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RESUMÉ 
1. Elsam A/S, Århus Kommunale Værker og Odense Kommunale Fjernvarmefor-

syning har efter et møde med økonomi- og erhvervsministeren den 5. maj 2003 har 

bedt Energitilsynet om at bistå ved forhandlingerne om prisen for varme ved halm-

tilsatsfyring.  

 

2. Hovedproblemstillingen er, at varmeaftagerne - Århus Kommunale Værker og 

Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning - ønsker prisfastsættelsen for halmvar-

men beregnet efter bestemmelserne i de indgåede aftaler om levering af varme. 

Aftalerne indeholder bestemmelser om omlægning til anden brændsel. Elsam A/S 

derimod ønsker prisberegningen baseret på en omkostningsmodel, der tager ud-

gangspunkt i et modtryksanlæg på 18 MW på Studstrupværket og 32 MW på 

Fynsværket.  

 

3. Energitilsynet behandlede i mødet den 3. februar 2003 under dagsordenens 

punkt 4 "Elsam, Studstrupværket - prisfastsættelse på varme produceret ved til-

satsfyring af halm (2. behandling)". Den foreliggende sag har ikke karakter af en 

ny afgørelse om prisberegningen for varme leveret fra anlæg med halmtilsatsfy-

ring, men af en vejledning af parterne om afgørelsen.  
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AFGØRELSE 
4. Energitilsynet meddeler Elsam A/S, Århus Kommunale Værker og Odense 

Kommunale Fjernvarmeforsyning følgende: 

 at Energitilsynet henviser til tilsynets afgørelse af 3. februar 2003  

 at Energitilsynet ikke har kompetence til at afgøre, at priserne ved halmtil-

satsfyring skal fastsættes efter bestemmelserne i de aftaler, som de to var-

meaftagere har indgået med Elsam, baseret på det såkaldte merbrændsels-

princip. Denne afgørelse er et voldgiftsspørgsmål eller et domstols-

spørgsmål  

 at Elsam A/S' grundlæggende model - som opgørelsen af den "omkost-

ningsbestemte varmepris" er baseret på - ikke strider imod varmeforsy-

ningsloven. Elsam A/S har dog indregnet visse omkostninger, som ikke 

efter varmeforsyningslovens bestemmelser umiddelbart vil kunne indreg-

nes i priserne.  

 at Energitilsynet vil kunne tage stilling til disse omkostninger, hvis de fo-

relægges med henblik på en egentlig afgørelse for tilsynet af Elsam A/S 

eller af de to varmeforsyninger. Det drejer sig fx om afskrivningerne mv. 

for DeNOx-anlægget, forrentningsspørgsmål i forbindelse med halmladen  

 at Elsams model fører til "omkostningsbestemte varmepriser" som fore-

kommer at ligge højt sammenlignet med andre beregninger at varmepriser 

på grundlag af fyring med halm. Beregninger fra Odense Kommunale 

Fjernvarmeforsyning viser priser såvel for et nyetableret rent varmeprodu-

cerende anlæg som for et "stand alone" kraftvarmeanlæg, der er lavere end 

priserne i Elsams beregninger  

 at det formentlig er sandsynligt, at de evt. korrektioner vil blive af en så-

dan størrelsesorden, at den "omkostningsbestemte varmepris" kan forven-

tes at blive højere end en prisberegning efter kulsubstitutionsprisen. 

 
SAGSFREMSTILLING 
BAGGRUNDEN 
5. Elsam, som leverandør, og Århus Kommunale Værker og Odense Kommunale 

Fjernvarmeforsyning, begge som aftagere, har efter et møde hos økonomi- og er-

hvervsministeren den 5. november 2003 bedt Energitilsynet om at bistå ved for-

handlingerne om prisen for varme. Parterne har accepteret, at Energitilsynet bistår, 

og vil deltage i en dialog og forhandlingsrunde.  

 

6. I forhandlingerne hos ministeren deltog også Energistyrelsen og landbruget. 

Landbruget ved foreningen Danske Halmleverandører har efterfølgende ved tele-

fonsamtaler med sekretariatet bedt om at måtte være repræsenteret ved et eventuelt 

møde mellem parterne. På nuværende tidspunkt tænkes ikke holdt et samlet møde. 

Sekretariatet vurderer ikke, at et sådant møde vil kunne bringe en afklaring videre.  

 

7. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning har ved brev af 12. november 2003 

redegjort for sine synspunkter på prisberegningen for varme. Elsam A/S har sendt 

sine bemærkninger ved brev af 14. november 2003. Århus Kommunale Værkers 

bemærkninger fremgår af brev af 17. november 2003 .  
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8. Sekretariatet har holdt teknisk opklarende møder med Odense Kommunale 

Fjernvarmeforsyning den 1. december 2003, med Århus Kommunale Værker den 

12. december 2003 og med Elsam A/S den 6. januar 2003. Ved møderne blev de 

indsendte indlæg gennemgået og drøftet.  

 

9. Efter mødet har Elsam A/S ved brev af 21. januar 2004 supplerende redegjort 

for selskabets synspunkter. Ved brev af 4. februar 2004 har Århus Kommunale 

Værker sendt bemærkninger til Elsam A/S' brev.  

 

10. Udkast til nærværende notat har været i høring hos parterne. Elsam A/S' hø-

ringssvar er sendt med brev af 25. februar 2004. Den 8. marts 2004 er udkastet 

drøftet ved et møde med de to kommunale varmeforsyninger. Efterfølgende er der 

høringssvar den 11. marts 2004 fra Århus Kommunale Værker og den 12. marts 

2004 fra Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning. Desuden har Elsam ved breve 

af 29. marts 2004 og 7. april 2004 sendt bemærkninger.  

ENERGITILSYNETS TIDLIGERE AFGØRELSE OM HALMTILSATSFYRING 

11. Energitilsynet behandlede i mødet den 3. februar 2003 under dagsordenens 

punkt 4 "Elsam, Studstrupværket - prisfastsættelse på varme produceret ved til-

satsfyring af halm (2. behandling)".  

 

12. Afgørelsen i sagen var følgende:  

"Det meddeles Elsam A/S og Århus kommunale Værker, at da der ikke er udstedt 

regler i henhold til bemyndigelsesbestemmelserne i elforsyningslovens § 75, stk. 

4, og varmeforsyningslovens § 20, stk. 3, må prisfastsættelsen på halmvarme fast-

sættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutions-

prisen.  

 At den omkostningsbestemte pris på halmvarme skal fastsættes på basis af 

nødvendige omkostninger jf. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Dette 

indebærer, at der skal ske en fordeling af fællesomkostningerne, som ikke 

er urimelig for fjernvarmeforbrugerne, at særomkostningerne for halm-

varme alene indregnes i halmvarmeprisen, og at tilskud som er øremærket 

til halmvarmeprojektet skal modregnes i halmvarmeprisen,  

 at beregningen af den omkostningsbestemte pris for halmvarme ikke må 

medføre en ændring af prisen for den kulbaserede varme, der er fastsat i 

parternes aftale og  

 at opfordre parterne til at forhandle sig frem til en omkostningsbestemt 

halmvarmepris på dette grundlag  

 Endvidere vedtog Energitilsynet at meddele, at substitutionsprisen for 

halmvarme skal fastsættes som Studstrupværkets kulbaserede varmepris 

tillagt kulafgifter. Der er herved lagt vægt på, at der ifølge lovforarbejder-

ne er lagt betydelig vægt på, at biomassefyring ikke indebærer en stigning 

i forbrugerprisen på varme, og  

 at prisen på halmvarme skal fastsættes på basis af et årsbudget med efter-

følgende regulering efter realiserede beløb, jf. Tilsynets praksis for pris-

fastsættelse af fjernvarme."  
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13. Energitilsynets afgørelse betød, at Elsam A/S' ønske om at prisfastsætte halm-

varmen efter en marginalprisberegning blev afvist af tilsynet.  

 

14. Afgørelsen er ikke blevet indbragt for Energiklagenævnet. Afgørelsen danner 

derfor også grundlag for vurderingen i nærværende sag.  

DEN FORELIGGENDE SAG 

15. Nærværende sag har karakter af en vejledning til Århus Kommunale Værker 

og Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning for så vidt angår de principper, som 

er fastlagt i den tidligere afgørelse.  

 

16. Udgangspunktet er som nævnt, at Elsam A/S, Århus Kommunale Værker og 

Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning efter et møde med økonomi- og er-

hvervsministeren den 5. maj 2003 har bedt Energitilsynet om at bistå ved forhand-

lingerne om prisen for varme ved halmtilsatsfyring.  

 

17. Nedenfor er parterne synspunkter gennemgået og efterfulgt af sekretariatets 

vurdering.  

VARMEAFTAGERNES SYNSPUNKTER 

18. Begge de to kommunale varmeaftagere peger på, at Elsam beregninger af var-

meprisen er urimelig. En fordobling af brændselsprisen fører således til en fire-

femdobling af varmeprisen.  

 

19. Begge varmeaftagere peger også på, at biomasseplanen - herunder halmtilsats-

fyring - ikke er et rent varmeprojekt, men også et elprojekt. Hvilket efter deres 

opfattelse understreges af, at økonomi- og erhvervsministeren har tilkendegivet, at 

varmeværkerne ikke selv må etablere et biomassefyret fjernvarmeværk i stedet for 

halmtilsatsfyringen på kraftværkerne.  

 

20. Aftagerne peger også på, at den model, som Elsam A/S baserer sin beregning 

af den omkostningsbaserede varmepris på, ikke er en reel beregning baseret på 

fordeling af faktiske omkostninger.  

 

21. Den varme, som de to kommunale fjernvarmeforsyninger får leveret fra Elsam 

A/S, produceres i forenet produktion med elektricitet. Det vil derfor ikke kunne 

gøres entydigt og eksakt op, hvilke omkostninger der skal indgå i den omkost-

ningsbaserede varmepris, jf. varmeforsyningslovens § 20. Prisen må baseres på, at 

varmens særomkostninger indregnes sammen med en andel af fællesomkostnin-

gerne. Andelen må fastlægges i en aftale mellem jævnbyrdige parter, således at 

disse finder, at der sker en rimelig fordeling af omkostningerne.  

 

22. Begge fjernvarmeforsyninger har indgået aftale med Elsam A/S baseret på det 

såkaldte "merbrændselsprincip". Merbrændselsforbruget er det ekstra forbrug af 

brændsel, der er nødvendigt for at producere varmemængden. Dette forbrug er 

mindre, når varmen produceres med samtidig produktion af elektricitet. Besparel-

sen udgør kraftvarmefordelen.  

 

23. Omkostningsfordelingen sker herefter ved fordelingsnøgler, der afspejler 

brændselsforbruget ved de to produktioner - elektricitet og fjernvarme.  
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ODENSE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING 

24. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning har i brev af 12. november 2003 

redegjort for sine synspunkter. Fjernvarmeforsyningen henviser herunder til brev 

af 3. maj 2000 fra daværende miljø- og energiminister Svend Auken til Folketin-

gets Erhvervsudvalg, hvorefter "der ikke kan overvæltes flere omkostninger på 

varmesiden i forhold til de principper for delingen af kraftvarmefordelen, som 

parterne havde fastlagt inden lovens vedtagelse."  

Odense Kommunale Fjernvarmeforsynings forslag til prisberegning  

 

25. Fjernvarmeforsyningen finder, at prisberegningen skal ske på grundlag at prin-

cipperne i den gældende aftale. Aftalen er fra 2000. Indtil denne aftale betalte 

fjernvarmen en pris, som svarede til den tabte elproduktion. Da elsiden blev libera-

liseret afløstes dette princip af det såkaldte merbrændselsforbrug og en ligelig 

fordeling af kraftvarmefordelen. I praksis anvendes to forskellige fordelingsnøgler: 

Brændsel efter merbrændselsprincippet plus halv kraftvarmefordel og de øvrige 

omkostninger efter merbrændselsprincippet.  

 

26. For Fynsværkets blok 7, som er den blok, der forventes ombygget til halmtil-

satsfyring, er fordelingsnøglen 56/395 MW, svarende til 14,2 pct. til varmesiden.  

 

27. Varmeforsyningen betaler i øjeblikket 19 kr. per GJ. Beregner Odense Kom-

munale Fjernvarmeforsyning prisen for halmvarme efter aftalens principper bliver 

den 29,86 kr. per GJ. Af aftalen fremgår, at biomasse kan indgå ved beregningen 

af brændselsprisen.  

 

28. Fjernvarmeforsyningen er herudover indstillet på, at bidrage til faktiske ekstra 

omkostninger ved tilsatsfyringen efter merbrændselsprincippet. Dette gælder også 

udgifterne til DeNOx-anlægget, når der er sikkerhed om denne investering.  

 

29. Fjernvarmeforsyningen peger endelig på, at udgifterne er fastlagt efter budget-

tet for 2000 og herefter indekseret op til nutidsniveau. Det må forventes, at om-

kostningerne ved en nyforhandling skal reduceres med periodens rationaliserings-

gevinster.  

 

30. Odense er ikke så langt fremme som Århus. Det vil formentlig således stadig 

være muligt for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning at trække sig ud af pro-

jektet.  

ODENSE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNINGS BEMÆRKNINGER TIL ELSAMS 

PRISBEREGNINGSMODEL  

31. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning peger på, at der er en besparelse ved 

samproduktion af el og varme i kraftvarmeværker, jf. kraftvarmefordelen. Det må 

også gælde ved biomassefyrede kraftvarmeanlæg.  

 

32. I Elsams beregninger stiger varmeprisen med 4-500 pct. selv om prisen på 

brændslet kun fordobles. Det indicerer, at der i Elsams model indregnes fiktive 

omkostninger, eller at samme omkostninger indregnes flere gange.  

 

33. Det kan skyldes, at Elsams beregninger ikke tager udgangspunkt i faktiske 

omkostninger, men i et hvile-i-sig-selv-regnskab for et fiktivt modtryksanlæg.  
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34. Herudover anføres, 

 at der ikke er dokumentation for merudgifter til DeNOx og ekstra driftsud-

gifter som følge af halmtilsatsfyring. Kapacitetsbetalingen i den nuværen-

de aftale indekseres. Det betyder, at der allerede er dækket ind for fremti-

dige investeringer  

 at der er indregnet 5 kr. per GJ for tabt kraftvarmefordel, som ikke er en 

nødvendig omkostning  

 at der regnes med en forrentning langt over markedsrenten. Det vil ikke 

være vanskeligt at finansiere et nyt anlæg med under 5 pct. 

 

35. Beregnes prisen for halmvarme efter Elsams principper bliver den 97,70 kr. 

per GJ. Herudover anfører Elsam en substitutionspris på basis af en kulfyret var-

meleverance på 67,98 kr. per GJ for almindelige varmekunder.  

SUBSTITUTIONSPRISEN 

36. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning finder imidlertid også kulsubstituti-

onsprisen for høj. Forsyningen peger på, at den vil fastholde muligheden for selv 

at gennemføre et projekt, der kan træde i stedet for Elsams.  

 

37. Forsyningen har i notat af 19. september 2003 regnet på varmeprisen for et 

nyetableret rent varmeproducerende anlæg og for et "stand alone" kraftvarmean-

læg. Anlæggene kræver nødvendige tilladelser fra myndighederne. Beregninger 

viser en pris på knap 50 kr. per GJ.  

 

38. De priser, der for så vidt angår Odense herefter er i spil, er følgende: 

HALMVARME 

 
Efter gæl-

dende aftale 

Elsams 

beregning 

Elsams 

substitu- 

tionspris 

Nyt varme-

produce-

rende an-

læg 

Nyt kraft-

varmean-

læg 

- kr. per GJ -      

19* 30** 98 66 49* 49* 
*Ekskl. afgifter. **Ekskl. DeNOx-anlæg.  

 

39. Ved sammenligning af varmepriserne, skal det indgå, at halm er fritaget for 

afgift.  

 

40. Elsam A/S opgør meromkostningen til DeNOx-anlægget til 14,5 kr. per GJ.  

Århus Kommunale Værker  

 

41. I brev af 17. november 2003 med bilag har Århus Kommunale Værker kon-

kluderet værkernes synspunkter således: 

 Prisfastsættelsen skal respektere gældende love  

 Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2003  

 Den mellem Elsam og Århus Kommune indgåede varmeleveringsaftale 
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ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKERS FORSLAG TIL PRISBEREGNING  

42. Århus Kommunale Værker anfører, at forholdene mellem Elsam og værkerne 

skal håndteres efter en tillægsaftale til den gældende aftale af 28. december 1998 

om fjernvarmeleverance fra Studstrupværket. Aftalen indeholder en bestemmelse 

om, at der i tilfælde af omlægning til andet brændsel skal der optages forhandling 

mellem parterne.  

 

43. Århus Kommunale Værkers aftale er ligesom aftalen i Odense baseret på en 

prisberegning efter merbrændselsprincippet. Efter aftalen beregnes dagligt en så-

kaldt Cv-værdi, som summeres til et månedstal. Dette tal bruges herefter til bereg-

ning af den tabte elproduktion. Ved Cv-værdien opgøres brændselsomkostningerne 

til varmefremstillingen ved en fordeling af det marginale merbrændselsforbrug.  

 

44. Aftalens beregning af omkostningerne til brændselsforbrug ønskes erstattet af 

Studstrupværkets halmpris og biomassetilskuddet skal modregnes i halmprisen. 

De øvrige omkostningselementer vedrørende drift- og vedligeholdelse fordeles i 

forhold til el og varmens respektive halmforbrug beregnet efter merbrændselsprin-

cippet. En del af disse omkostninger er ikke indeksreguleret, mens andre er regule-

ret med en sammenvejning af engrosprisindekset og forbrugerprisindekset. Selve 

fordelingsnøglens fremgår ikke direkte.  

 

45. Efter aftalen fordeles omkostningerne vedrørende kapacitetsforhold efter den 

beslaglagte eleffekt.  

 

46. Den samlede betaling udgjorde i 1999 14,01 kr. per GJ. Efter Århus Kommu-

nale Værkers beregningsmodel bliver varmeprisen ca. 28 kr. per GJ.  

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKERS BEMÆRKNINGER TIL ELSAMS PRISBEREG-

NINGSMODEL 

47. Århus Kommunale Værker peger på, at Elsam A/S opstiller en absolut pro-

jektøkonomi som grundlag for prisberegningen. Der medtages en række unødven-

dige omkostninger, da alle omkostninger, som ikke dækkes af indtægter på elsal-

get og af tilskud, lægges på varmeprisen. Der sker derfor ikke nogen fordeling af 

omkostninger, jf. Energitilsynets afgørelse.  

 

48. En række af de unødvendige omkostninger skyldes beregningsmodellen. Der 

skæres en fiktiv del ud af den eksisterende blok, som tillægges halmprojektet. Det 

betyder, at varmesiden kommer til at overtage en andel af omkostninger, som hid-

til har været dækket af elsiden.  

 

49. Århus Kommunale Værker har i et notat af 26. september 2003 redegjort for 

de omkostninger, der kan/ikke kan accepteres. Linienumrene henviser til det reg-

neark, som Elsam A/S har lavet.  

 

50. Herudover kan Århus Kommunale Værker acceptere korrektioner for håndte-

ring af biomassetilskuddet, for NOx-fjernelse og fordeling af uundgåelige merom-

kostninger til DeNOx-anlæg.  
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SUBSTITUTIONSPRISEN 

51. De priser, der for så vidt angår Århus herefter er der tale om følgende priser: 

HALMVARME 

 Efter gældende aftale Elsams beregning 
Elsams substitu- 

tionspris 

- kr. per GJ -    

ca. 15
1
 28

2
 99 64 

1 Ekskl. afgifter. Inkl. afgifter bliver prisen knap 64 kr. 2 Ekskl. DeNOx-anlæg.  

 

52. Ved sammenligning af priserne må indgå, at halm er afgiftsfritaget. Århus 

Kommunale Værker har oplyst, at afgiften udgør ca. 48 kr. per GJ.  

 

53. Elsam A/S opgør udgiften til DeNOx-anlægget til ca. 14-15 kr. per GJ.  

54. Århus Kommunale Værker peger desuden på, at varmeprisen ved anvendelse 

af træpiller på eksisterende anlæg vil være ca. 50 kr. per GJ. Varmeprisen fra en 

selvstændig halmfyret kraftværksblok på Studstrupværket ligger under substituti-

onsprisen. Der er ikke givet nogen uddybning af disse oplysninger.  

BEMÆRKNINGER OM DENOX-ANLÆG 

55. Kommunerne afviser, at deltage til henlæggelser til merinvesteringer i ikke 

konkrete og tidsmæssigt besluttede DeNOx-anlæg. Investeringen er en følge af et 

forventet et myndighedskrav fra 2008.  

 

56. Halmprojektet på Studstrupværket har en projektperiode på 10 år, som udløber 

i 2011. Halmens høje alkaliindhold medfører, at der må bygges et særligt dyrt 

såkaldt Low Dust-anlæg. Meromkostningerne herved udgør ca. 74 mio. kr. An-

lægget forventes, at kunne gå i kommerciel drift i 2008, altså kun tre år før projek-

tet ophører.  

 

57. Der er lagt op til, at 75 pct. af anlægsinvesteringen fordeles som forhåndshen-

læggelser over 5 år fra 2003. De resterende 25 pct. afskrives over 4 år, således at 

investeringen er helt afskrevet ved projektets ophør. Hertil kommer meromkost-

ninger til anlæggets røggasblæsere på 6,1 mio. kr. i resten af anlæggets levetid til 

2017. Disse omkostninger er kapitaliseret og fordelt over projektperioden.  

 

58. Århus Kommunale Værker finder, at det skal undersøges, om det er muligt at 

finde andre løsninger på problemet. Der peges på muligheden for en aftale med 

miljømyndigheder om at udskyde investeringen, så investeringen ikke belaster 

projektet. Eventuelt kunne projektet afsluttes de få år tidligere, så merinvesterin-

gen helt kunne undgås.  

 

59. Hvis merinvesteringen er uundgåelig finder Århus Kommunale Værker desu-

den, at det vil være urimeligt, at meromkostningerne til røggasblæsere i hele an-

læggets levetid til 2017 kapitaliseres og lægges til varmeprisen i projektperioden.  
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60. Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning peger på, at der ikke fra Elsam A/S 

er kommet nogen dokumentation for nødvendigheden af merinvesteringen og de 

ekstra driftsudgifter. Da projektet startes senere på Fynsværket er den tidsmæssige 

profil anderledes, således at anlægget kan sættes i drift samtidig med, at halmtil-

satsfyringen startes.  

ELSAMS SYNSPUNKTER 

61. Den halmbaserede varmeproduktion sker efter Energiministeriets biomassepå-

læg af 6. december 1993, som er videreført i Elsam A/S' bevilling til elproduktion.  

 

62. Elsam anfører, at selskabets positive medvirken til projektet forudsætter, at 

selskabets økonomi ikke må påvirkes negativt. Efter Elsam A/S' opfattelse forelig-

ger der en aftale med Energistyrelsen med følgende projektforudsætninger. Pro-

jektforudsætningerne skal opfyldes i 10 år: 

 en garanteret elpris på 30+10 øre per. kWh for el produceret på basis af 

halm  

 et tilskud på 100 kr. per ton afbrændt halm (dog maksimalt 10 mio. kr. per 

år)  

 en uændret varmepris inkl. afgifter for halmvarmen (i forhold til den kul-

baserede varmepris) for varmekunderne. 

 

63. For Odense kommer oveni, at der fra landbruget skal opnås sikkerhed for tilve-

jebringelse af det fornødne halm - ca. 100.000 tons per år til Fynsværket og ca. 

325.000 tons per år til Elsam A/S' øvrige halmfyrede værker - til en fast pris på 

412 kr. per ton.  

 

64. For så vidt angår spørgsmålet om en 4-5-dobling af den resulterende varmepris 

som følge af indfyring med mindre end 10 pct. halm anfører Elsam A/S, at det 

skyldes at de resterende 90 pct. af værkerne påvirkes på en række poster fx drift og 

vedligeholdelse, restprodukter, miljøanlæg.  

 

65. Desuden anfører selskabet, at anlægsinvesteringerne alene skal afskrives på 

halmtilsatsfyringsprojektet og over en meget kort støtteperiode. Perioden må følge 

halmfyringens levetid. Da tilskuddet bortfalder efter tiende driftsår med halmfy-

ring, forventer selskabet, at halmfyringen stopper på dette tidspunkt, medmindre 

der etableres nye tilskud, som kan gøre halmfyring rentabel.  

 

66. Elsam A/S vurderer desuden, at finansieringen til 7 pct. er en lav rente for 

fremmedfinansiering af en risikofyldt investering, hvor der kun stilles sikkerhed i 

selve investeringen.  

 

67. Det fremgår af Elsam A/S' høringssvar, at selskabet går ud fra, der i den årlige 

opgørelse - som Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2003 indebærer - kan med-

tages over/underdækning beregnet i forhold til substitutionsprisen fra tidligere år, 

og at saldoen udlignes i anlægget sidste driftsår.  
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68. Med liberaliseringen af elmarkedet er det ikke længere muligt for elværkerne 

at indregne omkostningerne i priserne. Elforbrugernes del af omkostningerne ved 

projektgennemførelsen finder Elsam A/S foregår i form af de garanterede højere 

elafregningspriser; mens varmeforbrugernes del af omkostningerne er forudsat at 

udgøre de resterende omkostninger op til fuld omkostningsdækning for Elsam 

A/S. Dog må varmeprisen ikke overskride den kulbaserede referencepris inkl. 

afgifter.  

 

69. Elsam A/S henviser endvidere til økonomi- og erhvervsministerens brev til 

Folketingets Erhvervspolitiske Udvalg af 7. februar 2002. Det fremgår heraf, at 

tilskuddet til projektet vil blive justeret, hvis projektomkostningerne fører til lave-

re varmepriser.  

 

70. I brev af 7. april 2004 anfører Elsam A/S, at en afgørelse som den, der lægges 

op til i nærværende notat, ikke indeholder den efterspurgte fælles løsning, ligesom 

forløbet i de forgangne 5 måneder siden mødet med erhvervs- og økonomiministe-

ren ikke har bragt parterne nærmere på hinanden.  

ELSAM A/S' BEMÆRKNINGER TIL PRISEN TIL ODENSE KOMMUNALE FJERNVAR-

MEFORSYNING 

71. Elsam A/S peger på, at betingelserne for afregningen efter selskabets opfattelse 

allerede er fastlagt i den gældende aftale. Selskabet henviser til en bestemmelse 

om, at der ved gasfyring og på et eventuelt biomasseanlæg betales yderligere en 

skyggeafgift, svarende til afgifterne ved kulfyret produktion.  

 

72. Den substitutionspris, som tilbydes Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning 

er således den hidtidige varmepris med tillæg af kulafgiften.  

 

73. Endelig peger Elsam A/S på, at fjernvarmeforsyningen i sine beregninger 

overser en række væsentlige omkostninger mv.  

ELSAM A/S' BEMÆRKNINGER TIL PRISEN TIL ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER 

74. Elsam A/S anfører, at der ikke er noget i de gældende aftaler med Århus 

Kommunale Værker, som støtter kravet om, at disse aftaler lægges til grund for 

prisberegningen.  

 

75. Det fremgår ikke tydeligt af de forelagte oplysninger, at den substitutionspris, 

som tilbydes - ligesom for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning - er den hid-

tidige varmepris med tillæg af kulafgiften. Men det er lagt til grund, at dette er 

tilfældet.  

 
BEGRUNDELSE 
76. Elsam A/S anfører, at det er et ufravigeligt krav for Elsam A/S' positive med-

virken til projektets gennemførelse, at det kan gennemføres på en sådan måde, at 

Elsams økonomi ikke påvirkes i negativ retning. Det er Elsam A/S' opfattelse, at 

der findes en aftale herom med Energistyrelsen. Heroverfor står den daværende 

miljø- og energiministers tilsagn om, at der ikke kan overvæltes flere omkostnin-

ger på varmesiden.  
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77. Energitilsynets sekretariat kan ikke i sin vurdering inddrage disse udmeldinger. 

Tilsynet må vurdere sagen ud fra bestemmelserne i varmeforsyningsloven.  

 

78. Elektricitet afsættes på et konkurrencemarked, medens priserne for varme be-

stemmes på grundlag af et hvile-i-sig-selv-princip. Dette vanskeliggør omkost-

ningsfordelingen. På den anden side er halmtilsatsfyring ikke et rent varmeprojekt. 

Der er tale om en forpligtelse, som er pålagt de centrale kraftvarmeværker i for-

bindelse med biomasseplanen og elliberaliseringen. Begge sider skal derfor være 

med til at bære omkostningerne.  

 

79. De fordelingsnøgler, som de to kommuner har aftalt sig frem til med Elsam 

A/S, kan ikke fastslås som urimelige ud fra varmeforsyningslovens bestemmelser. 

Det er på grundlag af omkostningerne til brændsel bestemt, at de øvrige omkost-

ninger (for Århus Kommunale Værker bortset fra kapacitetsomkostninger) forde-

les efter bestemte nøgler.  

 

80. Aftalen for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning indeholder bestemmel-

ser om anvendelse af biomasse og håndtering af skyggeafgift i prisberegningen. 

Århus Kommunale Værkers aftale indeholder ikke en sådan bestemmelse, men 

nævner, at der skal optages forhandlinger, bl.a. hvis der omlægges til andet brænd-

sel. Århus Kommunale Værker forstår bestemmelse således, forhandlingerne alene 

skal dreje sig om, hvorledes brændselsomlægningen kan komme til at fungere i 

den gældende aftale.  

 

81. Sekretariatet har ikke i de foreliggende oplysninger belæg for at antage, at 

prisberegningen efter de indgåede aftaler om omkostningsfordelingen mellem 

parterne ikke skulle være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens be-

stemmelser om prisfastsættelse. Dette fører til, at en prisberegning efter samme 

principper, men hvor halmprisen indgår i prisen for brændsel også må anses for at 

være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

 

82. Halmtilsatsfyring betyder, at der kommer en række nye omkostninger til. Disse 

omkostninger fx bedre kvalitet af kul, forbedring af røgrensningen mv. er nødven-

dige for, at projektet kan fungere. Disse omkostninger skal også fordeles på de to 

produkter elektricitet og varme efter rimelige fordelingsnøgler. Det vil ikke være i 

strid med varmeforsyningsloven, at de allerede aftalte fordelingsnøgler også an-

vendes på disse omkostninger.  

 

83. Energitilsynet kan ikke afgøre, at de hidtidige aftaler parterne imellem baseret 

på merbrændselsprincippet skal finde anvendelse i forbindelse med halmtilsatsfy-

ringsprojektet. Dette spørgsmål må afgøres ved aftaler mellem parterne eller evt. 

efter aftalernes bestemmelser om voldgift eller ved forelæggelse for domstolene.  

 

84. Energitilsynet kan ikke tillægge det vægt, at nyetablerede anlæg evt. vil kunne 

producere varmen billigere end den valgte løsning med halmtilsatsfyring. De to 

varmeforsyninger anfører, at projektøkonomien i tilsatsfyringsprojektet bør være 

bedre end en nyetablering fra bar mark. Og de peger samtidig på, at beregninger 

viser, at der i Elsam A/S' beregninger er medtaget omkostninger, som ikke er reel-

le.  
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85. Elsam A/S' beregninger viser, at den omkostningsbestemte varmepris beregnet 

efter den opstillede model, såvel til Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning som 

til Århus Kommunale Værker ligger væsentlig over den substitutionspris, som 

selskabet efter Energitilsynets afgørelse højst kan afregne til.  

 

86. Det betyder, at det der skal undersøges, er om Elsam A/S' i beregningen af den 

omkostningsbestemte pris indregner omkostninger, der er i strid med varmeforsy-

ningsloven. Og hvis dette er tilfældet, om en korrekt beregning af disse omkost-

ninger vil føre til en omkostningsbestemt pris under kulsubstitutionsprisen.  

 

87. I den forbindelse er håndteringen i prisberegningen af udgifterne til etablering 

og drift af DeNOx-anlægget af stor betydning. Sekretariatet har vurderet disse 

spørgsmål selvstændigt:  

 

88. Efter bestemmelserne i afskrivningsbekendtgørelsen (BEK nr. 175 af 18. marts 

1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrent-

ning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning) kan Energitilsynet tillade, 

at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes henlæggel-

ser til nye anlæg. Henlæggelser kan tidligst begyndes 5 år før de nye anlæg plan-

lægges sat i drift.  

 

89. Tilsynet har ikke praksis for at stille detaljerede krav, som skal opfyldes for, at 

der kan gives tilladelse. I det konkrete tilfælde i Århus forventes et myndigheds-

krav at gøre det nødvendigt, at der i 2008 tages et udbygget DeNOx-anlæg i brug. 

Tekniske forhold ved afbrænding af halm gør det desuden nødvendigt at etablere 

et dyrere anlæg med en meromkostning på ca. 74 mio. kr. Tilsynet ville formentlig 

i en konkret afgørelse finde disse oplysninger tilstrækkelige til at tillade henlæg-

gelserne på 75 pct. Spørgsmålet har dog ikke været forelagt for tilsynet.  

 

90. De resterende 25 pct. afskrives over 4 år. Ifølge praksis bør afskrivningerne 

afspejle anlæggets levetid. Sekretariatet kan ikke på det foreliggende grundlag 

vurdere, om det er tilfældet - eller om der i den konkrete situation er særlige for-

hold, som begrunder en hurtig afskrivning.  

 

91. Hertil kommer ekstra driftsomkostninger, som er kapitaliseret og fordelt over 

projektperioden. Varmeforsyningsloven giver ikke mulighed for en sådan indreg-

ning af forventede omkostninger ved driften af DeNOx-anlægget. Der er ikke tale 

om en nødvendig omkostning før ekstraudgiften rent faktisk er konstateret.  

 

92. Århus Kommunale Værker ser gerne en hurtig afklaring af spørgsmålet; der er 

imidlertid ikke på nuværende tidspunkt nogen anmodning fra Elsam A/S.  

 

93. De samme forhold for DeNOx-anlægget gør sig ikke gældende i Odense, hvor 

etableringen af halmforbrændingsanlægget endnu ikke er begyndt. Her vil udgif-

terne både til etablering og til drift være faktiske allerede, når anlægget sættes i 

drift. Der vil således bl.a. være end 10-årig afskrivningsperiode. Sekretariatet kan 

ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om denne afskrivningsperiode afspejler 

anlæggets faktiske levetid.  
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94. Elsam A/S' beregninger er baseret på en lånerente på 7 pct. Det synes med de 

nuværende renteforhold at ligge i overkanten af, hvad der må anses for rimeligt, 

når der er tale om fremmed finansiering. De to kommuner ønsker i denne forbin-

delse vurderet, om varmesidens andel af investering må finansieres særskilt af 

varmesiden.  

 

95. Energitilsynet har ikke kompetence til at afgøre, hvorledes parterne kan aftale 

fordeling finansieringen. Spørgsmålet må løses ved forhandling mellem parterne.  

 

96. Herudover indregner Elsam A/S en række omkostninger til dækning af projek-

tets omkostninger til "reservation" af den del af kedel, turbine og miljøanlæg, som 

ikke dækkes af varmesidens betaling under den nuværende aftale. Elsam A/S har 

redegjort for, at indregningen af disse omkostninger er nødvendige i den opstillede 

totalmodel for prisberegningen. I modellen indgår alle indtægter, tilskud og om-

kostninger, og varmeprisen beregnes, således der netop er balance mellem om-

kostninger og indtægter..  

 

97. Modellen betyder, at elsiden friholdes for risikoen i projektet. Dette er efter de 

to varmeforsyninger opfattelse i strid med forudsætninger om, at der ikke er tale 

om særligt varmeprojekt, men et pålæg til de centrale kraftvarmeværker. Forsy-

ningerne finder, at omkostningerne bør deles på såvel varmesiden, som på elsiden. 

Elsam A/S anfører, at selskabet ikke har indregnet kompensation for tabt dæk-

ningsbidrag til elsiden, men alene forrentning af den oprindelige indskudskapital 

til anlæggets etablering og driftsomkostningerne efter den absolutte model.  

 

98. Ved vurderingen af Elsam A/S' absolutte model skal det indgå, at der ikke er 

tale om omkostninger for et egentligt værk, men opgørelse af omkostninger for et 

fiktivt udskilt modtryksanlæg på 18 MW på Studstrupværket og 32 MW på Fyns-

værket. Dvs., at der foretages omkostningsfordelinger efter kriterier, som kan være 

vanskeligt gennemskuelige for både varmeaftagerne og for Energitilsynet.  

 

99. I høringssvaret af 12. marts 2004 anfører Odense Kommunale Fjernvarmefor-

syning således en række beregninger, der efter varmeforsyningens opfattelse illu-

strerer, at varmesidens bidrag til såvel kapacitetsomkostninger som driftsudgifter 

er sat alt for højt i forhold til bl.a. de nedskrevne værdier og de faktiske omkost-

ninger efter gennemførte rationaliseringer.  

 

100. Tilsvarende rejser Århus Kommunale Værker spørgsmålet om, hvordan 

Energitilsynet vil få indsigt i de faktiske omkostninger i Elsam A/S. I den forbin-

delse peger Århus også på, at der i Elsams beregninger er indregnet "Forrentning 

af tidligere afholdte investeringer i halmladen". Århus finder ikke, at Elsams inve-

stering i halmladen er forrentningsberettiget indskudskapital, jf. bl.a. Energitilsy-

nets afgørelse af 21. januar 2002 om Silkeborg Kraftvarmeværk.  

 

101. For så vidt angår Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning indgår også 5 kr. 

per GJ for skadesløsholdelse for tabt kraftvarmefordel. Sekretariatet finder ikke, at 

prisberegningsbestemmelserne i varmeforsyningsloven giver mulighed for indreg-

ning af en sådan "mistet fordel" i priserne.  
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102. Efter Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2003 skal den endelige pris for 

halmvarme fastsættes på basis af et årsbudget med efterfølgende regulering på 

grundlag af de faktisk realiserede beløb. Prisen skal være den laveste af enten den 

omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen. Der kan ikke i den årlige opgø-

relse medtages over-/underdækning beregnet i forhold til substitutionsprisen fra 

tidligere år og derfor heller ikke ved anlæggets sidste driftsår foretages en udlig-

ning af saldoen.  

 

103. Energitilsynet kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger give en 

bestemt pris, som parterne kan bruge i prisfastsættelsen. Tilsynet kan tilkendegive 

de overordnede retningslinier. Som det fremgår af afgørelsen af 3. februar 2003 

skal prisen på halmvarme fastsættes på basis af et årsbudget med efterfølgende 

regulering efter realiserede beløb, jf. tilsynets praksis for prisfastsættelse af fjern-

varme.  

 
KONKLUSION 
104. Sekretariatet finder 

 at de aftaler der er indgået mellem Århus Kommunale Værker og Elsam 

A/S og mellem Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning og Elsam A/S 

findes ikke på det foreliggende grundlag i strid med varmeforsyningsloven  

 at Energitilsynet ikke har kompetence til at afgøre, at priserne ved halmtil-

satsfyring skal fastsættes efter bestemmelserne i de aftaler, som de to var-

meaftagere har indgået med Elsam, baseret på det såkaldte merbrændsels-

princip. Denne afgørelse er et voldgiftsspørgsmål eller et domstols-

spørgsmål  

 at Elsam A/S' grundlæggende model - som opgørelsen af den "omkost-

ningsbestemte varmepris" er baseret på - ikke strider imod varmeforsy-

ningsloven. Elsam A/S har dog indregnet visse omkostninger, som ikke 

efter varmeforsyningslovens bestemmelser umiddelbart vil kunne indreg-

nes i priserne.  

 at Energitilsynet vil kunne tage stilling til disse omkostninger, hvis de fo-

relægges af Elsam A/S eller af de to varmeforsyninger, fx afskrivningerne 

mv. for DeNOx-anlægget, forrentningsspørgsmål i forbindelse med halm-

laden  

 at Elsams model fører til "omkostningsbestemte varmepriser" som fore-

kommer at ligge højt sammenlignet med andre beregninger at varmepriser 

på grundlag af fyring med halm. Beregninger fra Odense Kommunale 

Fjernvarmeforsyning viser priser såvel for et nyetableret rent varmeprodu-

cerende anlæg som for et "stand alone" kraftvarmeanlæg, der er lavere end 

priserne i Elsams beregninger  

 at det formentlig er sandsynligt, at de evt. korrektioner vil blive af en så-

dan størrelsesorden, at den "omkostningsbestemte varmepris" kan forven-

tes at blive højere end en prisberegning efter kulsubstitutionsprisen.  

 at Energitilsynets vejledning af parterne herudover må henvise til Energi-

tilsynets afgørelse af 3. februar 2003 

 

 


