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INDLEDNING 
1.                   Næstved Varmeværk a.m.b.a. har klaget over, at varmeproducenten, 

I/S Fasan, ikke har overdraget overskydende CO2-kvoter for år 2005 til Næstved 

Varmeværk.  

 

2.                   Denne sag drejer sig om:  

 hvorvidt modregningen af de gratis tildelte CO2-kvoter til varme, som I/S 

Fasan har tilovers for 2005, skal ske således, at I/S Fasan vederlagsfrit 

skal overføre det overskydende antal kvoter til Næstved Varmeværk, eller  

 om det er tilstrækkeligt, at det sikres at den økonomiske værdi af de over-

skydende kvoter modregnes i varmeprisen.  

 

3.                   I/S Fasan har i forbindelse med sin varmeproduktion fået tildelt et 

antal gratis CO2-kvoter for år 2005.  

 

4.                   I/S Fasan har ultimo 2005 solgt de overskydende CO2-kvoter, og det 

fremgår af sagen, at provenuet fra salget vil blive modregnet i den omkostningsbe-

stemte varmepris.  

 

5.                    Det fremgår videre af sagen, at den leverede varme ikke bliver af-

regnet efter den omkostningsbestemte pris, men ifølge parternes aftale afregnes på 

grundlag af Næstved Varmeværks alternative brændselsomkostning til naturgas.  

 

6.                   Bestemmelserne om CO2-kvoter i varmeforsyningsloven trådte i 

kraft den 1. juli 2004 med virkning for udledningen af CO2 efter den 31. december 

2004  

 

7.                   I loven er der hjemmel for Energistyrelsen til at fastsætte nærmere 

regler for modregning af CO2-kvoter i varmeprisen. Dette er sket ved bekendtgø-

relse om modregning i varmeprisen af CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2006.  

 



ENERGITILSYNET |  Side 2/8 

8.                   Efter bekendtgørelsen skal varmeproducenten opgøre sit CO2-

kvoteforbrug for et kalenderår - i denne sag 2005 - senest den 1. marts og orientere 

varmeaftageren om det.  

 

9.                   Overskydende kvoter skal senest den 1. april året efter CO2-

udledningen er sket overføre kvoterne til varmeaftageren - med mindre parterne 

aftaler en anden måde at modregne værdien af mængden af overskud af kvoter på i 

varmeprisen.  

 

10.               Det fremgår af lovens forarbejder, at bestemmelserne skal sikre at 

overskydende kvoter kommer varmeforbrugerne til gode  

 

11.               Det helt afgørende efter CO2-reglerne er, at værdien af de oversky-

dende kvoter bliver modregnet i varmeprisen.  

 

12.               I nærværende sag skete dette ikke - efter sekretariatets opfattelse - ved 

at indregne provenuet fra salget af kvoterne i den omkostningsbestemte pris, som 

ikke er den varmepris, forbrugerne betaler. For at sikre at provenuet kommer var-

meforbrugerne til gode, skal det modregnes i den mellem parterne aftalte varme-

pris.  

 

13.               Det er derfor sekretariatets opfattelse, at I/S Fasan ikke overholder 

lovens krav om, at overskydende kvoter skal modregnes i varmeprisen, ved at 

modregne provenuet fra et salg af overskydende kvoter i den omkostningsbestemte 

varmepris.  

 

14.               Da opgørelse og overførelse af overskydende CO2-kvoter fra 2005 

ifølge bekendtgørelsen skal ske senest den 1. marts og 1. april 2006 - og under 

hensyn til at de overskydende kvoter fra 2005 ikke er overført til varmemodtage-

ren - finder sekretariatet, at det er bekendtgørelsens regler om modregning i var-

meprisen af CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion, der skal lægges til grund ved 

I/S Fasans overførelse af de overskydende kvoter til Næstved Varmeværk.  

 

15.               Selve den omstændighed at I/S Fasan solgte de overskydende CO2-

kvoter inden den endelige opgørelse af kvoteforbruget for år 2005 fandt sted, hin-

drer ikke dette.  
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AFGØRELSE 
16.               Det meddeles Næstved Varmeværk a.m.b.a. og I/S Fasan,  

 at Energitilsynet finder, at modregning i varmeprisen af de overskydende 

CO2-kvoter skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 

950 af 11. oktober 2005 om modregning i varmeprisen af CO2-kvoter til-

delt til varmeproduktion. I/S Fasan pålægges som følge heraf vederlagsfrit 

at overføre det antal CO2-kvoter til varmeproduktion fra år 2005, som 

Næstved Varmeværk i henhold til opgørelsen i bekendtgørelsens §§ 6 og 7 

har krav på - med mindre der senest den 1. september 2006 i medfør at 

bekendtgørelsens § 8 er indgået en aftale mellem parterne om, at værdien 

af de overskydende kvoter på anden måde indregnes i varmeprisen. Even-

tuel aftale mellem parterne skal anmeldes til Energitilsynet senest den 1. 

september 2006, jf. bekendtgørelsens § 9.  

 
SAGSFREMSTILLING 
17.               Sagen har følgende historik:  

 

18.               Næstved Varmeværk indgik i 1993 en aftale med det tidligere Sjæl-

landske Kraftvarmeværker om kraftvarmeleveringen. Kraftvarmeleveringen skulle 

komme fra Næstved Kraftvarmeværk, som Sjællandske Kraftværker skulle bygge.  

 

19.               I/S Fasan overtog Næstved Kraftvarmeværk fra Energi E2 (tidligere 

Sjællandske Kraftværker). I den anledning blev der udarbejdet en aftale mellem 

Næstved Varmeværk, I/S Fasan og Energi E2. Af aftalen fremgår, at betaling for 

kraftvarmeleverancen beregnes på grundlag af gasprisen som i den tidligere aftale 

mellem Næstved Varmeværk og Sjællandske Kraftværker.  

 

20.               I aftale af 25. maj 1993 mellem Næstved Varmeværk og Sjællandske 

Kraftværker fremgår af § 11.2, at Næstved Varmeværks betaling for kraftvarmele-

verancen fra Sjællandske Kraftværker beregnes således, at den udgør 90 pct. af 

Næstved Varmeværks alternative brændselsomkostning med naturgas beregnet 

ved en kedelvirkningsgrad på 104 pct. af nedre brændværdi.  

 

21.               Naturgasprisen er i henhold til bestemmelsen den månedsvægtede 

gennemsnitspris i kroner/GJ for den årlige naturgasleverance til fjernvarme, regnet 

for summen af naturgasleverancen til fjernvarme til kraftvarmeværket og Næstved 

Varmeværk, ekskl. konverteringsrabatter.  

 

22.               I aftale af 30. januar 2002 mellem Næstved Varmeværk, I/S Fasan og 

Energi E2 indgået i forbindelse med Energi E2s overdragelse af Næstved Kraft-

varmeværk til I/S Fasan, fremgår af § 3.5, at Næstved Varmeværks betaling for 

kraftvarmeleverancen beregnes som i aftalen af 25. maj 1993.  
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NÆSTVED VARMEVÆRKS OPLYSNINGER  

23.               Ifølge Næstved Varmeværk er der ikke indgået en aftale mellem I/S 

Fasan og varmeværket om en anden måde at indregne værdien af de overskydende 

kvoter i varmeprisen, hvorfor reglen om vederlagsfri overførsel i bekendtgørelse 

nr. 950 af 11. oktober 2005 om modregning i varmeprisen af CO2-kvoter tildelt til 

varmeproduktion må gælde.  

24.               Om leverance- og prisforhold oplyser Næstved Varmeværk med hen-

visning til de vedlagte aftaler, at det tidligere Sjællandske Kraftværker opførte et 

kraftvarmeværk i Næstved. Kraftvarmeproduktionen er i henhold til de specifikke 

forudsætninger for omlægningen af fjernvarmeforsyningen i Næstved til decentral 

kraftvarmeproduktion baseret på affald og naturgas. Kraftvarmeleverancen udgør 

ca. 97 pct. af Næstved Varmeværks samlede leverance ab værk.  

 

25.               Af aftalens prisformel fremgik, at prisen for naturgas til fjernvarme 

var den månedsvægtede gennemsnitspris i kr./GJ for den årlige naturgasleverance 

til fjernvarme. Den leverende fjernvarme bliver ifølge Næstved Varmeværk derfor 

ikke afregnet efter den omkostningsbestemte varmepris.  

I/S FASANS OPLYSNINGER  

26.               I/S Fasan henviser til, at bekendtgørelse nr. 950 trådte i kraft den 1. 

januar 2006 og har virkning fra denne dato.  

 

27.               Ifølge I/S Fasan var det indtil den 1. januar 2006 derfor varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 9, som var gældende, hvor det er bestemt at værdien af 

overskydende CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion modregnes i den omkost-

ningsbestemte varmepris.  

 

28.               I/S Fasan mener med henvisning til varmeforsyningslovens § 20, stk. 

9, derfor at kunne disponere over gratis tildelte CO2-kvoter indtil 1. januar 2006. 

I/S Fasan angiver at have solgt de overskydende kvoter inden den 31. december 

2005 og modregnet provenuet i den omkostningsbestemte varmepris, som varme-

forsyningsloven ifølge I/S Fasan foreskriver.  

 

29.               I/S Fasan er enig med Næstved Varmeværk i, at leverancen af fjern-

varme afregnes efter prisen på gas, men i henhold til princippet om, at den aftalte 

pris ikke kan blive højere end den omkostningsbestemte pris, hvor provenuet fra 

salg af CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion indgår.  

 

30.               I/S Fasan producerer ifølge det oplyste el og varme ved affaldsfor-

brænding og naturgas. Selskabet har fået tildelt CO2-kvoter i forbindelse med pro-

duktionen af el og varme ved naturgas.  

 

31.               Ifølge det oplyste havde I/S Fasan 21.424 CO2-kvoter tildelt til var-

meproduktion til rådighed i år 2005. Heraf blev der anvendt 8.159 kvoter. I/S Fa-

san fik 15.655 CO2-kvoter til rådighed til dækning af CO2-udledningen fra elpro-

duktionen. Heraf blev der anvendt 5.119 kvoter. Det samlede antal tildelte kvoter 

var 37.079 stk., og der blev samlet anvendt 13.278 kvoter. Af de resterende 23.801 

kvoter blev 10 stk. solgt den 5. december 2005, og 23.000 stk. solgt den 22. de-

cember 2005.  
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32.               Ifølge det oplyste udarbejdede I/S Fasan den 22. december 2005 en 

opgørelse af CO2-kvoteforbruget for år 2005 pr. denne dato, samt et estimat af 

forbruget for resten af år 2005.  

 

33.               Den endelige opgørelse af CO2-kvoteforbruget til brug for indberet-

ning til Energistyrelsen blev ifølge det oplyste udarbejdet den 9. januar 2006 i 

forbindelse med den sidste faktura fra DONG for år 2005. Verifikationen af I/S 

Fasans endelige opgørelse blev foretaget den 21. februar 2006.   

 
BEGRUNDELSE 
34.               Næstved Varmeværk og I/S Fasan er enige om, at I/S Fasan havde 

overskud af gratis tildelte CO2-kvoter til varmeproduktionen til Næstved Varme-

værk for år 2005.  

 

35.               Parterne er også enige om, at der ikke var indgået en aftale om hvor-

ledes overførslen af de overskydende kvoter for år 2005 skulle håndteres.  

 

36.               Parternes uenighed drejer sig om på hvilken måde de gratis tildelte 

CO2-kvoter, som I/S Fasan havde i overskud fra varmeproduktionen til Næstved 

Varmeværk for år 2005, skal overføres til Næstved Varmeværk.  

 

37.               Næstved Varmeværk mener, at der skal ske en stk. for stk. vederlags-

fri overførsel af de overskydende kvoter for år 2005. I/S Fasan mener at kunne 

disponere over de overskydende kvoter, og oplyser at have indregnet provenuet fra 

salget af de overskydende kvoter i den omkostningsbestemte pris for fjernvarmen 

til Næstved Varmeværk.  

 
LOVGRUNDLAG 
38.               § 20, stk. 9-11 er indsat i varmeforsyningsloven ved lov nr. 493 af 9. 

juni 2004 om CO2-kvoter (lovens § 41, stk. 3).  Bestemmelserne trådte i kraft den 

1. juli 2004 ved bekendtgørelse nr. 550 af 17. juni 2004. Det er samtidig fastsat, at 

loven har virkning for udledninger af CO2, som finder sted efter den 31. december 

2004.  

 

39.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 9, bestemmer, at værdien af over-

skydende CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion efter §§ 16-20 i lov om CO2-

kvoter modregnes i priserne for ydelser omfattet af stk. 1, som er bestemmelsen 

om nødvendige udgifter i priserne for levering til det indenlandske marked af op-

varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas.  

 

40.               §§ 16-20 i kvotelovens kapitel 4 fastsætter de nærmere kriterier for 

tildeling af gratis kvoter.  

 

41.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 10, bestemmer, at udgifter til beta-

ling af afgift efter bestemmelsen i § 31 i lov om CO2-kvoter ikke kan indregnes i 

priser for ydelser omfattet af stk. 1.  

 

42.               Kvotelovens § 31 fastsætter de nærmere regler for betaling af afgift 

ved manglende kvoter, det vil sige det forhold at der er udledt CO2 uden anvisning 

af kvoter til annullering i kvoteregistret.   
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43.               Varmeforsyningslovens § 20, stk. 11, bestemmer, at transport- og 

energiministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden for værdian-

sættelsen af de kvoter, som er nævnt i stk. 8, og af overskydende CO2-kvoter efter 

stk. 9.  

 

44.               § 20, stk. 8, vedrører udgifter til erhvervelse af kvoter på markedet. 

Stk. 8, bestemmer, at udgifter til erhvervelse af kvoter til varmeproduktion først 

må indregnes i priserne for ydelser omfattet af stik. 1, når de gratis tildelte kvoter 

efter kapitel 4 i lov om CO2-kvoter ikke er tilstrækkelig til at dække CO2-

udledningen fra varmeproduktionen.  

 

45.               Kvoteloven har som anført virkning for udledninger af CO2, som fin-

der sted efter den 31. december 2004. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 11 er så-

ledes trådt kraft den 1. juli 2004, med virkning for udledninger af CO2, som finder 

sted efter den 31. december 2004.  

 

46.               Bekendtgørelse nr. 950 af 11. oktober 2005 om modregning i varme-

prisen af CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion er udstedt i medfør af varmefor-

syningslovens § 20, stk. 11. Bekendtgørelsen regulerer efter § 1 fremgangsmåde 

og tidspunkt for modregning af overskydende varmekvoter i varmeprisen, herun-

der overførsel af CO2-kvoter i forholdet mellem varmeproduktionsenheder og 

varmeaftagere ved underskud eller overskud af varmekvoter. Hovedreglen om 

fremgangsmåden findes i bekendtgørelsens § 4.  

 

47.               Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, bestemmer, at hvis varmeproducenten til 

anvendelse i et kalenderår har fået tildelt flere varmekvoter end det antal varme-

kvoter, som varmeproduktionsenheden faktisk har haft behov for tildækning af 

varmeproduktionsenhedens CO2-udledning fra varmeproduktion til varmeaftage-

ren i det pågældende kalenderår, skal varmeproduktionsenheden vederlagsfrit 

overføre det overskydende antal varmekvoter til en af varmeaftageren anvist konto 

i kvoteregistret.  

 

48.               § 4, stk. 2, bestemmer omvendt, at hvis varmeproduktionsenheden til 

anvendelse i et kalenderår ikke har fået tildelt det antal varmekvoter, som varme-

produktionsenheden faktisk har haft behov for til dækning af varmeproduktions-

enhedens CO2-udledning som hidhører fra varmeproduktionen til varmeaftageren i 

det pågældende kalenderår, skal varmeaftageren vederlagsfrit overføre det antal 

kvoter, der er nødvendige for at varmeproduktionsenheden kan dække sin faktiske 

CO2-udledning som hidhører fra varmeproduktion til varmeaftageren til varme-

produktionsenhedens konto i kvoteregistret.  

 

49.               Undtagelsesreglen findes i bekendtgørelsens § 8. § 8, stk. 1, bestem-

mer, at varmeproduktionsenheden og varmeaftageren kan aftale en anden måde at 

indregne værdien af mængden af overskud eller underskud af varmekvoter i var-

meprisen end den i § 4 anførte vederlagsfrie overførsel.  

 

50.               De nærmere regler for tidspunktet for kvoteopgørelsen findes i be-

kendtgørelsens §§ 6 og 7.  
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51.               § 6 bestemmer, at varmeproduktionsenheden senest den 1. marts i 

kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor CO2-udledningen er sket, orien-

terer varmeaftageren om varmeproduktionsenhedens CO2-udledning hidhørende 

fra varmeproduktion til den pågældende varmeproduktionsenheds varmeaftager, 

opgjort efter samme princip som tildelingen af varmekvoterne.  

 

52.               § 7 bestemmer, at i tilfælde af overskud af varmekvoter hos varme-

produktionsenheden, jf. § 4, stk. 1, skal varmeproduktionsenheden senest den 1. 

april i kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor CO2-udledningen er sket, 

overføre varmekvoterne til varmeaftageren.  

 

53.               § 8, stk. 2, bestemmer, at varmeproduktionsenheden og varmeaftage-

ren kan aftale et andet tidsrum end det i § 4 nævnte kalenderår at opgøre mængden 

af overskud eller underskud af varmekvoter.  

 

54.               § 8, stk. 3, bestemmer, at varmeproduktionsenheden og varmeaftage-

ren kan aftale andre frister for overførsel af varmekvoter end de i §§ 6 og 7 anfør-

te.  

 

55.               Varmeforsyningslovens bestemmelser om CO2-kvoter er omfattet af 

Energitilsynet indgrebsbeføjelse i § 21, stk. 4. § 21, stk. 4, bestemmer, at finder 

Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimeli-

ge eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i 

henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betin-

gelser.  

ENERGITILSYNETS SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER  

56.               Energitilsynets sekretariat bemærker til bekendtgørelse nr. 950, at 

hovedreglen om værdiansættelsen af kvoterne ikke er en økonomisk opgørelse, 

men en antalsmæssig opgørelse til opfyldelse af bestemmelsen i varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 9.  

 

57.               Sekretariatet bemærker endvidere, at bekendtgørelse nr. 950 trådte i 

kraft den 1. januar 2006. Bekendtgørelsen omfatter efter sekretariatets opfattelse 

kvoteopgørelsen for 2005, når denne opgørelse sker endeligt efter den 1. januar 

2006, jf. bekendtgørelsens tidsfrister i §§ 6 og 7 for opgørelsen af over- eller un-

derskud af CO2-kvoter for kalenderåret forud for opgørelsesåret.  

 

58.               Sekretariatet bemærker herudover, at bekendtgørelse nr. 950 tillader, 

at varmeproduktionsenheden, I/S Fasan, og varmeaftageren, Næstved Varmeværk, 

i enighed kan fravige hovedreglen i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, om, at gratis til-

delte overskydende CO2-kvoter til varmeproduktion vederlagsfrit skal overføres 

antalsmæssigt til varmeaftageren.  

 

59.               En eventuel overførsel af en økonomisk værdi eller anden værdi end 

den antalsmæssige af de overskydende kvoter er mulig ud fra såvel varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 9, som § 8, stk. 1, bekendtgørelse nr. 950. Det er i udgangs-

punktet parterne selv, der skal finde den bedst egnede metode til at overføre over-

skydende kvoter.   
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60.               Det tilføjes, at ændringsforslaget til L 216 om forslag til lov om CO2-

kvoter begrunder forslaget til varmeforsyningslovens § 20, stk. 9, i hensynet til 

varmeforbrugerne ved, at værdien af overskydende kvoter skal komme varmefor-

brugerne til gode.  

 

61.               For så vidt angår prisen for fjernvarmen fra I/S Fasan til Næstved 

Varmeværk fremgår det af parternes aftale, at varmen bliver afregnet efter Næst-

ved Varmeværks alternative brændselsomkostning til naturgas.  

 

62.                   Det kan derfor ikke tillægges vægt, at I/S Fasan oplyser at have 

indregnet provenuet fra salget af de overskydende kvoter i den omkostningsbe-

stemte varmepris.  

 

63.                   Energitilsynets sekretariat finder i henhold til varmeforsyningslo-

vens § 21, stk. 4, at det er urimeligt, at I/S Fasan ikke tog initiativ til at få indgået 

en aftale med Næstved Varmeværk om håndteringen af de overskydende CO2-

kvoter for år 2005.  


