningslinjer for etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg i 

det pågældende område. Ligger det pågældende affaldsforbrændingsanlæg 

eksempelvis i et naturgasforsynet område, vil det alternative værk blive et 

effektivt drevet naturgasbaseret kraft-varme-værk. Lovens bemærkninger 

fortolkes således, at de pågældende alternative anlæg skal være i overens-

stemmelse med de gældende regler på varmeforsyningsområdet.  

 

7.1.2. Den varmeafregningspris, som prislofterne skal fastsættes på bag-

grund af, skal således være prisen på fjernvarme produceret i overensstem-

melse med de regler, der fastlægger brændselsvalget for kraftvarme- og 

varmeproducenter, der etableres på det tidspunkt, hvor affaldsvarmen afta-

ges.  

 

7.1.3. Det betyder, at for at finde ud af, hvilket prisloft et bestemt affaldsfor-

brændingsanlæg skal anvende, skal det vurderes, hvilket brændsel varmen, 

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

for affaldsforbrændingsanlægget var blevet etableret et værk, der kunne le-

vere den tilsvarende varme. Prisloftet kan således betegnes som den hypote-

tiske substitutionspris.   

 

55.                Energistyrelsens "projektbekendtgørelse" om godkendelse af projek-

ter for kollektive varmeforsyningsanlæg [6] og den af styrelsen udarbejdede vej-

ledning til bekendtgørelsen af december 2007 udgør de energipolitiske retningsli-

nier, som både prisloftbekendtgørelsens § 5 og den tilhørende vejledning henfører 

til.  

 

56.                 Det er specifikt projektbekendtgørelsens bestemmelser om valg af 

brændsel, som har betydning i forhold til fastsættelse af prislofter:  

 

Brændsler  

Kollektive varmeforsyningsanlæg  

 

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende kul og produkter, der kan anvendes 

som fødevarer, herunder fiske- og rapsolie, overskudssmør, korn o. l., som 

brændsler til kollektive varmeforsyningsanlæg.  

Kraftvarmeanlæg  
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§ 14. Ved projekter for kraftvarme-anlæg kan kommunalbestyrelsen godkende 

brændslerne:  

1. naturgas,  

2. biomasse,  

3. biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller  

4. affald.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indpasse biogas, lossepladsgas og anden for-

gasset biomasse til kraft-varme-produktion i den kommunale varmeforsyning, 

såfremt der er lokalt ønske herom, og såfremt fjernvarmeværket kan erhverve gas-

sen til priser, der ikke adskiller sig væsentligt fra prisen på den forsyning, som 

fjervarmeværket ellers har adgang til.  

Varmeproduktionsanlæg  

 

§ 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjern-

varmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-

anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter 

anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg.  

Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbesty-

relsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbesty-

relsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at 

brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på 

disse brændsler.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionska-

pacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af 

CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det 

øgede varmebehov, jf. dog § 13.  

 

§ 16. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjern-

varmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme eller varme, kan 

kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne  

1. biomasse,  

2. biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller  

3. affald.  

 

§ 17. Ved etablering af spids- og reservelastkapacitet til levering af varme til 

fjernvarmenet efter § 16 kan kommunalbestyrelsen tillige godkende brændslerne 

mineralsk olie og naturgas.  

Stk. 2. Ved etablering af spids- og reservelastkapacitet til et fjernvarmenet, der 

forsynes af centrale kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende alle 

brændsler, jf. dog § 13.                   

 

57.                I Energistyrelsens vejledning præciseres bekendtgørelsens bestem-

melser, herunder anføres på side 22, 3. afsnit, at:  

 

58.               "Såfremt der alene er knyttet et naturgasfyret spids- og reservelastan-

læg til nettet betyder det ikke, at nettet er naturgasfyret, hvis resten af anlæggene 

der er tilknyttet nettet, er biomassebaserede. Tilkoblingen af et naturgasfyret 

spids- og reservelastanlæg til et net medfører ikke i sig selv, at nettet bliver natur-

gasforsynet".  
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HØRINGSSVAR 

59.                Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Vejen Kraftvarmeværk. 

Vejen Kraftvarmeværk anfører, at sekretariatet alene inddrager reglerne for 

brændselsvalg til varmeanlæg i indstillingen, og at sekretariatet ikke behandler 

regler for brændselsvalg ved kraftvarmeanlæg, selvom om nye anlæg som ud-

gangspunkt skal være kraftvarmeproducerende.  

 

60.                Vejen Kraftvarmeværk finder heller ikke at gengivelsen af værkets 

synspunkter inddrager denne sondring.  

 

61.                Sekretariatet skal dertil anføre, at notatets indstilling alene henfører 

til prisloftbekendtgørelsens regler på området, idet det er disse regler, som Energi-

tilsynet har hjemmel til at træffe afgørelse i henhold til.  

 

62.                For så vidt gælder behandlingen af brændselsvalg ved kraftvarmean-

læg (projektbekendtgørelsens § 14) har fokus for parternes diskussion og Energi-

styrelsen begrundelse for placeringen ikke været på projektbekendtgørelsens § 14, 

men i hovedsagen vedrørt en fortolkning af projektbekendtgørelsens § 15. Vejen 

Kraftvarmeværk har derfor ret i sit anbringende.   

 

63.                Sekretariatet gengiver derfor Vejen Kraftvarmeværks bemærkninger 

om projektbekendtgørelsens § 14, som findes i værkets afsluttende bemærkninger 

af 10. oktober 2008, under punkt 2.1. Her anføres, at brændselsvalget afhænger af, 

om der etableres et kraftvarmeanlæg eller et varmeanlæg, jf. bilag 6. Ved etable-

ring af et kraftvarmeanlæg kan kommunalbestyrelsen både godkende naturgas, 

biomasse, biogas og affald.  

 

64.                Som følge af Vejen Kraftvarmeværks høringssvar sættes samtlige 

bestemmelser om brændselsvalg ind i notatets afsnit om regler på området.  

 

65.                 Projektbekendtgørelsens § 14, stk. 2, lyder som følger:  

 

66.               Kommunalbestyrelsen skal indpasse biogas, lossepladsgas og anden 

forgasset biomasse til kraft-varmeproduktion i den kommunale varmeforsyning, 

såfremt der er et lokalt ønske herom, og såfremt fjernvarmeværket kan erhverve 

gassen til priser, der ikke adskiller sig væsentligt fra prisen på den forsyning, som 

fjernvarmeværket ellers har adgang til.  

 

67.                Energistyrelsen har oplyst, at i forbindelse med udformningen 

af prisloftsreguleringen vurderede Energistyrelsen imidlertid i forhold til § 14, at 

biomasse/biogas-kraftvarme ikke kan anses for hypotetiske substitutionsmulighe-

der, dels fordi der i dag kun findes meget få anlæg, og dels fordi mulighederne for 

at etablere sådanne anlæg hidtil har været betinget af høje anlægstilskud, der var 

målrettet mod at regulere anlæggenes varmepris, så de kom ned på samme niveau 

som de biomassefyrede varmeværker. Konsekvensen er derfor, at affaldsforbræn-

dingsanlæg, der leverer varme til et fjernvarmenet, hvor der alligevel måtte blive 

etableret et biomasse/biogas-kraftvarmeanlæg som erstatning for det naturgasfy-

rede anlæg, vil få udmeldt et prisloft for: "andet end naturgas ".  
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68.                Sekretariatet har vurderet Energistyrelsens udtalelse og finder på 

denne baggrund ikke, at Vejen Kraftvarmeværks høringssvar har givet anledning 

til at ændre den af Energistyrelsen foretagne indplacering af Vejen Kraftvarme-

værk efter de aktuelt indberettede data.          

 

BEGRUNDELSE 

69.                 Energitilsynets sekretariat tager Vejen Kraftvarmeværks og Energi-

klagenævnets anbringende om sagsbehandlingens formelle mangler, herunder om 

partshøring, begrundelse, og henvisning til de eksakte retsregler i henhold til for-

valtningslovens §§ 19, 22 og 24, til efterretning.  

 

70.                Sekretariatet har til sagens oplysning indhentet en begrundelse fra 

Energistyrelsen for, hvorfor Vejen Kraftvarmeværks indplacering i henhold til 

energipolitiske retningslinier er ændret fra kategorien "Affaldsforbrændingsanlæg 

beliggende i decentrale områder, der forsynes med naturgas" til kategorien "Af-

faldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med andet 

end naturgas".  

 

71.                Energistyrelsens begrundelse med henvisning til de relevante regler 

har været sendt i høring hos sagens parter. Sagens parter og Energistyrelsen har 

været fuldt oplyst om alle anbringender, der er blevet fremlagt i sagen.  

 

72.                 Sekretariatet har efterfølgende sendt foreliggende notat ? hvori de for 

afgørelsen relevante retsregler og sekretariatets vurdering af sagen er fremlagt ? i 

høring hos parterne. Vejen Kraftvarmeværks høringssvar ? som ikke giver anled-

ning til ændring i sagens indstilling - samt sekretariatets konklusioner herpå frem-

går særskilt af notatets høringsafsnit.    

 

73.                Sekretariatet har ved sin materielle vurdering af sagen taget udgangs-

punkt i Energistyrelsens indplacering af Vejen Kraftvarmeværk. Styrelsens har i 

sin begrundelse for indplaceringen af værket anført, at prislofterne ? i henhold til 

bemærkningerne til varmeforsyningslovens § 20, stk. 4 og prisloftbekendtgørel-

sens § 5 ? vil blive bestemt ud fra et effektivt drevet anlæg, der i stedet ville være 

blevet etableret i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier for etab-

lering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg i det pågældende område.  

 

74.                 Energistyrelsen anfører også, at de gældende regler for etablering af 

et kollektivt varmeforsyningsanlæg findes i projektbekendtgørelsen, herunder 

specifikt bestemmelserne om brændselsvalg. Styrelsen anfører, at indplaceringen 

bliver foretaget på basis af oplysninger om brændselsanvendelsen på produktions-

anlæg, der leverer varme til samme net, som de pågældende affaldsforbrændings-

anlæg.  

 

75.                  Styrelsen har ved sin indplacering af Vejen Kraftvarmeværk henvist 

til projektbekendtgørelsens § 15, stk. 2 og 3, § 16 og § 17. Styrelsen har tillige 

anført, at den ændrede placering af Vejen Kraftvarmeværk er sket, fordi styrelsen 

blev opmærksom på, at den naturgaslevering, der var i området, var til spids- og 

reservelastkedler, hvilket ikke i henhold til reglerne gør området til naturgasforsy-

net.  
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76.                Derfor ændrede styrelsen placeringen af Veje Kraftvarmeværk til 

"Prisloft for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsy-

nes med andet end naturgas.  

 

77.                Sekretariatet har i sin vurdering lagt vægt på Vejen Kraftvarmeværks 

anbringender, Vejen Varmeværks anbringende og på Energistyrelsens efterfølgen-

de bemærkninger.  

 

78.                Centralt for sekretariatets vurdering af sagen er bestemmelserne i 

forarbejderne til varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, om at prisloftet fastsættes på 

grundlag af en vurdering af varmeprisen, såfremt der ikke havde været et affalds-

forbrændingsanlæg i det pågældende område.  

 

79.                Prisloftbekendtgørelsens § 5 fastsætter rammerne for prislofterne. I 

den til bekendtgørelsen tilhørende vejledning fremgår det, at prislofterne vil blive 

bestemt ud fra et effektivt drevet anlæg, der i stedet ville være blevet etableret i 

overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier for etablering af et kollek-

tivt varmeforsyningsanlæg i det pågældende område, jf. vejlednings punkt 7.1.1.  

80.                Det anføres også i vejledningen, at lovens bemærkninger fortolkes 

således, at de pågældende alternative anlæg skal være i overensstemmelse med de 

gældende regler på varmeforsyningsområdet. Sekretariatet finder det derfor væ-

sentligt, at indplaceringen er baseret på Energistyrelsens aktuelle data, og at den 

foretages i henhold til de aktuelt gældende energipolitiske retningslinier.  

 

81.                Sekretariatet har desuden i sin vurdering lagt vægt på Energistyrel-

sens vejledning til projektbekendtgørelsen, specifikt til bekendtgørelsens § 15, på 

vejledningens side 22, afsnit 3, om, at hvis der alene er tilknyttet et naturgasfyret 

spids- og reservelastanlæg til nettet, betyder det ikke, at nettet er naturgasfyret, 

hvis resten af anlæggene der er tilknyttet nettet er biomassebaserede.  

 

82.                 Endelig har sekretariatet i sin vurdering lagt vægt på bestemmelsen i 

vejledningen til prisloftbekendtgørelsens § 5 (vejledningens punkt 7.1.2), om, at 

den varmeafregningspris, som prislofterne skal fastsættes på baggrund af, skal 

være prisen på fjernvarme produceret i overensstemmelse med de regler, der fast-

lægger brændselsvalget for kraft- varme og varmeproducenter, der etableres på det 

tidspunkt, hvor affaldsvarmen aftages.  

 

83.                Sekretariatet finder det således uden betydning for den konkrete ind-

placering, hvorledes en historisk indplacering ville have været, og at vurderingen 

ikke vedrører det forhold, at affaldsvarmen på et tidspunkt måtte have erstattet 

naturgasbaseret varme. Indplaceringen er derimod baseret på aktuelle forhold, 

herunder datagrundlaget i Energistyrelsens årligt tilbagevendende energiprodu-

centtælling.  

 

84.                Sekretariatet har ikke under sagens oplysning og behandling fundet 

anledning til at betvivle den af Energistyrelsen fastsatte indplacering af Vejen 

Kraftvarmeværk.   
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85.                Sekretariatet indstiller derfor på det foreliggende grundlag til Energi-

tilsynet, at Energistyrelsens indplacering lægges til grund, således at Vejen Kraft-

varmeværk indplaceres som et affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentralt 

område, der forsynes med andet end naturgas.  

 

AFGØRELSE 

86.                Energitilsynet har truffet afgørelse om, at:  

 

87.                Vejen Kraftvarmeværk - i henhold til Energistyrelsens indplacering 

efter de energipolitiske retningslinier - indplaceres, som et affaldsforbrændingsan-

læg beliggende i decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på 

andet end naturgas, jf. bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af 

prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, § 5, stk. 

1, nr. 2 og § 7.    

 
[1] Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 

affaldsforbrændingsanlæg. 

[2] Vejledning nr. 44 af 8. juni 2006 om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjern-
varme fra affaldsforbrændingsanlæg, punkt 4.3. 

[3] Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer.   

[4] L 240 til lov om ændring af lov om varmeforsyning, fremsat 29. marts 2000. 
[5] Vejledning nr. 44 af 8. juni 2006 om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjern-

varme fra affaldsforbrændingsanlæg.   

[6] Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsynings-

anlæg. 
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