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RESUMÉ 
1. Skagen Forbrænding er et energiproducerende affaldsforbrændingsanlæg og 

ejes af Skagen kommune. Skagen Varmeværk er et andelsselskab ("amba").  

 

2. Skagen Forbrænding har i år 2000 aftalt en driftsstrategi med Skagen Varme-

værk. Driftsstrategien er udarbejdet under hensyntagen til Energistyrelsens speci-

fikke forudsætningsskrivelse for kraftvarmeproduktion i Skagen kommune.  

 

3. Efter forhandling mellem Skagen kommune, Energistyrelsen og Skagen Var-

meværk blev den maksimale årlige varmeleverance fra Skagen Forbrænding fast-

sat til 20.850 MWh. Skagen Varmeværks årlige varmeproduktion er på ca. 50.000 

MWh.  

 

4. Skagen Forbrænding kan i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk.1, i var-

meprisen indregne nødvendige omkostninger til energi, lønninger og andre drifts-

omkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningsselskabet.  

 

5. Den foreliggende sag er startet helt tilbage i år 2000, hvor Skagen Varmeværk 

fremsendte en klage over bestemte omkostningsposter i Skagen Forbrændings 

budget for år 2000, idet Skagen Varmeværk gjorde gældende, at der på en række 

punkter var tale om ikke nødvendige omkostninger, således at den resulterende 

omkostningsbestemte pris var urimelig efter varmeforsyningslovens bestemmel-

ser.  

 

6. Klagen vedrører samlede omkostninger på ca. 1,5 mio. kr., hvilket svarer til, at 

Skagen Forbrændings fællesomkostninger i forhold til regnskab 1998 er steget 

med ca. 20 %. På grundlag af en gennemgang af de enkelte poster har Energitilsy-

net dog ikke ment, at der var tale om ikke nødvendige omkostninger, og Energitil-

synet må derfor i det hele afvise Skagen Varmeværks klage.  
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7. I budgettet for år 2000 for Skagen Forbrænding indgår en rentebetaling til Ska-

gen kommune af kommunens udlæg. Denne rentebetaling er ikke omfattet af kla-

gen, men Energitilsynet har på eget initiativ vurderet denne post. Udlægget var 

primo år 2000 på 14, 3 mio. kr. og var ultimo år 2002 vokset til ca. 25,5 mio. kr. 

Dette mellemværende og væksten heri skyldes, at Skagen Forbrænding løbende 

oparbejder betydelige driftsunderskud, først og fremmest fordi den betaling Ska-

gen Forbrænding i henhold til gældende overenskomst modtager fra Skagen Var-

meværk for den leverede varme kun dækker ca. 1/3 af omkostningerne.  

 

8. Rentebetalingerne må anses for at være en nødvendig omkostning og beregnin-

gen følger de sædvanlige kommunalretlige regler.  

 

9. Der er indledt en voldgiftssag mellem Skagen Varmeværk og Skagen Forbræn-

ding vedr. fortolkningen af den gældende betalingsoverenskomst. Skagen For-

brænding har her fremsat krav om efterbetaling af godt 18 mio. kr. plus sædvanli-

ge renter fra Skagen Varmeværk. Uanset udfaldet af voldgiftssagen vil Skagen 

Forbrænding imidlertid aldrig kunne forpligtes til at betale mere end den beregne-

de substitutionspris, jf. nedenfor.  

 

10. Selv med en sådan pris vil Skagen Forbrænding ikke kunne få dækket sit un-

derskud, ligesom Skagen Forbrænding heller ikke fremover vil kunne opnå dæk-

ning af det nuværende omkostningsniveau. Skagen Forbrænding synes således at 

stå i en vanskelig økonomisk situation. Det falder imidlertid uden for Energitilsy-

nets kompetence at behandle dette spørgsmål.  

 

11. Da varmeforholdene er reguleret af Energistyrelsens forudsætningsskrivelser, 

synes det naturligt at henlede Energistyrelsens opmærksomhed på situationen.  

 

12. På den beskrevne baggrund har Energitilsynet fundet anledning til generelt at 

vurdere spørgsmålet om afregningsprisen for affaldsvarmen efter varmeforsy-

ningslovens bestemmelser.  

 

13. Efter Gas-og Varmeprisudvalgets praksis gælder det, at den aktuelle afreg-

ningspris på affaldsvarmen altid skal udgøres af den laveste af enten den omkost-

ningsbestemte varmepris på affaldsvarmen eller af en substitutionspris, der udgø-

res af varmemodtagerens - her Skagen Varmeværk - egenproduktionspris eller 

prisen ved køb fra tredjemand, jf. også Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 

2002 i sagen vedrørende Aars Varmeværk og Renovest I/S  

 

14. Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere behandlet fordelingen af fællesom-

kostninger i Skagen Forbrænding. Udvalget fandt, at de af Skagen Forbrænding 

anvendte fordelinger af fællesomkostninger mellem affaldsbortskaffelse og var-

meproduktion ikke var urimelige.  

 

15. Endvidere har Konkurrenceankenævnet i en sag i 1997 vedrørende Skagen 

Varmeværk fundet, at substitutionsprisen skal fastsættes således, at der herved 

blev taget hensyn til, hvad værkets samlede varmeproduktionspris under de givne 

forudsætninger ville have været, det være sig ved maksimal udnyttelse af det da 

faktisk etablerede kraftvarmeværk eller, hvis dette ikke havde den tilstrækkelige 

kapacitet, typisk ved supplerende opvarmning med naturgas eller olie.  
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16. Substitutionsprisen udtrykker varmekøberens alternative pris ved at fremskaffe 

den omhandlede varmemængde, enten ved egenproduktion eller ved køb hos tred-

jemand  

 

17. Energitilsynet skal på grundlag heraf tage stilling til beregningen af substituti-

onsprisen i de enkelte år siden 1997. Såfremt denne substitutionspris ligger under 

den omkostningsbestemte pris er det højst denne pris, der kan betales til Skagen 

Varmeværk. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at der kan være aftalt en 

lavere pris - varmeforsyningslovens bestemmelser skal beskytte varmekunderne 

prismæssigt.  

 

18. Det afgørende spørgsmål er herefter, hvorledes substitutionsprisen skal bereg-

nes, idet ankenævnets kendelse ikke er entydig. Der er principielt to muligheder:  

 Enten kan man beregne Skagen Varmeværks ekstra udgifter ved selv at 

producere den varmemængde, der i dag fås fra Skagen Forbrænding. Den-

ne beregningsmåde ønskes fremover anvendt af Skagen Varmeværk, og 

Skagen Varmeværk har årligt anmeldt en substitutionspris beregnet på det-

te grundlag. Denne pris vil være under en tredjedel af den omkostningsbe-

stemte pris fra Skagen Forbrænding, men stadig højere end den pris, der 

aktuelt betales.  

 Eller man kan beregne den gennemsnitlige pris på Skagen Varmeværk, så-

fremt hele produktionen skete her. Dersom affaldsvarmen afregnes efter 

denne substitutionspris indebærer det, at forbrugerne kommer til at betale 

mere end de havde skullet, hvis Skagen Varmeværk selv producerede hele 

varmemængden, men det må i så fald anses for prisen for, at varmeaftaget 

fra Skagen Forbrænding er bundet gennem Energistyrelsens forudsæt-

ningsskrivelse og Kommunalbestyrelsens beslutninger. Når der i anke-

nævnets kendelse omtales "under de givne forudsætninger", kan dette op-

fattes som netop denne binding.  

 

19. Forholdene i Skagen må vurderes at være næsten helt parallelle til forholdene 

for Hjørring Varmeforsyning og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV). 

Udvalget fandt i denne sag, at substitutionsprisen for affaldsvarme skulle fastlæg-

ges ud fra varmeforsyningens gennemsnitlige omkostninger, således som disse 

ville være, såfremt hele Hjørring Varmeforsynings afsætning blev produceret på 

selskabets egne anlæg. Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 1998 afgørelsen og 

afviste herved Hjørring Varmeforsynings påstand om, at substitutionsprisen skulle 

baseres på en marginalbetragtning.  

 

20. Forholdene i Hjørring og i Skagen synes at ligne hinanden så meget, at man 

næppe kan begrunde, at substitutionsprisen i Skagen skal beregnes på anden vis 

end i Hjørring.  
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AFGØRELSE 
21. Det indstilles herefter at meddele Skagen Forbrænding og Skagen Varmeværk, 

 at Energitilsynet ikke finder, at der indgår ikke-nødvendige omkostninger 

i Skagen Forbrændings budgetter og regnskaber for år 2000 og frem, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk.1  

 at der for perioden fra år 1997 højst kan betales den affaldsvarmepris, der 

udgør den laveste af enten en substitutionspris eller den omkostningsbe-

stemte pris  

 at substitutionsprisen i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets 

kendelse af 17. april 1997 skal fastsættes ud fra, hvad Skagen Varmeværks 

samlede varmeproduktionspris under de give forudsætninger ville have 

været, såfremt hele produktionen skete på Skagen Varmeværk  

 at dette betyder, at substitutionsprisen fastsættes som gennemsnitsprisen 

ved at producere den samlede varmemængde på Skagen Varmeværk  

 at Energitilsynet er opmærksomt på, at substitutionsprisen ikke med de 

nuværende affaldsafgifter vil give dækning for de samlede omkostninger, 

herunder forrentning af den akkumulerede underdækning, og at Energitil-

synet derfor samtidig henleder Energistyrelsens opmærksomhed på dette 

forhold. 

 
SAGSFREMSTILLING 
SKAGEN FORBRÆNDING OG SKAGEN VARMEVÆRK: HISTORIK, PRODUKTION OG 
AFTALER  

22. Skagen Forbrænding er i dag et energiproducerende affaldsforbrændingsanlæg 

og ejes af Skagen kommune. Skagen Forbrænding producerer årligt affaldsvarme 

svarende til ca. 30.000 MWh. Skagen Kommune leverede i 2000 omkring 9.000 

ton affald til forbrænding hos Skagen Forbrænding svarende til omkring 85 pct. af 

den samlede mængde affald til forbrænding.  

 

23. Endvidere leverer Fiskernes fiskeindustri årligt op til 7000 MWh til Skagen 

Varmeværk. Varmen afregnes til en aftalt pris fastlagt til den pris, der ville frem-

komme, dersom Skagen Varmeværk selv skulle have produceret denne mængde 

varme. Prisen fastsættes med udgangspunkt i Skagen Varmeværks udgifter til na-

turgaskøb fratrukket indtægter ved elsalg. Der er enighed mellem Skagen Varme-

værk og Fiskernes fiskeindustri om denne fremgangsmåde.  

 

24. Skagen Forbrænding har i 2000 aftalt en driftsstrategi med Skagen Varme-

værk. Driftsstrategien er udarbejdet under hensyntagen til Energistyrelsens speci-

fikke forudsætningsskrivelse af 10. marts 1992 for kraftvarmeproduktion i Skagen 

kommune.  

 

25. Efter forhandling mellem Skagen kommune, Energistyrelsen og Skagen Var-

meværk blev den maksimale årlige varmeleverance fra Skagen Forbrænding fast-

sat til 20.850 MWh. Den del af Skagen Forbrændings produktion af affaldsvarme, 

der ikke sælges til Skagen Varmeværk, bortkøles.  

 

26. Skagen Varmeværk, hvis varmeproduktion er baseret på naturgas, havde i 

1999/2000 en varmeproduktion på 48.060 MWh og i 2000/2001 en varmeproduk-

tion på 52.808 MWh. Skagen Varmeværk er et "amba" og har ca. 2200 tilsluttede 

forbrugere.  
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27. Skagen Varmeværk havde endvidere i 1999/2000 og 2000/2001 en elprodukti-

on på henholdsvis 40.424.280 kWh og 44.335.629 kWh. Denne elproduktion blev 

afregnet til en gennemsnitspris på 32,89 øre/kWh i 1999/2000 og 37,03 øre/kWh i 

2000/2001. Indtægten fra elsalget er modregnet i de samlede udgifter for Skagen 

Varmeværk  

HISTORIK 

28. Skagen Varmeværk har oplyst, at samarbejdet mellem Skagen Forbrænding og 

Skagen Varmeværk indledtes i 1977, og at prisen på affaldsvarme skulle fastsættes 

til varmeværkets produktionspris forstået som periodens indkøb af brændsler delt 

med periodens producerede varmemængde, dvs. efter et ekstrapolationsprincip.  

 

29. I 1988 overgik varmeværket til fortrinsvis at producere varme på grundlag af 

naturgas, men da kontrakten mellem Skagen Forbrænding og Skagen Varmeværk 

foreskrev beregning på grundlag af brændselsolie, fortsatte en del af produktionen 

på olie.  

 

30. I 1992 blev indgået en ny kontrakt mellem Skagen Forbrænding og Skagen 

Varmeværk, der tager højde for, at hovedparten af varmeproduktionen sker på 

naturgas. Grundlaget for beregningen af afregningsprisen er dog uændret varme-

værkets egenproduktionspris, der beregnes som periodens indkøb af naturgas delt 

med periodens producerede varmemængde.  

 

31. Der indgik ikke faste omkostninger i beregningen af afregningsprisen eller 

øvrige driftsomkostninger.  

 

32. I 1998 startede produktionen på det nye naturgasbaserede kraftvarmeværk.  

Installeret varmeeffekt på Skagen Varmeværk  

 

33. I 1988 blev der installeret 3 naturgaskedler med en samlet varmeeffekt på 28,3 

MW, heraf var 22 MW med mulighed for at anvende flaskegas. I 1990 installerede 

værket yderligere en kedel på 13, 6 MW, således at den samlede effekt var på 41,9 

MW incl. reserveeffekt.  

 

34. Denne kapacitet er tilstrækkelig til at dække behovet for varmt vand i hele 

forsyningsområdet.  

 

35. I 1998, og i forlængelse af Energistyrelsens forudsætningsskrivelse, blev det 

nye naturgasbaserede kraftvarmeværk taget i brug. Dette kraftvarmeværk har en 

effekt på 15 MW, hvorefter den samlede effekt for Skagen varmeværk er på ca. 57 

MW. Det nye kraftvarmeværk er dimensioneret til at levere 90 % af varmen til 

Skagen Varmeværks forbrugere.  

 

36. Skagen Varmeværk har fremsendt en oversigt over produktionsprisen på var-

me fra kraftvarmeværket i perioden 1998 til 2002. Oversigten fremgår af neden-

stående tabel. Oversigten dateret 25. juni 2002 betragtes af Skagen Varmeværk 

som en anmeldelse af de relevante priser og indeholder bl.a. en ny beregning af 

substitutionspriser.  



ENERGITILSYNET |  Side 6/17 

TABEL 1 

PRODUKTIONSPRIS PÅ KRAFTVARMEVÆRK 
Regnskab/ 

budget 

Varme- 

mængde 
produceret 

på kraft-

varme- 
værk 

Samlede 

omkostnin-
ger ved at 

producere 

den fakti-
ske var-

memængde 

Varme-

mængde 
som produ-

ceres på 

KV, hvis 
forbræn-

dingen 

stopper. 

Samlede 

omkost-
ninger ved 

at produce-

re den 
samlede 

varme-

mængde på 
KV, hvis 

forbræn-

dingen 
stopper 

Merom-

kostninger 
ved udvidet 

produktion 

Enhedspris 

for for-
brændings 

varmen 

(20.850 
MWh/år) 

 Mwh Kr. 
(1)+20.850 

MWh 
Kr. Kr. Kr./MWh 

     ((4)-(2)) 
((5)/20850)

) 

 -1 .(2) -3 -4 -5 -6 

1/11-1998 
til 31/3 

1999 

27.792 6.212.359 38.684[1] 6.617.230 404.871 37,2 

1999/2000 48.060 11.696.846 68.910 14.066.716 2.369.870 114 

2000/2001 52.808 14.547.470 73.658 17.156.671 2.609.201 125 

2001/2002 53.501 12.708.634 74.351 14.283.488 1.574.854 75.53 

Budget       

2002/2003 51.637 16.145.848 72.487 19.071.842 2.925.994 140 

 

37. Skagen Varmeværk har oplyst, at stigningen fra regnskab 2001/2002 til budget 

2002/2003 i de samlede omkostninger ved at producere den faktiske varmemæng-

de i det væsentlige udtrykker Skagen Varmeværks "forsigtige" budgetlægnings-

princip.  

OVERENSKOMST/TILLÆG MELLEM SKAGEN FJERNVARME OG SKAGEN FOR-

BRÆNDING  

38. Skagen Fjernvarme og Skagen Forbrænding har i 1977, med tillæg fra 1992, 

indgået en overenskomst, hvorefter Skagen Fjernvarme forpligter sig til i en perio-

de på 15 år uopsigeligt regnet fra forbrændingsanlæggets igangsætning at aftage 

varme fra Skagen Forbrænding. Opstod der uoverensstemmelser mellem Skagen 

Fjernvarme og Skagen Forbrænding om forståelse og fortolkning af overenskom-

sten skulle uoverensstemmelser for begge parter afgøres ved voldgift.  

 

39. Tillægget af 1992 indeholder specificerede regler for, hvorledes affaldsvarmen 

skal afregnes. Tillægget ophæver endvidere i alt væsentligt den hidtil gældende 

overenskomst. Tillægget udløber ultimo 2003 og ønskes ikke forlænget af Skagen  

VARMEVÆRK  

40. Affaldsvarmen fra Skagen Forbrænding afregnes til en pris svarende til 87 % 

af Skagen Varmeværks egenproduktionspris baseret på naturgas minus alle rabat-

ter.  
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41. Fradraget på 13 % er aftalt mellem Skagen Varmeværk og Skagen Forbræn-

ding og er udtryk for en genefaktor, derved at leverancen af affaldsvarme fra Ska-

gen Forbrænding, efter det af Skagen Varmeværk oplyste, er mindre stabil end 

Skagen Varmeværks egenproducerede varme.  

 

42. Den afregningspris, der fremgår af tillægget til overenskomsten indgået mel-

lem Skagen Varmeværk og Skagen Forbrænding, er af Skagen Varmeværk bereg-

net til 106 kr./MWh i 2000 og 53, 42 kr/MWh. for 2001. For 2002 er tallet 61,87 

kr./MWh.  

VOLDGIFT MELLEM SKAGEN VARMEVÆRK OG SKAGEN FORBRÆNDING  

43. Aktuelt er Skagen Varmeværk og Skagen Forbrænding i voldgift omkring 

fortolkningen af tillæggets bestemmelse om afregning af prisen på affaldsvarmen.  

 

44. Voldgiften er den 26. februar 2003 rejst af Skagen Kommune mod Skagen 

Varmeværk.  

 

45. Påstanden i voldgiftssagen, som foreløbig kun omfatter perioden frem til ulti-

mo 2002, lyder på en betaling af kr. 18.097.835, hvortil kommer renter, der for-

ventes at udgøre et par millioner kr.  

 

46. Skagen Forbrænding har konsekvent faktureret sin omkostningsbestemte pris, 

og Skagen Forbrænding har på intet tidspunkt anerkendt, at der skulle betales 

mindre end det, der er faktureret, og har også givet udtryk for, at kravet om nød-

vendigt ville blive forfulgt i voldgift.  

 

47. Det beløb, som Skagen Varmeværk konkret har betalt Skagen Forbrænding 

for, for affaldsvarmen, er det under pkt. 42 anførte og svarer til mellem 1/3 og ¼ 

af den omkostningsbaserede varmepris.  

ANMELDTE PRISER 

48. En samlet oversigt over de til Energitilsynet anmeldte priser fremgår af neden-

stående tabel. Der er tale om budgetterede varmesalgspriser fra Skagen Forbræn-

ding, omkostningsbaserede affaldsvarmepriser fra Skagen Forbrænding, priser på 

affaldsvarme, som de fremkommer ved anvendelsen af tillægget til overenskom-

sten mellem Skagen Varmeværk og Skagen Forbrænding, gennemsnitsomkostnin-

ger på den samlede affaldsvarmeproduktion og endelig de af Skagen Varmeværk 

beregnede enhedsomkostninger på den mængde affaldsvarme, der eventuelt over-

tages fra Skagen Forbrænding og i stedet produceres på Skagen Varmeværk. Der 

er tale om priser fra 2000, 2001 og 2002.  
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TABEL 2 

Priser 2000,2001 og 2002 på varme fra Skagen Forbrænding (SF) og Skagen 

Varmeværk (SV) 

Kr/MWh excl. moms 2000 2001 2002 

Budgt varmesalgspriser 

Skagen Forbrænding 
265 298 294 

Omk.bas. varmesalgspriser 

Skagen Forbrænding 
273 265 296 

Priser iht tillæg til over-

enskomst SF og SV 
106 53 62 

Priser efter enhedsomkost-

ninger SV 
114 125 76 

Priser efter gennemsnits-

omkostninger SV 
204 233 192 

FASTSÆTTELSE AF DEN OMKOSTNINGSBASEREDE AFFALDSVARMEPRIS  

49. Skagen Varmeværk kan konstatere, at Skagen Forbrænding i strid med prin-

cipperne i ovennævnte kendelse er begyndt at medtage ikke tidligere medtagne 

omkostninger med henblik på at påvirke denne fordeling i Skagen Forbrændings 

favør.  

 

50. Skagen Varmeværk har følgende klagepunkter til budget 2000 fra Skagen For-

brænding:  

 

51. Der er nu pludselig under "Fællesudgifter" medtaget en udgift benævnt indvej-

ning med kr. 100.000.  

 

52. Under fællesudgifter pkt. 21 "vedligeholdelse og driftsmidler" kan det konsta-

teres, at udgiften til kran pludselig er steget fra 50.000 kr. til 150.000 kr.  

 

53. "Ovn og slaggesystem" under pkt. 22 er steget fra 600.000 kr. til 1.392.000 kr.  

 

54. "Måle- og EDB-udstyr" under pkt. 27 er steget fra 50.000 kr. til 500.000 kr. 

Herudover er f.eks. "administrationsgebyr" steget meget kraftigt.  

 

55. På "affaldssiden" under punktet "miljømålinger og analyse" er udgiften pludse-

lig reduceret fra ca. 180.000 kr. til 80.000 kr.  

 

56. Skagen varmeværk anser, at disse poster jævnt fordelt over årene giver en me-

get kraftig stigning i omkostningerne, således at Skagen Forbrændings varmepro-

duktionspris altid vil ligge over Skagen Varmeværks alternative pris.  

 

57. Denne interesse har Skagen Forbrænding, fordi selskabet herved kan sikre sig 

en maksimal afregning fra Skagen Varmeværk derved, at den omkostningsbasere-

de affaldsvarmepris ikke bliver lavere end substitutionsprisen.  

 

58. Skagen Varmeværk opsummerer, at det fremgår, at summen af fællesomkost-

ninger i budget 2000 i forhold til regnskab 1998 er steget med ca. 20 %, hvilket er 

helt urealistisk.  
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BEMÆRKNINGER FRA SKAGEN FORBRÆNDING  

59. Skagen Forbrænding oplyser til de af Skagen Varmeværk anførte forhold, at 

den nævnte omkostningspost "Indvejning" er en nylig tilkommen omkostning i 

forbindelse med indvejning af industriaffald. Posten indeholder et beløb, som Ska-

gen Forbrænding pålægges i den forbindelse. Posten er i regnskabet flyttet fra 

"Fællesudgifter" til "Affald" og belaster derfor ikke varmesiden.  

 

60. Under "vedligeholdelse og driftsmidler" er der i 2000 budgetteret med kr. 

100.000 til indkøb af en ekstra grab til Skagen forbrændings indføringskran. Ind-

købet er et krav fastsat i Skagen Forbrændings miljøgodkendelse.  

 

61. Posten " Ovn- og Slaggesystem" stiger fra 600.000 kr. i 1999 til kr. 1.392.000 

kr. i 2000 som følge af, at der dette år skal foretages en ovnrenovering, som er 

påkrævet hver 4. år, og sidst blev gennemført i 1996.  

 

62. Posten " Måle- og EDB-udstyr" stiger fra 50.000 kr. til 500.000 kr., idet EU 

direktiv 2000/76/EF, som foreskriver ekstra måleudstyr, forventedes vedtaget i 

2000. Udstyret er dog endnu ikke indkøbt, men forventes indkøbt i 2002 og to år 

frem. Posten "Måle- og EDB-udstyr" vil således være budgetteret til 500.000 kr. i 

de tre år.  

 

63. Posten "Administrationsgebyr" er steget, fordi Skagen Kommune er overgået 

til at benytte en generel beregningspraksis for administrationsgebyr, hvilket omfat-

ter hele kommunen og ikke kun Skagen Forbrænding. Dette gebyr er tilstræbt så 

omkostningsægte som muligt.  

 

64. Endelig oplyser Skagen Forbrænding med hensyn til "miljømålinger og analy-

ser", at antallet af målinger afgøres af Nordjyllands Amt på baggrund af forbræn-

dingsanlæggets tidligere drift. Antallet af målinger er af Nordjyllands Amt således 

nedsat for 2000 som følge af god drift.  

 

65. Samlet set har Skagen Forbrænding kun medtaget de omkostninger, der vedrø-

rer den forenede produktion. Omkostningsstigningerne er således bestemt af eks-

terne faktorer, som Skagen Forbrænding ingen indflydelse har på.  

Skagen Forbrændings betaling af renter til Skagen Kommune  

 

66. Der optræder på regnskaberne for Skagen Forbrænding en post, der benævnes 

"Renter af kommunens udlæg". Denne post udgør i 2000 ca. 821.000 kr., hvilket 

er en stigning på ca. 500.000 kr. fra 1999. "Renter af kommunens udlæg" er anført 

som en fællesomkostning for Skagen Forbrænding.  

 

67. Kommunens gæld og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksom-

heder forrentes i det enkelte regnskabsår med en årlig rente svarende til markeds-

renten, jf. § 55, stk.2 i lov om kommunernes styrelse. I Skagen kommune forrentes 

gæld/tilgodehavender med diskontoen pr. 31. december i det år, hvor renten skal 

tilskrives + 1 %. Forrentningen beregnes en gang årligt på grundlag af det mel-

lemværende mellem kommunen og forsyningsvirksomheden, der ved regnskabs-

årets begyndelse er opført på finansiel status.  
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68. Skagen Varmeværk har anført, at Skagen Forbrændings rentepost til Skagen 

Kommune ikke er en fællesomkostning. Gælden til Skagen Kommune og renterne 

heraf er varmeværket helt uvedkommende, og er opstået ved at Skagen Forbræn-

ding fakturerer den fulde omkostningsbestemte pris og indtægtsfører denne.  

 

69. Nedenfor er vist udviklingen i mellemregningsforholdet mellem Skagen For-

brænding og Skagen Kommune:  

UDVIKLINGEN I FORBRÆNDINGENS MELLEMREGNINGSFORHOLD MED KOMMU-

NEKASSEN. (KR) 

Status 

 Primo Bevægelse Ultimo Anlæg 
Driftsoverskud 

underskud=+ 

1990   0   

1996 6.605.000,00 1.105.000,00 7.710.000,00 6.605.000,00 1.105.000,00 

1997 7.710.000,00 -1.419.825,49 6.290.174,51 548.000,00 -1.967.825,49 

1998 6.290.174,51 2.066.000,00 8.356.174,51 3.106.000,00 -1.040.000,00 

1999 8.356.923,13 5.924.936,21 14.281.859,34 125.000,00 5.799.936,21 

2000 14.281.859,34 549.338,65 14.831.197,99 941.000,00 -391.661,35 

2001 14.831.197,99 5.780.232,23 20.611.430,22 1.537.000,00 4.243.232,23 

2002 20.611.430,22 4.843.912,21 25.455.342,43  4.843.912,21 

i alt  18.849.593,81  6.257.000,00 12.592.593,81 

      

Der har været driftsunderskud i alt i årene på: (kr) 12.592.593,81 

Der har været anlægsinvesteringer i årene på: (kr)  6.257.000,00 

Dertil kommer primobalancen på: (kr) 6.605.000,00 

I alt en gæld til kommunekassen på:(kr)  25.454.593,81 

 

70. Skagen Forbrænding blev udskilt fra Skagen Kommunes Genbrug og Affalds-

område i 1996 og optaget i Skagen Kommunes regnskab med eget mellemværen-

de.  

 

71. Skagen Forbrænding havde ultimo 2002 en gæld på ca. 25.450.000 kr. til Ska-

gen Kommune. Heraf udgjorde det samlede driftsunderskud i perioden efter 1996 

ca. 12.500.000 kr. Det samlede underskud er endvidere vokset hurtigere i perioden 

2001-2002 end i perioden 1996-2000.  

 

72. Skagen Forbrænding har oplyst, at dersom de 18.097.000 kr. plus renter, som 

voldgiftssagen vedrører, indbetales til Skagen Forbrænding, vil mellemregningen i 

det væsentlige blive reduceret til niveauet for den oprindelige anlægssaldo.  

 

73. Skagen Forbrænding anfører endvidere, at der aktuelt kun er tale om et likvidi-

tetsmæssigt underskud på mellemregningen, idet et underskud først vil kunne kon-

stateres, hvis Skagen Varmeværk enten i voldgiftssagen eller Energitilsynet får 

medhold i, at der ikke skal betales den omkostningsbestemte pris.  
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FØLSOMHEDSANALYSE  

74. Energitilsynet har anmodet Skagen Forbrænding at fremkomme med en føl-

somhedsanalyse for så vidt angår sammenhængen mellem affaldsvarmeprisen og 

affaldsbehandlingsprisen.  

 

75. Skagen Forbrænding har fundet følgende sammenhæng: Affaldsmængde 2000: 

9020 ton affald fra Skagen Kommune. Affaldsvarmemængde 2000: 19.319 MWh 

til Skagen Varmeværk. Hvis affaldsvarmeprisen falder 1kr./MWh vil affaldsbe-

handlingsprisen stige med 19.319 MWh/9.020 *1 kr./MWh=2,14 kr./ton. For 2001 

er de tilsvarende tal: Affaldsmængde 8707 ton og en affaldsvarmemægde til Ska-

gen Varmeværk på 20.433 MWh. Dette indebærer, at dersom affaldsvarmeprisen 

falder 1 kr./MWh, vil affaldsbehandlingsprisen stige med 2,34 kr./ton.  

TARIF FOR AFFALDSBEHANDLING  

76. En oversigt pr. 1. januar 2000 over tariffer i lokalområdet for afbrænding af 

affald excl. affaldsafgift og moms fremgår af nedenstående tabel 3.  

TABEL 3 

I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Øst 240 kr./ton 

Skagen Forbrænding 336 kr./ton 

Reno Nord Aalborg 150 kr./ton 

Hadsund Forbrænding 138 kr./ton 

AVV Hjørring 330 kr./ton 

I/S K.V.Thisted 143 kr./ton 

 

77. Oversigten viser, at affaldsbehandlingsprisen i Skagen Forbrænding er den 

højeste i området.  

FASTSÆTTELSE AF SUBSTITUTIONSPRISEN 

KENDELSER FRA GAS- OG VARMEPRISUDVALGET OG KONKURRENCEANKE-

NÆVN  

78. Konkurrenceankenævnet har den 17. april 1997 afsagt kendelse i en sag vedrø-

rende Skagen Varmeværk amba ctr. Gas- og Varmeprisudvalget, jf. Gas- og Var-

meprisudvalgets afgørelse af 19. august 1996.  

 

79. Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse af 19. august 1996 vedrører grundlaget 

for prisfastsættelsen for affaldsvarme leveret fra Skagen Affaldsforbrænding til 

Skagen Varmeværk. Skagen Varmeværk og Skagen Affaldsforbrænding havde 

udarbejdet beregninger, der viste, at det samlet set var en fordel at nedlægge af-

faldsforbrændingsanlægget. I stedet skulle forbrugsaffaldet transporteres til for-

brænding i Aalborg, og hele produktionen af fjernvarme skulle ske på varmevær-

kets egne anlæg. Skagen Byråd havde imidlertid besluttet at gennemføre en løs-

ning, hvor affaldsforbrændingen fortsat skulle eksistere og levere overskudsvarme 

til varmeværket.  

 

80. Gas- og Varmeprisudvalget havde fundet, at de faktisk eksisterende forhold 

skulle danne grundlag, således at den af Skagen Byråd valgte løsning om opret-

holdelse af affaldsforbrændingen måtte lægges til grund.  
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81. Konkurrenceankenævnet fandt, at den pris, som varmeværket skulle betale for 

varmen fra affaldsforbrændingsanlægget måtte afgøres ud fra, hvilken af følgende 

to prisberegninger, der ville give den laveste pris: 

 Den omkostningsbestemte pris- dvs. svarende til de omkostninger, der hos 

affaldsforbrændingen kan anses for at være forbundet med at producere 

affaldsvarmen- eller  

 Substitutionsprisen- dvs. den pris, som varmeværket under de givne for-

udsætninger selv ville kunne producere denne varmemængde til. 

 

82. Konkurrenceankenævnet fandt endvidere, at substitutionsprisen måtte skulle 

fastsættes således, at der herved blev taget hensyn til, hvad værkets samlede var-

meproduktionspris under de givne forudsætninger ville have været, det være sig 

ved maksimal udnyttelse af det da faktisk etablerede kraftvarmeværk eller, hvis 

dette ikke havde den tilstrækkelige kapacitet, typisk ved supplerende opvarmning 

med naturgas eller olie.  

 

83. Konkurrenceankenævnet har den 22. juni 1998 afsagt kendelse vedrørende 

Hjørring Varmeforsyning. Gas- og Varmeprisudvalget havde i en klagesag ind-

bragt af Hjørring Varmeforsyning mod Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fun-

det, at substitutionsprisen skulle opgøres på baggrund af de samlede produktions-

omkostninger, som ville optræde, dersom hele produktionen af varme fandt sted 

på Hjørring Varmeforsynings egne eksisterende anlæg. De omkostninger, som 

skulle indgå i substitutionsprisen skulle omfatte samtlige produktionsomkostnin-

ger, herunder omkostninger vedrørende finansiering. Substitutionsprisen pr. GJ 

skulle herefter beregnes som de således opgjorte omkostninger divideret med den 

hertil svarende mængdemæssige produktion.  

 

84. Substitutionsprisen for affaldsvarme leveret fra AVV til Hjørring Varmeforsy-

ning skulle således fastlægges ud fra varmeforsyningens gennemsnitsomkostnin-

ger, således som disse ville være, såfremt hele afsætningen blev produceret på 

varmeforsyningens egne anlæg.  

 

85. Gas- og Varmeprisudvalget har den 27. september 1999 behandlet fordelingen 

af fællesomkostninger i Skagen Forbrænding. Udvalget fandt, at de af Skagen 

Forbrænding anvendte fordelinger af fællesomkostninger mellem affaldsbortskaf-

felse og varmeproduktion ikke var urimelige. Udvalget gjorde Skagen Forbræn-

ding opmærksom på, at i udvalgets seneste praksis i sager vedrørende omkost-

ningsfordeling for affaldsforbrændingsanlæg var udgangspunktet ved bedømmel-

sen af, om der var tale om rimelige priser, at det ved anvendelse af en bestemt 

omkostningsfordeling kunne konstateres, at de resulterende varmepriser og priser-

ne for affaldsbortskaffelse forekom rimelige.  

 

86. Gas- og Varmeprisudvalget tog udgangspunkt i, at fordelingsnøglerne for fæl-

lesomkostningerne for regnskab 1997 var 78,9 % til varmesiden og 21, 1 % til 

affaldssiden. For budget 1998 blev anmeldt 70,9 % fordelt til varmesiden 29,1 % 

til affaldssiden. Skagen Forbrænding havde til Gas- og Varmeprisudvalgets regi-

ster for 1999 anmeldt, at varmen skulle betale 60 % af fællesomkostningerne og 

affaldet 40 %.  
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YDERLIGERE BEMÆRKNINGER FRA SKAGEN FORBRÆNDING OG SKAGEN VAR-

MEVÆRK  

87. Skagen Forbrænding har ved skrivelse af 19. maj 2003 fremsendt nye oplys-

ninger i sagen. Skagen Varmeværk har ved skrivelse af 2. juni 2003 fremsendt 

bemærkninger hertil.  

 

88. Skagen Forbrænding gør i skrivelsen opmærksom på en række forhold, som 

Skagen Forbrænding anser for at være af betydning for fastlæggelsen af substituti-

onsprisen. De væsentligste udsagn vedrører tidligere afgørelser fra Konkurrence-

ankenævnet vedrørende affaldsvarme i Skagen og i Hjørring. I begge tilfælde af-

gjorde Konkurrenceankenævnet, at substitutionsprisen skulle fastlægges ud fra 

varmeforsyningens gennemsnitsomkostninger, således som disse ville være, så-

fremt hele afsætningen af varme blev produceret på varmeforsyningens egne an-

læg.  

 

89. Skagen Forbrænding anser, at der er sådanne ligheder mellem Hjørring-sagen 

og den aktuelle Skagen-sag, at substitutionsprisen bør fastlægges ud fra en gen-

nemsnitsomkostningsbetragtning.  

 

90. Skagen Forbrænding henviser endvidere til, at Skagen Varmeværk skulle have 

anmeldt en substitutionspris til Energitilsynet i forbindelse med de øvrige priser. 

Skagen Forbrænding anfører, at de priser, der skal anmeldes efter varmeforsy-

ningsloven, imidlertid er priserne for leverance af varme.  

 

91. Anmeldelsespligten vedrører, efter Skagen Forbrændings opfattelse, ikke var-

mekøberens opfattelse af substitutionsprisen.  

 

92. Skagen Varmeværk er af den opfattelse, at afgørelsen i Hjørring-sagen ikke 

kan sammenlignes med den aktuelle Skagen-sag. Udover selve principperne for 

substitutionsprisberegningen er der vedrørende Skagen-sagen den principielle 

forskel, at afregningsprisen på affaldsvarmen skal fastsættes efter nogle kontrakt-

mæssige beregninger, idet endvidere disse kontraktsvilkår skal behandles i den af 

Skagen Forbrænding mod Skagen Varmeværk anlagte voldgiftssag.  

 
BEGRUNDELSE 
LOVGIVNING OG PRAKSIS HOS GAS- OG VARMEPRISUDVALGET  

93. Energitilsynet har ikke nogen mulighed for direkte at påvirke indholdet af 

overenskomsten incl. tillæg mellem Skagen Varmeværk (tidligere Skagen Fjern-

varme) og Skagen Forbrænding. Denne overenskomst er af privatretlig karakter.  

 

94. Parterne vil således selv kunne aftale priser, som er lavere end dem, der følger 

af Konkurrenceankenævnets afgørelse i 1997, dvs. princippet om gennemsnitsom-

kostninger.  

 

95. Energitilsynet skal således påse, at prisen på affaldsvarmen ikke, og heller ikke 

som følge af den verserende voldgiftssag, bliver højere end den mindste af den 

omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen.  
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96. Affaldsforbrændingsanlæg er i medfør af varmeforsyningslovens § 2, stk.1, nr. 

3 at opfatte som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvorved forstås virksomhed, 

der driver anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og 

forsyning med varmt vand.  

 

97. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk.1 kan Skagen Forbrænding og 

Skagen Fjernvarme i varmeprisen indregne nødvendige omkostninger til energi, 

lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, 

omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgif-

ter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 

med etablering og væsentlig udbygning af forsyningsselskaberne.  

 

98. Økonomi- og erhvervsministeren kan i medfør af varmeforsyningslovens § 20, 

stk.4, 2. punktum fastsætte regler om fordeling af omkostningerne til behandling 

af affald og produktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.  

 

99. Økonomi- og erhvervsministeren har endnu ikke benyttet denne beføjelse.  

 

100. Der har af Energistyrelsen været iværksat et udvalgsarbejde om udformning 

af regler om fordelingen af omkostningerne til behandling af affald og produktion 

af varme på affaldsforbrændingsanlæg og om prisloft for varme fra sådanne anlæg. 

Dette arbejde forventes at føre til en bekendtgørelse. Der foreligger dog endnu 

ikke noget om, hvornår de nye regler vil kunne træde i kraft.  

 

101. Den planlagte prisloftmodel vil imidlertid heller ikke kunne lede til en højere 

afregningspris på affaldsvarmen, idet Skagen Varmeværk vil få frit valg mellem 

den pris, der følger af prisloftsmodellen og en substitutionspris  

 

102. Den aktuelle sag vedrører anvendelsen af substitutionsprisprincippet og prin-

cippet om omkostningsbaserede priser i forbindelse med prissætning af Skagen 

Varmeværks aftag af varme fra Skagen Forbrænding.  

 

103. Efter Gas-og Varmeprisudvalgets praksis gælder det, at den aktuelle afreg-

ningspris på affaldsvarmen altid skal udgøres af den laveste af enten den omkost-

ningsbestemte varmepris på affaldsvarmen eller af en substitutionspris, der udgø-

res af varmemodtagerens - her Skagen Varmeværk - egenproduktionspris eller 

prisen ved køb hos tredjemand.  

 

104. Centralt i Energitilsynets aktuelle vurdering er, at Konkurrenceankenævnet 

allerede ved afsigelser af kendelser i 1997 vedrørende Skagen Varmeværk ctr. 

Gas- og Varmeprisudvalget og i 1998 i sag vedrørende Hjørring Varmeforsyning 

ctr. Gas- og Varmeprisudvalget har fundet, at substitutionsprisen skal fastlægges 

ud fra varmeforsyningens gennemsnitsomkostninger således som disse ville være, 

dersom hele afsætningen bliver produceret på varmeforsyningens egne anlæg.  
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ANMELDELSER TIL ENERGITILSYNET 

105. Skagen Forbrænding har i sin skrivelse af 19. maj 2003 anført, at anmeldel-

sespligten til Energitilsynet ikke omfatter substitutionsforhold.  

 

106. Dette er ikke korrekt. Den pågældende anmeldelse er foretaget i forbindelse 

med ordinær anmeldelse af regnskaber, i juni 2002 i øvrigt i forbindelse med 

Energitilsynets sekretariats ajourføring af varmeregistret.  

 

107. Anmeldelse til Energitilsynet omfatter alle forhold, som den enkelte varme-

forsyning gør gældende overfor forbrugerne, inkl. priser, regnskaber og budgetter.  

 

108. Anmeldelse af regnskab incl. beregning af substitutionspris er derfor relevant 

og i overensstemmelse med varmeforsyningslovens anmeldelsesregler.  

SKAGEN FORBRÆNDINGS OG SKAGEN VARMEVÆRKS BEREGNING AF HHV. OM-

KOSTNINGSBESTEMT VARMEPRIS OG SUBSTITUTIONSPRIS  

OMKOSTNINGSBASERET AFFALDSVARMEPRIS: SKAGEN FORBRÆNDINGS OM-

KOSTNINGSSTIGNINGER  

109. Skagen Forbrænding gør gældende, at omkostningsstigningerne på i alt ca. 1, 

5 mio. kr. i forbindelse med budget 2000 er bestemt af eksterne faktorer, som Ska-

gen Forbrænding ingen indflydelse har på.  

 

110. Henvendelsen vedrørende de budgetterede omkostningsposter er relevant, 

idet det har betydning for størrelsen af den omkostningsbaserede affaldsvarmepris, 

dvs. den pris, som leverancen af affaldsvarme til Skagen Varmeværk skal afregnes 

til, hvis den er lavere end substitutionsprisen.  

 

111. Energitilsynet må efter en vurdering af det i sagen foreliggende materiale 

finde, at posterne "Vedligeholdelse og driftsmidler", "Ovn og slaggesystemer" og 

"Miljømålinger og analyse" udtrykker omkostningsstigninger, som Skagen For-

brænding har været uden indflydelse på. Samtidig vil omkostningsposten "Indvej-

ning", der er flyttet fra "Fællesudgifter" til "Affald" ikke belaste varmesiden. End-

videre kan Energitilsynet konstatere, at den budgetterede post "Måle- og EDB-

udstyr" er en direkte følge af EU-direktiv 2000/76/EF, som foreskriver ekstra må-

leudstyr. Tilsvarende gælder for posten "Administrationsgebyr", at den udspringer 

af, at Skagen Kommune er overgået til at benytte en generel beregningspraksis for 

administrationsgebyr, som omfatter hele kommunen og ikke kun Skagen Forbræn-

ding.  

 

112. Den absolutte størrelse af ovennævnte budgetterede omkostningsposter har 

Energitilsynet for tiden intet realistisk grundlag for at bedømme, idet der endvide-

re typisk er tale om nye omkostningsposter eller omkostninger, der afholdes med 

flere års mellemrum.  

 

113. Med henvisning hertil har Energitilsynet intet grundlag for at finde det urime-

ligt, at Skagen Forbrænding i budget 2000 har medtaget ovennævnte poster og 

ladet dem indgå i grundlaget for beregningen af den omkostningsbaserede varme-

pris.  
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114. Samtidig må Energitilsynet finde, at det ikke er urimeligt, at Skagen For-

brænding i sit regnskab som fællesomkostning medtager posten "Renter af kom-

munens udlæg, idet dette følger af lov om kommunernes styrelse.  

 

115. Efter korrektionen for fejl i opgørelsen af el-omkostninger har Skagen For-

brænding beregnet, at den omkostningsbaserede varmepris med anvendelse af en 

fordelingsnøgle for fællesomkostninger på 60% varme/40 % affald for 1999 er 

213 kr./MWh, for 2000 er 273 kr./MWh, 265 kr./MWh for 2001 og 296 kr./MWh 

for 2002.  

 

116. Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere fundet, at en fordeling af Skagen 

Forbrændings fællesomkostninger med 60 % til varme og 40 % til affald ikke var 

urimelig.  

 

117. Energitilsynet skal endvidere bemærke, at Skagen Forbrændings affaldsbe-

handlingspris er blandt de højeste i området, jf. tabel 3.  

BEREGNING AF SUBSTITUTIONSPRISEN 

118. Skagen Varmeværk har beregnet, at substitutionsprisen i henhold til årsregn-

skab 1999/2000 udgør 204 kr./MWh, såfremt der tages udgangspunkt i en gen-

nemsnitsomkostningsbetragtning. For 2000/2001 og 2001/2002 er denne substitu-

tionspris på henholdsvis 233 kr./MWh. og 192 kr./MWh.  

 

119. Skagen Varmeværk har endvidere oplyst, at den maksimale pris for alternativ 

varmeproduktion, dvs. enhedsomkostningen ved at overtage den produktion, der 

ellers skulle have været produceret af Skagen Forbrænding (indtil 20.850 MWh i 

1999) er 114 kr./ MWh. Værket har endvidere oplyst, at den tilsvarende enheds-

omkostning for 2000/2001 og 2001/2002 for en tilsvarende varmeproduktion er 

henholdsvis 125 kr./MWh og 76 kr./MWh, altså under den af Skagen Forbrænding 

beregnede omkostningsbaserede varmepris.  

GENNEMSNITSOMKOSTNINGER/ENHEDSOMKOSTNINGER 

120. Forholdene i Skagen må vurderes at være næsten helt parallelle til forholdene 

for Hjørring Varmeforsyning og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV). 

Gas- og Varmeprisudvalget fandt i denne sag, at substitutionsprisen for affalds-

varme skulle fastlægges ud fra varmeforsyningens gennemsnitlige omkostninger, 

således som disse ville være, såfremt hele Hjørring Varmeforsynings afsætning 

blev produceret på selskabets egne anlæg. Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 

1998 afgørelsen og afviste herved Hjørring Varmeforsynings påstand om, at sub-

stitutionsprisen skulle baseres på en marginalbetragtning.  

 

121. Både i Hjørring og i Skagen er udgangspunktet, at et traditionelt varmeværk 

selv producerer varme samtidig med, at der købes varme hos det eksisterende af-

faldsforbrændingsanlæg. I begge tilfælde ombygges varmeværket i slutningen af 

1990'erne til kraftvarme. Samtidig forøges kapaciteten. I Hjørring bygges et værk 

med en kapacitet, der væsentligt overstiger behovet for varme (men med lavere 

byggeudgifter end et mindre værk). I tilladelsen fastsættes krav til fortsat aftag af 

en bestemt mængde affaldsvarme.  
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122. Både i Hjørring og Skagen er der altså tale om, at aftalen om levering af af-

faldsvarme kom "først", dvs. er indgået før om- og udbygningen af varmeværket 

til kraftvarme.  

 

123. I Skagen fastsættes kapaciteten på kraftvarmeværket til 90 pct. af det samlede 

behov for varme. Samtidig fastsættes i tilladelsen, at ca. 30 pct. af varmen skal 

aftages fra affaldsforbrændingsanlægget. Det er imidlertid oplyst, at kraftvarme-

værket kan producere, så hele varmebehovet i Skagen dækkes.  

 

124. Der er derfor ingen begrundelse for, at substitutionsprisen i Skagen beregnes 

på en anden måde end i Hjørring.  

 

125. Dersom således voldgiften underkender det indtil ultimo 2003 gældende til-

læg til overenskomsten mellem Skagen Forbrænding og Skagen Varmeværk, vil 

det være substitutionsprisen beregnet i overensstemmelse med Konkurrenceanke-

nævnets kendelse i 1997, der bestemmer den maksimale pris for perioden efter 

1997.  

 

126. Skagen Forbrændings gældsætning til Skagen Kommune vil øges fremover, 

dersom afregningsprisen på affaldsvarmen fortsat ikke svarer til den omkostnings-

bestemte affaldsvarmepris.  

 

127. Der vil kunne stilles spørgsmålstegn ved, om der kan komme rentabel drift i 

Skagen Forbrænding. Energitilsynet er dog ikke kompetent myndighed til at for-

holde sig til de økonomiske relationer mellem en kommune og et kommunalt for-

brændingsanlæg.  

 

128. Med henvisning til at Energistyrelsen udsendte en forudsætningsskrivelse til 

Skagen Kommune i 1992, hvor affaldsvarmen var prioriteret, og Energistyrelsen 

endvidere er den kompetente myndighed for så vidt angår omlægning i Skagen 

Kommune til decentral kraftvarmeproduktion baseret på naturgas, vil Energitilsy-

net gøre Energistyrelsen opmærksom på den økonomiske situation, herunder 

gældsforholdet til Skagen Kommune, som Skagen Forbrænding aktuelt befinder 

sig i.  

  
1 De 38.684 MWh udtrykker en produktion på 27.792 MWh + en yderligere (overtagen) produktion på 10.892 
MWh i perioden 1/11 1998 til 31/3 1999.  

 

 


