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Resumé 

1.   Energitilsynet havde i mødet den 30. august 2004 en indledende behandling af 

sagen. Tilsynet fandt, at det var nødvendigt med yderligere oplysninger om aftale-

grundlaget, før tilsynet kunne vurdere sagen. Odense Kraftvarmeværk A/S har den 

30. september 2004 sendt uddybende oplysninger. Oplysningerne har været i hø-

ring hos Odense Renovationsselskab A/S m.fl. (affaldsleverandørerne)  

 

2.   Klagen drejer sig om en tvist mellem på den ene side affaldsleverandørerne og 

på den anden side Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S om kraftvarmevær-

kets krav om, at affaldsleverandørerne ved leverancer af affald til forbrænding skal 

betale et særligt pristillæg. Odense Kraftvarmeværk A/S er et 100 pct. ejet datter-

selskab i Elsam-koncernen.  

 

3.   Opførelsen af det affaldsbaserede Odense Kraftvarmeværk betød en forøgelse 

af kapaciteten til produktion af varme. Da Fynsværket allerede havde en vis over-

kapacitet indgik der en forudsætning om, at affaldsforbrændingsanlægget ikke 

måtte betyde en forhøjelse af Fynsværkets priser for el og varme. Dette sikredes 

ved en godtgørelse fra affaldsforbrændingsanlægget til Fynsværket til dækning af 

den forringede kapacitetsudnyttelse. Godtgørelsen er hidtil indgået i de interne 

afdelingsregnskaber for Fynsværket. Dvs. at der i beregningen af affaldsbehand-

lingsprisen er indgået et fiktivt "omkostningsbeløb", som dækker godtgørelsen.  

 

4.   I forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny kontrakt om affalds-

leverancer har Odense Kraftvarmeværk A/S stillet krav om, at Odense Renovati-

onsselskab A/S m.fl. skal betale et særligt pristillæg på ca. 7 kr. per GJ, der produ-

ceres på Odense Kraftvarmeværk til dækning af overkapaciteten. Det særlige pris-

tillæg er en udmøntning at det hidtidige fiktive "omkostningsbeløb".  
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5.   Tilsynet skal tage stilling til, om det er i overensstemmelse med elforsynings-

lovens § 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens §§ 20, at der i prisberegningen for 

den forenede produktion af elektricitet, affaldsforbrænding og varme indgår et 

"omkostningsbeløb" til dækning af den manglende udnyttelse af kapaciteten på 

Fynsværket efter etableringen af Odense Kraftvarmeværk. Der er ved "omkost-

ning" tale om kompensation for et manglende dækningsbidrag, ikke om kompen-

sation for en egentlig omkostning.  

 

6.   Sekretariatet finder ikke, at betalingen er udtryk for en reel produktionsom-

kostning på kraftvarmeværket. Den er derfor ikke i overensstemmelse med om-

kostningsprincipperne - hverken i elforsyningsloven eller i varmeforsyningsloven. 

Det forhold, at der i de politiske forudsætninger for Odense Kraftvarmeværks op-

førelse indgik, at opførelsen af anlægget ikke måtte betyde en forhøjelse af Fyns-

værkets priser for elektricitet og varme, ændrer ikke ved dette.  

 

7.   Heller ikke det forhold, at kompensationsbetalingen nu har hjemmel i en kon-

cernintern managementaftale mellem Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S, 

medfører, at betalingen kan anses for en indregningsberettiget omkostning. Beta-

lingen modsvarer ikke nogen ydelse fra moderselskabet.  

 

8.   Sekretariatets vurdering af sagen fører frem til, at betaling af godtgørelsen fra 

Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam A/S for forringet kapacitetsudnyttelse på 

Fynsværket er i strid med lovgivningen, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3 og § 58, 

stk. 1, samt varmeforsyningslovens § 20.  

 
AFGØRELSE 
9.   Det meddeles Odense Renovationsselskab A/S m.fl.,  Elsam A/S og Odense 

Kraftvarmeværk A/S, at godtgørelsen fra Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam 

A/S ikke er i overensstemmelse med elforsyningsloven, da der ikke er tale om en 

reel indregningsberettiget omkostning, jf. elforsyningslovens § 75, stk. 3 og § 58, 

stk. 1, samt varmeforsyningslovens § 20.  

 

SAGSFREMSTILLING 

10.  Ved brev af 21. november 2003 har advokat Hans Henrik Banke på vegne af 

Odense Renovationsselskab A/S m.fl. klaget over, at affaldsleverandørerne ved 

leverancer af affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk A/S skal betale et 

særligt pristillæg for tabt dækningsbidrag ved flytning af varmeproduktion fra 

Fynsværket til Odense Kraftvarmeværk A/S.  

 

11.  Klagen har været i høring hos Elsam A/S. Advokat Per Hemmer har ved brev 

af 29. januar 2004 sendt Elsam A/S' kommentarer. Supplerende indlæg er modta-

get fra advokat Banke ved brev af 9. marts 2004 og fra advokat Hemmer ved brev 

af 17. maj 2004.  

 

12.  Efter den indledende behandling af sagen i Energitilsynets møde den 30. au-

gust 2004 har sekretariatet indhentet supplerende oplysninger hos advokat Per 

Hemmer i brev af 30. september 2004.  
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13.  De nye oplysninger har været i høring hos affaldsleverandørerne i brev af 8. 

oktober 2004.  

 

14.  Begge parter har indsendt et meget betydeligt bilagsmateriale. På grund af 

størrelsen er det ikke udsendt til medlemmerne.  

PROBLEMSTILLING 

15.  Klagen drejer sig om en tvist mellem Odense Renovationsselskab A/S m.fl. 

(affaldsleverandørerne) på den ene side og Elsam A/S og Odense kraftvarmeværk 

A/S på den anden. Odense Kraftvarmeværk A/S kræver, at affaldsleverandørerne 

skal betale et særligt pristillæg. Beløbet skal dække et tabt dækningsbidrag, som 

Elsam A/S finder, at det lider ved at produktionen af el og varme flyttes fra Fyns-

værket til affaldsforbrændingsanlægget Odense Kraftvarmeværk A/S.  

 

16.  Elsam A/S og Odense kraftvarmeværk A/S finder, at affaldsleverandørerne 

efter en gammel aftale (forudsætningerne for affaldsforbrændingsanlæggets etable-

ring) er forpligtet til at betale rådighedsbeløbet.  

 

17.  Odense Renovationsselskab A/S finder ikke, at der er noget retligt grundlag 

for at afkræve affaldsleverandørerne det omhandlede rådighedsbeløb. Affaldsleve-

randørerne påpeger, at det ikke ændrer noget heri, at Fynsværkets daværende be-

styrelse måtte have haft en forudsætning om, at etableringen af affaldsforbræn-

dingsanlægget ikke måtte få fordyrende virkning på Fynsværkets priser.  

 

18.  Fynsværket er per 1. januar 2000 fusioneret ind i Elsam A/S. Odense Kraft-

varmeværk A/S er et 100 pct. ejet datterselskab i Elsamkoncernen  

 

19.  Fynsværkets blok 7, som er det nyeste anlæg, blev sat i drift i 1991. Sigtet 

med værket var el- og varmeforsyning af borgerne i Odense og omegn. Samtidig 

hermed bad kommunalbestyrelsen i Odense Fynsværket om at etablere et affalds-

forbrændingsanlæg på værket. Værket modtager affald fra 17 fynske kommuner 

og senere også fra Sjælland (KAVO og NOVOREN).  

 

20.  Kapaciteten på Fynsværket er (2003-tal) en samlet varmeproduktion på 

24.472 TJ per år. Der produceres imidlertid kun i alt 8.297 TJ per år. Etableringen 

af affaldsforbrændingsanlægget (Odense Kraftvarmeværk A/S) tilførte en ekstra 

produktion af varme på 1.890 TJ per år.  

 

21.  Opførelsen af affaldsforbrændingsanlægget betød derfor en forøgelse af over-

skudskapaciteten. I de politiske forhandlinger i forbindelse opførelsen af affalds-

forbrændingsanlægget drøftedes anlæggets virkninger for Fynsværkets priser for el 

og varme. Dette fremgår af de fremlagte oplysninger, at der har været en form for 

politisk enighed (forudsætning) om, at Fynsværkets priser for el og varme ikke 

måtte stige som følge af affaldsforbrændingsanlægget. Dette er allerede nævnt i en 

forundersøgelse om etablering af affaldsforbrændingsanlægget fra 1991, og er 

bekræftet ved behandling i flere efterfølgende byrådsmøder igennem årene. Rede-

gørelsen indeholder en detaljeret gennemgang af aftalegrundlaget for Odense 

Kraftvarmeværk A/S' krav om kapacitetsbetaling.  
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22.  Affaldsselskabernes advokat henviser til, at det historiske aftalegrundlag er 

uden betydning for sagens afgørelse.  

23.  Dette førte til, at der i affaldsbehandlingsprisen blev indregnet en godtgørelse 

til Fynsværket, som skulle dække den mindreindtægt, som Fynsværket fik ved den 

ringere kapacitetsudnyttelse, da affaldsforbrændingsanlægget blev taget i brug.  

 

24.  Forudsætningen om, at affaldsleverandørerne skulle betale det særlige pristil-

læg, blev imidlertid ikke skrevet ind i de affaldsleveranceaftaler, som parterne 

indgik i 1993 og 1998. Kun i de interne afdelingsregnskaber for Fynsværket findes 

der dokumentation for den omhandlede kapacitetsgodtgørelse.  

 

25.  Med virkning fra 1. januar 2000 blev Odense Kraftvarmeværk A/S udskilt af 

Fynsværket. Efter udskillelsen er der stadig overført godtgørelse for overkapacite-

ten fra kraftvarmeværket til Elsam A/S. Senest er der i 2003 overført ca. 10 mio. 

kr., svarende til 5,43 kr. per GJ.  

 

26.  I forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny kontrakt om affalds-

leverancer har Odense Kraftvarmeværk A/S imidlertid stillet krav om, at der ek-

splicit indgår et krav om, at Odense Renovationsselskab A/S m.fl. skal betale et 

særligt tillæg på ca. 7 kr. per GJ, der produceres på Odense Kraftvarmeværk A/S.  

 

27.  Det spørgsmål, som Energitilsynet skal tage stilling til er, om det er i overens-

stemmelse med elforsyningslovens § 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens §§ 20, 

at der i prisberegningen for den forenede produktion af elektricitet, affaldsfor-

brænding og varme indgår et "omkostningsbeløb" til dækning af den manglende 

udnyttelse af kapaciteten på Fynsværket efter etableringen af Odense Kraftvarme-

værk. Der er ved "omkostning" tale om kompensation for et manglende dæknings-

bidrag, ikke om kompensation for en egentlig omkostning.  

ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S M.FL.S ARGUMENTATION 

28.  Affaldsleverandørernes levering af affald til Odense Kraftvarmeværk er op-

rindelig sket efter en kontrakt med Fynsværket fra 1993. I forbindelse med en 

kapacitetsudvidelse af værket indgik parterne en ny kontrakt i 1998. Ingen af disse 

kontrakter indeholdt bestemmelser om betaling af et særligt pristillæg for mistet 

dækningsbidrag ved flytning af produktionen.  

 

29.  Ændringer i andre forhold har ført til en genforhandling af affaldsleverance-

kontrakten. I forbindelse med disse forhandlinger mellem Elsam A/S og Odense 

Kraftvarmeværk A/S på den ene side og Odense Renovationsselskab A/S m.fl. på 

den anden side om en ny kontrakt, er der stillet krav om, at affaldsleverandørerne 

skal betale et særligt pristillæg på ca. 7 kr. per GJ, der produceres på Odense 

Kraftvarmeværk A/S.  

 

30.  Affaldsleverandørerne finder, at Energitilsynet i sit grundlag for afgørelsen i 

det hele skal se bort fra det hidtidige aftalegrundlag, herunder også Elsam A/S og 

Odense Kraftvarmeværk A/S' opfattelse at, at affaldsleverandørerne har været 

bekendt med og accepteret at betale et særligt pristillæg til dækning af tabt dæk-

ningsbidrag.  
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31.  Det er affaldsleverandørernes opfattelse,  

 at der ikke er noget retligt grundlag for at opkræve affaldsleverandørerne 

det pågældende tillæg, og at en accept af tillægget vil være i strid med el-

forsyningsloven  

 at de hidtidige kontrakter mellem parterne ikke giver Elsam A/S hjemmel 

til at opkræve tillægget uanset at det måtte være en forudsætning for 

Fynsværkets bestyrelse. Der peges dels på, at synspunktet ikke fremgår af 

kontrakterne, dels på aftaleretlige forhold om hvem, der var parter i den 

gamle aftale  

 at en accept af tillægget vil medføre, at affaldsleverandørerne kommer til 

at betale end højere pris end efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, jf. elforsy-

ningslovens § 75, stk. 3  

 at betaling af tillægget betyder, at der i strid med bestemmelserne i lovens 

§ 102, stk. 1, vil blive overført midler fra Odense Kraftvarmeværk A/S til 

Elsam A/S  

 at en accept af tillægget betyder, at Elsam A/S holdes skadesløs for kon-

kurrence. Hvis affaldsleverandørerne havde valgt at etablere værket i eget 

regi ville det være åbenbart, at Elsam A/S ikke ville have kunnet kræve et 

pristillæg af affaldsleverandørerne  

 at Elsam A/S ikke i tiden fremover vil lide noget tab som følge af overka-

paciteten. Selskabet har i den tiårsperiode, som er gået siden etableringen 

af affaldsforbrændingsanlægget, haft mulighed for at tilrettelægge produk-

tion og investeringer, således uheldige følgevirkninger kunne undgås.  

 

32.  Affaldsleverandørerne peger på, at en eventuel managementaftale mellem 

Odense Kraftvarmeværk A/S og Elsam A/S er en koncernintern aftale og afviser, 

at den kan være relevant ved afgørelsen af, hvad der kan indregnes i affaldsprisen 

efter elforsyningslovens § 75, stk. 3.  

 

33.  Endelig afviser affaldsleverandørerne, at Energistyrelsen har godkendt åb-

ningsbalancen for Odense Kraftvarmeværk A/S. I forbindelse med affaldsleveran-

dørernes klager over godkendelsen af åbningsbalancen blev det ved et møde, hvor 

også Kammeradvokaten deltog, fastslået, at behandlingen af spørgsmålet om kom-

pensation lå uden for Energistyrelsens kompetence, idet man opfattede spørgsmå-

let som et prisspørgsmål, der henhører under Energitilsynet.  

ELSAM A/S' ARGUMENTATION 

34.  Odense Kraftvarmeværk A/S redegør indledningsvis for den historiske bag-

grund.  

 

35.  Der har siden den affaldsbaserede kraftvarmeproduktion blev sat i drift været 

indregnet en godtgørelse fra Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam A/S i affalds-

behandlingspriserne. Baggrunden for betalingen var, at I/S Fynsværket efter den 

nye blok 7 blev sat i drift i 1991 havde tilstrækkelig kapacitet til produktion af el 

og varme. Kapaciteten ville være tilstrækkelig mange år ud i fremtiden.  
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36.  Da kommunalbestyrelsen i Odense herefter bad Fynsværket om at etablere et 

affaldsforbrændingsanlæg på værket opstod en overkapacitet i relation til produk-

tion af el og varme og Fynsværket ville ikke længere kunne påregne at få den 

samme kapacitetsudnyttelse af investeringen, hvilket kunne føre til øgede priser på 

el og varme.  

 

37.  Det oplyses videre, at kapacitetsgodtgørelsen var en forudsætning for projek-

tets lovlighed, og at det ville være urimeligt, hvis opførelsen af Odense Kraftvar-

meværk, som skulle modtage affald fra 17 fynske kommuner, og som - efter El-

sam A/S' opfattelse - blev opført i affaldsleverandørernes interesse, skulle belaste 

el- og varmeforbrugerne i Odense Kommune og omegn.  

 

38.  Størrelsen af godtgørelsen er fastsat med udgangspunkt i den halve kraftvar-

mefordel[1] og reguleres den 1. januar hvert år efter brændselsprisen. For 2003 

udgør kapacitetsgodtgørelsen ca. 10 mio. kr. Elsam A/S oplyser samtidig, at det 

reelle tab kan opgøres til næsten 25 mio. kr.  

 

39.  Odense Kraftvarmeværk A/S peger på, at Energitilsynet ikke skal tage stilling 

til selve aftalegrundlaget eller rettigheder eller pligter efter dette. Det er derfor 

uden betydning, at Elsam A/S har udskilt Odense Kraftvarmeværk A/S i et selv-

stændigt datterselskab. Til støtte for opkrævningen af kapacitetsgodtgørelsen anfø-

rer selskabet følgende forhold: 

 at kapacitetsbetalingen var en afgørende forudsætning for, at Odense 

Kraftvarmeværk A/S blev etableret og værket er retligt forpligtet til at be-

tale kompensationen til Elsam A/S. Den retlige forpligtelse er udmøntet i 

en managementaftale med Elsam A/S. Kapacitetsbetalingen er derfor en 

nødvendig omkostning for værket, der efter elforsyningslovens § 75, stk. 

3, kan indregnes i affaldsbehandlingspriserne  

 at affaldsleverandørerne ikke ved indregningen af pristillægget kommer til 

at betale en pris, som overstiger "hvile-i-sig-selv"-prisen. Odense Kraft-

varmeværk er retligt forpligtet til at betale pristillægget. Uden tillægget vil 

Odense Kraftvarmeværk have et underskud på værket, som så skal dækkes 

ind fra anden side. Alternativerne vil være, at varmeforbrugerne i Odense 

og omegn skulle betale for, at affaldsbehandlingsprisen for de øvrige 

kommuner på Fyn og i KAVO og NOVOREN-områderne[2] blev lavere  

 at affaldsforbrændingsanlæg efter forarbejderne til elforsyningslovens § 

75, stk. 3, først og fremmest er etableret for at håndtere affald, og at var-

mekunderne og Elsam A/S derfor må holdes skadesløse  

 at betalingen er at ligne med den effektbetaling, som varmeforsyningen 

nogle steder betaler for varme leveret fra kraftvarmeværkerne. Denne går 

til betaling for nedsat eleffekt som følge af varmeproduktion og er aner-

kendt som en nødvendig omkostning  

 at godtgørelsen ikke betyder, at der overføres midler til Elsam A/S i strid 

med elforsyningslovens § 102, stk.1. Energistyrelsen har ved sin godken-

delse af Odense Kraftvarmeværks åbningsbalance påset, at denne be-

stemmelse blev overholdt  

  

http://www.energitilsynet.dk/afg-fjernvarme/2004/10-25/Odense.htm#_ftn1
http://www.energitilsynet.dk/afg-fjernvarme/2004/10-25/Odense.htm#_ftn2
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 at der ikke er tale om at holde Elsam A/S skadesløs for virkningerne af 

konkurrence. Fynsværket ville ikke uden en aftale om kompensation have 

opført kraftvarmeværket  

 at overkapaciteten er permanent, da kapaciteten ikke kan ændres eller flyt-

tes efter, at anlægget er bygget.  

 

40.  Der er endelig peget på, at affaldsbehandlingsprisen på Odense Kraftvarme-

værk A/S er ca. 90 kr. per ton (i 2003) og dermed blandt de laveste i Danmark. Af 

oversigter over sammenlignelige affaldsbehandlingspriser og varmepriser udarbej-

det af Elsam A/S, fremgår det, at såvel priserne for behandling af affald som pro-

duktion af varme lave.  

 
BEGRUNDELSE 
41.  Bestemmelserne i energiforsyningslovene giver Energitilsynet kompetence til 

at pålægge de omfattede energivirksomheder at ændre priser og/eller betingelser 

og på varmeforsyningsområdet tillige pålæg om ændring af omkostningsfordeling. 

Tilsynets afgørelser er fremadrettede og har alene virkning for fremtiden.  

 

42.  Affaldsbaserede kraftvarmeværker er omfattet både af bestemmelser i elforsy-

ningsloven og varmeforsyningsloven. Produktionen er forenet produktion af de tre 

produkter elektricitet, affaldsforbrænding og varme. Prisfastsættelsen skal ske 

således, at der nås frem til såvel rimelige varmepriser som rimelige affaldsbehand-

lingspriser. Herunder at varmeprisen ikke er højere end varmen kan købes til hos 

en alternativ leverandør. Elektricitet holdes uden for beregningen ved, at indtæg-

terne anses for at modsvare omkostningerne ved elproduktionen.  

 

43.  Elforsyningslovens § 75, stk. 3, lyder: "Virksomheder, som producerer elek-

tricitet ved forbrænding af affald, skal økonomisk hvile i sig selv. Ejere af affalds-

forbrændingsanlæg må ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbe-

handling og for levering af fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele 

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

handlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne." I bestemmelsens stk. 4, har 

økonomi- og erhvervsministeren en ikke udnyttet bemyndigelse til at fastsætte 

regler om omkostningsfordelingen.  

 

44.  "Hvile-i-sig-selv"-princippet betyder, at det er affaldsbehandlingsvirksomhe-

den som helhed, dvs. inklusive indtægterne fra den tilknyttede elproduktion, der 

økonomisk skal hvile i sig selv.  

 

45.  Selve prisberegningen for elektriciteten skal efter bestemmelserne i elforsy-

ningslovens § 58, stk. 1, jf. BEK 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for 

decentrale elproducenter, ske efter et omkostningsprincip. Det fremgår således, at 

elektriciteten skal aftages til en pris, der svarer til omkostningerne ved at produce-

re og transportere elektriciteten, herunder brændsels- og driftsomkostninger mv. 

og langsigtede anlægsomkostninger.   

 

46.  For så vidt angår priserne for varme skal disse fastsættes i overensstemmelse 

med prisberegningsreglerne i varmeforsyningslovens § 20, der opregner de om-

kostningsarter, som kan indregnes i varmepriserne. Energitilsynet har ikke nogen 

kompetence i forbindelse med selve fastsættelsen af affaldsbehandlingsprisen.  
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47.  I det konkrete tilfælde indgår der i Odense Kraftvarmeværk A/S' regnskab en 

post til dækning af en godtgørelse til Elsam A/S for den ringere kapacitetsudnyt-

telse, som opførelsen af kraftvarmeværket har medført for Fynsværket. Dvs. at der 

overføres et beløb fra kraftvarmeværket til Elsam A/S. Beløbet belaster prisbereg-

ningen i kraftvarmeværket og indgår - således som sagen må forstås - som en ind-

tægt hos Fynsværket, der alt andet lige skulle føre til lavere priser.  

 

48.  Energitilsynet må afvise, at der er tale om en betaling, der er at ligne med den 

effektbetaling, som varmeforsyningen nogle steder betaler til dækning af nedsat 

eleffekt som følge af, at der også skal produceres varme.  Effektbetalingen er dæk-

ning af en omkostning, mens der i den konkrete sag reelt er tale om, at der overfø-

res "overskud" fra kraftvarmeværket til moderselskabet Elsam A/S.  

 

49.  Der kan ikke på baggrund af det Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S 

fremlagte dokumentationsmateriale være tvivl om, at det ved værkets etablering 

var en forudsætning, at etableringen ikke måtte føre til forhøjelse af Fynsværkets 

priser for elektricitet. Dette gør imidlertid ikke kompensationsbetalingen til en 

indregningsberettiget omkostning.  

 

50.  Heller ikke det forhold, at kompensationsbetalingen nu har hjemmel i en kon-

cernintern managementaftale mellem Elsam A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S, 

medfører, at betalingen kan anses for en indregningsberettiget omkostning. Beta-

lingen modsvarer ikke nogen ydelse fra moderselskabet.  

 

51.  Da betalingen således ikke er udtryk for en reel produktionsomkostning på 

kraftvarmeværket, er den ikke i overensstemmelse med omkostningsprincipperne i 

hverken elforsyningsloven eller i varmeforsyningsloven.  

Virkninger på affaldsprisen 

 

53.  Energitilsynet har ikke i hverken elforsyningsloven eller varmeforsyningslo-

ven kompetence for så vidt angår fastsættelsen af priserne på affaldssiden, jf. 

Energiklagenævnets afgørelse af 29. september 2004 om "Klage fra Haderslev 

Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over afgørelse fra Energitilsynet af 

20. november 2002 om udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S"  

 

54.  Fra en indirekte overførsel ønsker Elsam A/S nu en eksplicit opkrævning af et 

pristillæg hos affaldsleverandørerne til dækning af kompensationen for den forrin-

gede kapacitetsudnyttelse. En forøget betaling fra affaldsleverandørerne til Odense 

Kraftvarmeværk A/S skal indgå i det samlede "hvile-i-sig-selv"-regnskab for 

kraftvarmeværket og i omkostningsfordelingen mellem affaldssiden og varmesi-

den.  

 
[1] Ved samtidig produktion af både elektricitet og varme opnås en bedre samlet udnyttelse af det givne anlæg. 

Denne deltes normalt lige mellem elsiden og varmesiden. Elsiden fik herved kompensation for en mindre elpro-

duktion ved den samtidige produktion.  
[2] KAVO og NOVOREN er to regionale affaldsselskaber på Sjælland  

 

 

http://www.energitilsynet.dk/afg-fjernvarme/2004/10-25/Odense.htm#_ftnref1
http://www.energitilsynet.dk/afg-fjernvarme/2004/10-25/Odense.htm#_ftnref2

