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RESUMÉ 
1. Den halmbaserede varmeproduktion sker i henhold til Energiministerens pålæg 

af 6. december 1993 ifølge hvilke, Elsam I/S og Elkraft A.m.b.A. blev forpligtet til 

at indrette produktionsanlæg således, at halm og træflis kunne anvendes i produk-

tionen. Efter at elreformen var gennemført blev pålægget - for Elsam I/S' ved-

kommende - videreført som et vilkår i A/S Elsams bevilling, som blev meddelt 

den 4. juni 2002. I bevillingen blev det bl.a. bestemt, at Studstrupværket inden 

2003 skulle etablere anlæg til afbrænding af 100.000 tons halm årligt. Pålæggene 

var en opfølgning af biomasseaftalen, som i juni 1993 blev indgået mellem den 

daværende regering og Venstre, Det konservative Folkeparti og SF.  

 

2. Med hensyn til prisfastsættelsen for varme er Studstrupværket omfattet af Elfor-

syningslovens § 75, stk. 2, hvorefter kraftvarmeværker ikke må fordele deres om-

kostninger på en måde, der er urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Da Studstrup-

værket har en el-effekt på over 25 MW, er det elanlæggene, der er omfattet af El-

forsyningsloven.  

 

3. Varmeprisfastsættelsen er tillige omfattet af Varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser i lovens kapitel 4, specielt lovens § 20, stk. 1. Dette betyder, at der i 

prisfastsættelsen af den omhandlede varmeleverance alene kan indregnes de om-

kostningsarter, der fremgår af denne bestemmelse.  

 

4. Det bemærkes, at elproduktion baseret på biomasse er omfattet af Elforsynings-

lovens § 59a. Efter stk. 7 og 9 i denne bestemmelse ydes der et pristillæg til elpro-

duktionen. Stk. 8, hjemler tillige mulighed for at yde et tilskud pr. afbrændt ton 

biomasse. Tilskuddene ydes som en PSO-betaling via de systemansvarlige virk-

somheder, jf. § 59a, stk. 12.  

 

5. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 3, indeholder en bemyndigelsesbestemmelse, 

hvorefter Økonomi- og Erhvervsministeren kan fastsætte regler om fordelingen af 

omkostningerne til produktion af el og varme på biomassebaserede kraftvarme-

værker. Efter bestemmelserne i Elforsyningslovens § 75, stk. 4, kan ministeren 

fastsætte regler om fordeling af omkostninger efter lovens § 75, stk. 2. Ministeren 

har ikke udnyttet disse bemyndigelsesbestemmelser.  
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6. I en sag som den her foreliggende skal der beregnes en omkostningsbestemt pris 

på halmvarme. Denne pris kan imidlertid ikke anvendes, hvis den overstiger sub-

stitutionsprisen, dvs. den pris, som varmekøberen skal betale for en tilsvarende 

varmemængde ved køb fra tredjemand eller ved produktion på egne anlæg.  

 

7. I den her foreliggende sag er parterne enige om, at substitutionsprisen for halm-

varme skal beregnes som Studstrupværkets kulbaserede varmepris tillagt energiaf-

gifter. Derimod er der stor uenighed om, hvorledes den omkostningsbestemte 

halmvarmepris skal fastsættes. Det er efter det oplyste et beløb på â?¦.. mio.kr. pr. 

måned, der skiller parterne.  

 

8. For at efterkomme pålægget har Elsam A/S gennemført en ombygning af Studs-

trupværkets blok 4 til halmtilsatsfyring. Efter planen skal Studstrupværket, der er 

et centralt kraftvarmeværk, producere ca. 10 pct. af den samlede varmeproduktion 

ved anvendelse af halm, mens den resterende del af varmeproduktionen fortsat 

skal ske på basis af kul. Den halmbaserede varmeproduktion blev påbegyndt i april 

måned 2002. Fjernvarmeproduktionen leveres til Århus kommunale Værker. År-

hus kommunale Værker blev pålagt aftagepligt ved Energiministeriets skrivelse af 

19. marts 1981.  

 

9. Til dækning af de øgede omkostninger i forhold til at fortsætte uændret med 

kulfyring ydes der efter Elforsyningsloven § 59a, stk. 8, et tilskud på 10 mio. kr. 

årligt.  

 

10. Af lovforarbejderne fremgår det, at der blev lagt vægt på, at forbrugerpriserne 

på varme ikke steg som følge af gennemførelsen af et biomasseprojekt, og der blev 

i den forbindelse peget på, at biomasse i modsætning til kul ikke er pålagt energi-

afgift. Varmeproducenten kunne derfor sælge biomassebaseret varme til en højere 

pris, uden at forbrugerprisen derved blev forøget.  

 

11. Med brev af 30. januar 2002 har Elsam anmodet Energitilsynet om at tage 

stilling til prisfastsættelsen for den del af fjernvarmeproduktionen, som Studstrup-

værket producerer med halm som brændsel.  

 

12. Elsam ønsker, at prisen på den halmbaserede varmeproduktion fastsættes til et 

beløb, som er lig med prisen for den kulbaserede varme inkl. kulafgift. Elsam øn-

sker, at denne prisberegningsmetode skal være gældende over en periode på 10 år. 

Elsam har i den forbindelse henvist til beregninger, der viser de meromkostninger, 

som for Elsam er forbundet med halmvarmeprojektet. Disse beregninger viser, at 

de årlige meromkostninger i de første år vil ligge under den pris, som Elsam øn-

sker, mens meromkostningerne i den sidste del af perioden vil overstige den af 

Elsam ønskede halmvarmepris. Ifølge Elsam er der samlet set tale om et under-

skud set over en 10-års periode.  

 

13. Når Elsam ønsker at fastsætte varmeprisen som den kulbaserede varmepris 

inkl. kulafgift, skyldes det, at denne pris - efter Elsams opfattelse - udgør den 

maksimale pris, som kan opkræves ifølge lovforarbejderne til § 59a, i Elforsy-

ningsloven.  
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14. Elsam har efterfølgende præciseret sin anmodning, jf. afsnittet om parternes 

bemærkninger til sagsfremstillingen, jf. punkt 77.  

 

15. Elsam har således ønsket, at Tilsynet accepterer princippet om, at Elsam er 

berettiget til at opkræve kulskyggeafgift på den varme, der leveres fra biomassefy-

ringsanlæg.  

 

16. Alternativt har Elsam ønsket, at Tilsynet accepterer at Elsam fastsætter den 

årlige halmvarmepris, således at Elsam får dækket selskabets meromkostninger 

ved produktionen af halmvarme i det pågældende år.  

 

17. ÅKV har først og fremmest gjort gældende, at prisfastsættelsen på halmvarme 

skal følge den hidtidige praksis, hvorefter halmvarmeprisen ikke må overstige den 

omkostningsbestemte pris respektive substitutionsprisen, dvs. den pris, som ville 

være gældende såfremt en tilsvarende mængde varme blev produceret på ÅKV's 

egne anlæg eller købt fra tredjemand. ÅKV har i den forbindelse henvist til, at de 

bemyndigelsesbestemmelser, hvorefter der kan fastsættes nærmere regler for 

kraftvarmeværkers omkostningsfordeling mellem el- og varmesiden, endnu ikke er 

udnyttet.  

 

18. ÅKV har tillige gjort gældende, at Elsams meromkostningsbetragtninger ikke 

er en prisberegning og derfor ikke kan lægges til grund for prisfastsættelsen på 

fjernvarme.  

 
AFGØRELSE 
19. Det meddeles Elsam A/S og Århus kommunale Værker, at da der ikke er ud-

stedt regler i henhold til bemyndigelsesbestemmelserne i Elforsyningslovens § 75, 

stk. 4, og Varmeforsyningslovens § 20, stk. 3, må prisfastsættelsen på halmvarme 

fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substituti-

onsprisen.  

 

20. 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 halmvarme alene indregnes i 

halmvarmeprisen, og at tilskud som er øremærket til halmvarmeprojektet skal 

modregnes i halmvarmeprisen,  

 

21. at beregningen af den omkostningsbestemte pris for halmvarme ikke må med-

føre en ændring af prisen for den kulbaserede varme, der er fastsat i parternes afta-

le og  

 

22. at opfordre parterne til at forhandle sig frem til en omkostningsbestemt halm-

varmepris på dette grundlag  

 

23. Endvidere vedtog Energitilsynet at meddele, at substitutionsprisen for halm-

varme skal fastsættes som Studstrupværkets kulbaserede varmepris tillagt kulafgif-

ter. Der er herved lagt vægt på, at der ifølge lovforarbejderne er lagt betydelig 

vægt på, at biomassefyring ikke indebærer en stigning i forbrugerprisen på varme, 

og  
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24. at prisen på halmvarme skal fastsættes på basis af et årsbudget med efterføl-

gende regulering efter realiserede beløb, jf. Tilsynets praksis for prisfastsættelse af 

fjernvarme.  

 
SAGSFREMSTILLING 
25. Halmvarmeproduktionen er et led i opfyldelsen af biomasseaftalen, som blev 

indgået i 1993 mellem den daværende regering, Venstre, Det konservative Folke-

parti og SF. Biomasseaftalen blev som nævnt efterfølgende fulgt op af et pålæg til 

Elsam og Elkraft.  

 

26. Studstrupværket er et kulstøvfyret kraftvarmeværk, som leverer den produce-

rede varme til Århus kommunale Værker (ÅKV). ÅKV er pålagt aftagepligt for 

den del af fjernvarmebehovet, der ikke dækkes af det eksisterende affaldsforbræn-

dingsanlæg og af mindre leverancer fra decentrale kraftvarmeværker og over-

skudsvarme fra industrien.  

 

27. Med henblik på at kunne anvende halm som brændsel har Studstrupværket 

ombygget værkets blok 4. Ombygningen ændrer ikke blokkens kapacitet og er i 

øvrigt gennemført således, at det også efter ombygningen vil være muligt at gen-

nemføre produktionen udelukkende ved anvendelse af kul. Efter bestemmelsen i 

Elforsyningslovens § 59a, stk. 8, ydes der et tilskud til ombygningen. Det årlige 

tilskud er på 100 kr. pr. tons afbrændt halm svarende til 10 mio. kr. om året for 

Studstrupværkets vedkommende.  

 

28. Ifølge det oplyste udgør den halmbaserede varmeproduktion 775 TJ pr. år ud 

af en samlet varmeproduktion på i alt 9.600 TJ.  

 

29. Om afgiftsforholdene skal det kort oplyses, at et kulfyret kraftvarmeværk er 

pålagt kulafgift af den del af kulforbruget, som anvendes til produktion af varme, 

hvorimod halm ikke er afgiftsbelagt. Kulafgiften er på 51,00 kr./GJ brændsel, 

hvortil kommer en CO2-afgift på 242,00 kr./ton kul.  

 

30. Parterne har ført forhandlinger om prisfastsættelsen på den halmbaserede 

kraftvarme, men er ikke nået til enighed. Der er ikke uenighed om prisberegningen 

for den kulbaserede kraftvarme.  

 

31. Elsam ønsker, at prisen for den halmbaserede varme fastsættes således, at 

ÅKV betaler samme beløb i kr./GJ som for varme produceret på basis af kul tillagt 

kulafgift. Elsam mener, at ÅKV herved stilles som om der ikke var afbrændt halm 

på Studstrupværket.  

 

32. Elsam har derfor anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om, at en for-

deling af omkostningerne, som resulterer i en pris for varme produceret på basis af 

halmfyring svarende til prisen for varme produceret på basis af kulfyring inkl. 

afgifter, ikke er urimelig for varmekunderne efter Elforsyningslovens § 75, stk. 2.  

 

33. Århus kommunale Værker (ÅKV) har anmodet Tilsynet om at afgøre hvilke 

principper, der skal anvendes ved prisfastsættelsen på den halmbaserede varme. 

ÅKV har således anmodet Tilsynet om at beslutte,  
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34. "at varmeprisen skal baseres på den omkostningsbestemte varmepris i overens-

stemmelse med den gældende leveringsaftale af 28. december 1998, dog maksi-

malt substitutionsprisen  

 

35. at den a conto opkrævede pris således skal baseres på de budgetterede omkost-

ninger og indtægter for den relevante varmeproduktion, men således at der efter-

følgende foretages regulering af prisen på baggrund af en endelig opgørelse over 

faktiske omkostninger og indtægter,  

 

36. at de tilskud til halmfyring, som Elsam oppebærer, skal indregnes i halmvar-

meprisen".  

 

37. Når Tilsynet har taget stilling til disse principielle spørgsmål, deltager ÅKV 

gerne i en fornyet forhandling med Elsam om de konkrete omkostningsbeløb mv.  

DE JURIDISKE RAMMEBETINGELSER  

38. ÅKV har anført, at det lovgivningsmæssige grundlag er Elforsyningslovens § 

75, stk. 2, hvorefter ejerne af kraftvarmeanlæg ikke må fordele omkostningerne på 

en måde, der må anses for at være urimelig for fjernvarmeforbrugerne, og be-

stemmelserne i Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, hvorefter der i varmeprisen 

kun kan indregnes nødvendige omkostninger.  

 

39. ÅKV har endvidere anført, at Varmeforsyningslovens § 20, stk. 3, bemyndiger 

Miljø- og Energiministeren (nu Økonomi- og Erhvervsministeren) til at fastsætte 

regler om fordeling af omkostningerne til produktion af elektricitet og varme på 

biomassebaserede kraftvarmeværker. Denne bemyndigelse er ikke udnyttet. ÅKV 

finder derfor, at omkostningsfordelingen mellem elektricitets- og varmesiden må 

fastsættes ud fra, hvad der er rimeligt, således som det også fastslås i Elforsynings-

lovens § 75, stk. 2.  

 

40. ÅKV har videre påpeget, at der ikke er fastsat indtægtsrammer for varmefor-

syningsvirksomheders prisfastsættelse.  

 

41. På denne baggrund finder ÅKV, at det må være den i administrativ praksis 

fastsatte regel om, at den konkrete varmepris skal fastsættes som den laveste af 

henholdsvis den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen, som fortsat er 

gældende. Substitutionsprisen beregnes ifølge administrativ praksis efter, hvad en 

tilsvarende varmemængde ville koste varmeforsyningen ved henholdsvis egen 

produktion eller køb fra tredjemand.  

 

42. Elsam finder, at det som anført af ÅKV er korrekt, at varmeprisens størrelse er 

reguleret af Elforsyningslovens § 75, stk. 2, og Varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1.  

 

43. For så vidt angår Elforsyningslovens § 75, stk. 2, har Elsam anført, at denne i 

praksis er anvendt således, at der er sket en fordeling, der har betydet, at varmepri-

sen er kommet til at ligge et sted mellem de rene marginalomkostninger til frem-

stilling af varme og den pris, som ville fremkomme såfremt varmeaftagerne selv 

havde fremstillet varmen på egne fjernvarmeanlæg. Denne pris skulle beregnes på 

basis af realistiske, men teoretiske anlæg og brændsler.  
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44. Elsam har i denne forbindelse anført, at der ikke i lovgivningen er fastsat be-

stemmelser om hvilke fordelingsnøgler, der skal anvendes ved fordelingen af om-

kostningerne mellem el og varme.  

 

45. Endvidere har Elsam påpeget, at der efter Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 

i varmepriserne kan indregnes omkostninger, som er en følge af pålagte offentlige 

forpligtelser, og at der hermed bl.a. sigtes til finansiering af udgifter som følge af 

anden lovgivning, fx. biomassepåbud efter Elforsyningsloven. Elsam har herved 

henvist til bemærkningerne under nr. 6 i Forslag til Lov om ændring af lov om 

varmeforsyning (L 240 fremsat den 29. marts 2000). Elsam finder derfor, at der 

også efter Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kan indregnes nødvendige omkost-

ninger til etablering og drift mv. af halmfyrede anlæg.  

 

46. Elsam anerkender, at bemyndigelsen i Varmeforsyningslovens § 20, stk. 3, 

ikke er udnyttet. Elsam mener imidlertid, at lovgiver med vedtagelsen af § 20, stk. 

3, klart har givet udtryk for, at opkrævning af en kulskyggeafgift må anses for at 

være en rimelig fordeling mellem el- og varmesiden.  

 

47. Elsam har endvidere henvist til bemærkninger til § 59a i Forslag til Lov om 

ændring af lov om elforsyning og Lov om miljøbeskyttelse (L 205 fremsat den 28. 

marts 2001) hvori det under afsnittet om biomasse er anført, at det har været en 

forudsætning for de økonomiske vurderinger, som ligger bag forslaget, at kraft-

varmeværkerne på grund af afgiftsfordelen kan sælge varmen til en højere pris, 

uden at varmeforbrugerne skal betale ekstra for varmen.  

 

48. Elsam har tillige gjort gældende, at det under forhandlingerne med Energisty-

relsen blev forudsat, at halmvarmeprojektet skulle hvile i sig selv.  

 

49. Elsam finder således sammenfattende, at både Varmeforsyningslovens § 20, og 

Elforsyningslovens § 75, stk. 2, sammenholdt med de ovenfor nævnte bemærknin-

ger til L 205 og L 240 og de forudsætninger, som blev lagt til grund ved forhand-

lingerne med Energistyrelsen, giver hjemmel til at Elsam kan benytte den ønskede 

pris.  

 

50. For så vidt angår bemærkningerne til L 205 og L 240 er det ÅKV's opfattelse, 

at der ikke heri er hjemmel til at fravige den varmeprisberegning, som er fastsat i 

El- og Varmeforsyningslovene, idet lovforarbejder, der ikke indgår i selve loven, 

ikke kan træde i stedet for klare lovbestemmelser.  

 

51. For så vidt angår Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er ÅVK enig i at "do-

kumenterede" udgifter, som følge af biomassepålæg kan indregnes i varmeprisen. 

Eventuelle tilskud og lignede, som Elsam modtager til disse merudgifter fra staten, 

skal ifølge ÅKV modregnes i den omkostningsbestemte pris.  

 

52. Hvad angår det forhold, at det under forhandlingerne mellem Elsam og Energi-

styrelsen blev forudsat, at halmvarmeprojektet skulle hvile i sig selv, er det ÅKV's 

opfattelse, at sådanne forudsætninger ikke er bindende for ÅKV. ÅKV har i den 

forbindelse gjort gældende, at der er tale om en frivillig aftale og ikke et offentligt 

påbud.  
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53. Til dette sidste har Elsam anført, at ombygningen af Studstrupværket til halm-

fyring er gennemført som følge af et offentligt påbud, jf. herved punkt 1 i notatet.  

FORHOLDET TIL DEN GÆLDENDE FJERNVARMEAFTALE  

54. Efter ÅKV's opfattelse skal prisen på den halmbaserede varme fastlægges med 

udgangspunkt i de principper for fastsættelse af varmeprisen, som fremgår af par-

ternes aftale.  

 

55. Hertil har Elsam anført, at aftalen ikke kan finde anvendelse i den nærværende 

situation, hvor prisfastsættelsen vedrører varme produceret i et offentligt påbudt 

projekt.  

 

56. Elsam har tillige anført, at det ikke er Tilsynets opgave at tage stilling til afta-

leretlige spørgsmål. Sådanne spørgsmål skal afgøres af en voldgiftsret efter de i 

aftalen indeholdte bestemmelser.  

FASTSÆTTELSEN AF HALMVARMEPRISEN  

DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE PRIS  

57. Som nævnt har Elsam under henvisning til bemærkningerne i L 205 anmodet 

Energitilsynet om at træffe afgørelse om, at det ikke er i strid med Elforsyningslo-

vens § 75, stk. 2, at anvende en omkostningsfordeling, som resulterer i en halm-

varmepris, som modsvarer prisen på den kulbaserede varme inkl. afgifter. Som 

nævnt ønsker Elsam at anvende denne pris i hele den 10-årige projektperiode.  

 

58. I denne forbindelse har Elsam henvist til beregninger over halmvarmeprojek-

tets økonomi. Efter selskabets opfattelse dokumenterer disse beregninger, at halm-

varmeprojektet giver et underskud set over en 10-års periode, selv om ÅKV beta-

ler en pris for halmvarmen, der svarer til varmeprisen baseret på kul inkl. afgifter, 

og merprovenuet på den garanterede elpris og det årlige biomassetilskud på 10 

mio. kr. fratrækkes udgifterne. Beregningerne, der dækker perioden fra og med år 

â?¦. til og med år â?¦.viser, at der til og med â?¦vil være tale om et overskud, mens 

der i årene herefter vil være tale om et underskud. Nuværdien udgør ifølge Elsams 

seneste beregninger â?¦. mio.kr. beregnet med en rente på ..%.  

 

59. Af Elsams opstilling fremgår det endvidere, at køb af halm tegner sig for ca. 

..% af de samlede omkostninger på ca. ..mio.kr. Investeringsbehovet er på ca. 

..mio.kr., der af Elsam er fordelt over projektperioden på 10 år med ca. ..mio.kr. 

årligt.  

 

60. I december 2000 indgik Landbrugets organisationer, Energistyrelsen og Elsam 

aftale om afbrænding af ca. 100.000 tons halm årligt på Studstrupværket. Det er 

ikke oplyst, hvorledes prisen på halm blev fastsat.  
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61. Elsams beregninger bygger på en marginalbetragtning, der sammenligner de 

merindtægter og merudgifter, som for selskabet er forbundet med halmfyring set i 

forhold til kulfyring. På indtægtssiden har Elsam således indregnet merindtægterne 

for halmbaseret elproduktion. Denne post er opgjort som tilskuddet til halmprodu-

ceret el minus markedsprisen for el. Da tilskuddet plus markedsprisen ikke må 

overstige 30 øre/kWh, - jf. herved § 59a, stk. 7, i Elforsyningsloven - vil merind-

tægten for den halmbaserede elproduktion falde, når markedsprisen på el stiger. 

Dette betyder, at Elsams marginalbetragtning i denne situation fører til en højere 

omkostningsbestemt halmvarmepris.  

 

62. ÅKV mener, at Elsams opstilling ikke er en prisberegning. ÅKV har herved 

henvist til Varmeforsyningslovens bestemmelser, hvorefter den omkostningsbe-

stemte pris for varme produceret ved halmtilsatsfyring, skal fastsættes med ud-

gangspunkt i de udgifter, som medgår til halmfyring, dvs. udgifter til indkøb af 

halm, ombygning af anlæg, øget drift og vedligeholdelse mv. fratrukket indtægter-

ne ved salg af restprodukter og det statslige tilskud efter Elforsyningslovens § 59a, 

stk. 8, hvorefter der ydes et årligt tilskud på op til 100 kr./ton afbrændt halm.  

 

63. ÅKV har særligt fremhævet, at da halm ikke er afgiftsbelagt, og Elsam derfor 

ikke betaler kulafgift herfor, kan kulafgifter ikke indregnes som en udgift i den 

omkostningsbestemte halmvarmepris. "Skyggeafgifter" er ikke omkostninger.  

 

64. ÅKV mener i øvrigt, at den marginale analysemetode er problematisk i forbin-

delse med vurdering af varmeprisen.  

 

65. ÅKV har i denne forbindelse anført, at analysemetoden - som nævnt ovenfor - 

indebærer, at økonomien ved tilsatsfyring med halm forringes, når markedsprisen 

på el stiger. ÅVK har i den forbindelse anført, at Elsams beregninger viser en rela-

tiv økonomi, hvis resultat er afhængig af forhold, der ikke har noget at gøre med 

tilsatsfyring - nemlig markedsprisen på el.  

 

66. Elsam har endvidere anført, at selskabet har en række grunde til at anvende en 

marginalbetragtning.  

 

67. Elsam har således henvist til, at der er tale om et offentligt pålagt projekt. El-

sam har endvidere henvist til, at det under forhandlingerne med Energistyrelsen 

blev forudsat, at projektet skulle hvile i sig selv, og værkets øvrige omkostninger 

ikke måtte påvirkes af projektet. Elsam har tillige anført, at det er projektets øko-

nomi, der er bestemmende for, om der ydes tilskud. Elsam har tillige anført, at det 

er normalt for evaluering af anlægsændringer på idriftværende anlæg at anlægge 

en marginalbetragtning - og ikke en absolut vurdering.  
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SUBSTITUTIONSPRISEN  

68. Med henvisning til Energitilsynets sædvanlige praksis har ÅKV anført, at pri-

sen på halmvarme ikke må overstige substitutionsprisen. Om substitutionsprisens 

fastsættelse har ÅKV anført, at denne pris - ifølge Energitilsynets praksis - skal 

fastsættes som den lavest mulige realistiske alternative pris. Dette indebærer efter 

ÅKV's opfattelse, at substitutionsprisen skal fastsættes som Studstrupværkets kul-

baserede pris inkl. afgifter. ÅKV har i denne forbindelse henvist til, at ÅKV er 

pålagt at aftage fjernvarme fra Studstrupværket, hvorfor substitionsprisen nødven-

digvis må være Studstrupværkets varmepris, som om varmen var produceret på 

kul inkl. afgifter.  

 

69. Elsam finder ligeledes, at substitutionsprisen skal fastsættes som Studstrup-

værkets kulbaserede pris inkl. afgifter.  

 

70. Selv om Elsam og ÅKV er enige om, hvorledes substitutionsprisen skal fast-

sættes, har parterne tilkendegivet, hvorledes substitutionsprisen skulle fastsættes, 

såfremt andre anlæg skulle lægges til grund for en beregning af substitutionspri-

sen.  

 

71. ÅKV har således anført, at såfremt yderligere produktionsanlæg skulle medta-

ges i en sammenligning, ville det mest realistiske alternativ være anvendelse af 

træpiller på reserveanlæggene i Århus midtby. Dette ville i givet fald føre til en 

omkostningsbestemt pris, der ville være op til x% lavere end den kulbaserede pris  

 

72. Hertil har Elsam anført, at substitutionsprisen skal udmøntes under iagttagelse 

af det overordnede krav om anvendelse af biomasse på kraftvarmeanlæg. Såfremt 

der skal fraviges fra princippet om, at substitutionsprisen er den kulbaserede var-

mepris inkl. kulafgift skal substitutionsprisen, derfor beregnes ud fra hvad en til-

svarende varmemængde ville koste varmeforsyningen ved egenproduktion på et 

biomassefyret kraftvarmeanlæg.  

 

73. Elsam har tillige anført, at reserveanlægget ikke opfylder kravene om kraft-

varmeproduktion og derfor ikke er et reelt gennemførligt alternativ.  

 

74. Hertil har ÅKV anført, at det træpillefyrede reserveanlæg er et realistisk alter-

nativ til biomassefyring på Studstrupværket, og at det prisniveau, som ville være 

gældende ved anvendelse af reserveanlægget, ville svare til prisniveauet i sam-

menlignelige bioanlæg.  

PARTERNES BEMÆRKNINGER TIL SAGSFREMSTILLINGEN  

75. Sekretariatet har forelagt sagsfremstillingen i indeværende notat for Elsam og 

ÅKV, der med brev af 18. november 2002 henholdsvis brev af 13. november og 6. 

december 2002 har fremsendt bemærkninger til sagsfremstillingen. ÅKV har 

fremsendt kopi af selskabets indlæg til Elsam. Elsam har med brev af 6. januar 

2003 fremsendt bemærkninger til ÅKV's seneste indlæg.  

 

76. Det bemærkes, at ÅKV's brev af 13. november 2002 indeholder en række fak-

tuelle oplysninger, som er indarbejdet i sagsfremstillingen foran.  

Elsams bemærkninger.  
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77. Elsam har i forbindelse med de fremsendte bemærkninger ændret selskabets 

anmodning til Energitilsynet.  

 

78. Elsam ønsker således,  

 

79. a) at Energitilsynet godkender princippet om, at Elsam er berettiget til at op-

kræve kulskyggeafgift på den varme, der leveres fra biomassefyringsanlæg.  

 

80. Elsam har tillige anmodet om, at Energitilsynet godkender  

 

81. b) at omkostningerne ved produktion af den halmbaserede varme, som et alter-

nativ til at opkræve kulskyggeafgift, opgøres efter en marginalbetragtning, således 

at det alene er de omkostningsændringer, som er forbundet med halmvarmeprojek-

tet, der indgår i opgørelsen, jf. selskabets opstilling over projektets økonomi. (Det 

bemærkes, at Elsam efter at sekretariatet havde modtaget selskabets høringssvar - 

omformulerede den under b) nævnte anmodning. Den omformulerede anmodning 

er gengivet ovenfor).  

 

82. Ved halmvarmens kulskyggeafgift forstås den kulafgift, som skulle være be-

talt, såfremt den varmemængde, som produceres på basis af halm, var produceret 

med kul som brændsel.  

 

83. Elsam har telefonisk oplyst, at Tilsynets accept af den under a) nævnte anmod-

ning betyder, at Elsam vil være berettiget til fra ÅKV at opkræve et årligt beløb, 

der svarer til kulskyggeafgiften på den del af fjernvarmen, der produceres på bio-

masseanlægget. Dette indebærer - ifølge Elsam - at forbrugerprisen for halmvarme 

ikke vil overstige den kulbaserede pris inkl. kulafgift.  

 

84. For så vidt angår den under b) nævnte anmodning har Elsam oplyst, at anmod-

ningen indebærer, at halmvarmeprisen fastsættes til et beløb, der giver dækning 

for de meromkostninger, som er forbundet med halmvarmeombygningen og pro-

duktionen af halmvarme. Elsam ønsker at anvende denne prisfastsættelse uanset, 

om halmvarmeprisen herved kan blive større eller mindre end den pris, der svarer 

til den kulbaserede varmepris tillagt kulafgift.  

DE JURIDISKE RAMMEBETINGELSER  

85. Elsams argumentation ses i det store og hele at svare til, hvad der er beskrevet 

foran i notatet.  

 

86. Elsam har således argumenteret for, at opkrævningen af en kulskyggeafgift 

ikke er i strid med bestemmelserne i Elforsyningloven og Varmeforsyningsloven.  

 

87. For så vidt angår Elforsyningslovens § 75, stk. 2, har Elsam anført, at kulskyg-

geafgift i praksis er blevet tilladt i forbindelse med varme produceret på basis af 

ikke-afgiftbelagt brændsel som fx naturgas.  
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88. For så vidt angår Varmeforsyningslovens bestemmelser er det Elsams opfattel-

se, at lovens § 20, skal forstås således, at Elsam er berettiget til at opkræve en 

kulskyggeafgift. Elsam har i denne forbindelse henvist til lovgivers intentioner og 

til bemærkningerne til forarbejderne samt til bemyndigelsesbestemmelsen i Var-

meforsyningslovens § 20, stk. 3, (i L. 240, af 29. marts 2000). Elsam har anført, at 

det af bemærkningerne til § 20, stk. 3, fremgår, at hensigten med bestemmelsen er, 

at afgiftsfordelen skal kunne bidrage til at reducere de forholdsvis høje udgifter, 

der er forbundet med drift og etablering af et biomassebaseret værk. Elsam har 

desuden henvist til note 38 i Karnovs kommentarer til bestemmelsen.  

 

89. Elsam er opmærksom på, at bemyndigelsesbestemmelsen i § 20, stk. 3, ikke er 

udnyttet, men mener at bestemmelsen - med henvisning til lovbemærkningerne - 

kan tages som et udtryk for, at lovgiver er af den opfattelse, at opkrævning af en 

kulskyggeafgift vil være udtryk for en rimelig fordeling mellem el- og varmesiden.  

 

90. Elsam har sammenfattende anført, at varmeforsyningsloven via de nævnte 

lovbemærkninger giver hjemmel til at opkræve kulskyggeafgift, og en sådan om-

kostningsfordeling ikke vil være i strid med Elforsyningslovens § 75. I den forbin-

delse har Elsam desuden understreget, at lovbemærkningerne til såvel varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 3, og Elforsyningslovens § 59a, stk. 8, ifølge almindelige 

lovfortolkningsregler har afgørende vægt i forbindelse med en fastlæggelse af, 

hvad der kan opkræves for fjernvarmen i henhold til Varmeforsyningslovens § 20.  

 

91. Elsams indlæg indeholder tillige en række bemærkninger af faktuel karakter. 

Disse bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen foran.  

ÅKV's indlæg  

 

92. For så vidt angår det hjemmelsmæssige grundlag fastholder AKV, fortsat, at 

leverancerne af halmvarme fra Studstrupværket til ÅKV skal afregnes på grundlag 

af en pris, der ikke overstiger den omkostningsbestemte pris respektive substituti-

onsprisen.  

 

93. ÅKV finder, at der ikke med Varmeforsyningslovens § 20 eller i de af Elsam 

anførte lovbemærkninger (eller på andet grundlag) er skabt hjemmel til at fravige 

dette princip, idet en skyggeafgift ikke er en omkostning.  

 

94. ÅKV har i denne forbindelse anført, at når der fx i relation til Elforsyningslo-

vens § 59a, stk. 8, er anført, at "kraftvarmeværkerne pga. afgiftsfordelen kan sælge 

varmen til en højere pris, uden at varmeforbrugerne skal betale ekstra for varmen" 

refererer det til en situation, hvor den omkostningsbestemte pris ville være højere 

end substitutionsprisen.  

 

95. ÅKV har videre anført, at når det i Økonomi- og Erhvervsministerens skrivelse 

til det Energipolitiske udvalg er anført "at forudsætningerne for projektet er, at 

varmesiden ikke må stilles ringere" må det indebære, at substitutionsprisprincippet 

fortsat skal finde anvendelse ved prisfastsættelsen på biomassefyrede kraftvarme-

værker. Fraveg man dette princip ville det indebære, at varmesiden blev stillet 

ringere set i forhold til de nugældende regler for prisfastsættelse.  
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96. ÅKV har endvidere påpeget, at substitutionsprincippet finder anvendelse, uan-

set om halmvarmeprisen beregnes udfra en marginalbetragtning eller udfra en 

omkostningsfordeling.  

 

97. ÅKV bestrider, at der i biomassepålægget eller i Elsams bevilling skulle være 

hjemmel for Elsams synspunkter om prisfastsættelse. ÅKV har således anført, at 

pålæggene hverken direkte eller indirekte er rettet mod varmesiden, og indeholder 

således ikke hjemmel for Elsam til at forhøje varmeprisen.  

 

98. ÅKV har tillige anført, at intentionerne med "Kraftværkspakken", bl.a. var at 

sikre opfyldelsen af den pålagte udbygning med bl.a. biomasse. De konkurrence-

udsatte kraftværker fik således ved overførsler fra elforbrugerne kompensation for 

bl.a. udbygningen med biomasse.  

 
BEGRUNDELSE 
99. For Tilsynet foreligger herefter spørgsmålet om, hvorvidt Elsams ønsker med 

hensyn til prisfastsættelsen for halmvarme er i overensstemmelse med reglerne i 

Varmeforsyningsloven og Elforsyningsloven.  

 

100. I sagen er der henvist til § 75, stk. 2, i Elforsyningsloven og til § 20, stk. 1, og 

stk. 3, i Varmeforsyningsloven.  

 

101. I henhold til § 20, stk. 3, kan Miljø- og Energiministeren (nu Økonomi- og 

Erhvervsministeren) fastsætte regler om fordeling af omkostningerne til produkti-

on af el og varme på biomassebaserede kraftvarmeværker. Ministeren har ikke 

udnyttet denne bestemmelse.  

 

102. Efter bestemmelsen i Elforsyningslovens § 75, stk. 4, kan Miljø- og Energi-

ministeren (nu Økonomi og Erhvervsministeren) fastsætte regler om fordeling af 

omkostningerne efter lovens § 75, stk. 2, (og stk. 3). Ministeren har ikke udnyttet 

denne bemyndigelse.  

 

103. Dette indebærer i den her foreliggende sag, at prisen på halmvarme højst 

afregnes som den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris og substi-

tutionsprisen, dvs. varmekøberens pris ved at fremskaffe den omhandlede varme-

mængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredjemand.  

 

104. For så vidt angår den omkostningsbestemte pris for halmvarme, skal denne 

opgøres som en andel af Studstrupværkets samlede omkostninger, tillagt de om-

kostninger, som alene vedrører den konkrete produktion af varme ved tilsatsfyring 

af halm.  

 

105. Andelen af fællesomkostningerne skal opgøres efter bestemmelserne i Elfor-

syningslovens § 75, stk. 2. Efter denne bestemmelse må kraftvarmeanlæggets om-

kostninger ikke fordeles på en måde, som er urimelig for fjernvarmeforbrugerne. 

De omkostninger, som alene vedrører produktionen af halmvarme er omfattet af 

bestemmelser i Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.  
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106. Der skal herefter tages stilling til, hvorledes den omkostningsbestemte pris 

nærmere skal opgøres. Som det fremgår, mener Elsam, at omkostningerne for 

produktion af halmvarme skal opgøres udfra en marginalbetragtning, der viser de 

meromkostninger, som for Studstrupværket er forbundet med halmfyring set i 

forhold til fortsat kulfyring. ÅKV mener, at udgangspunktet for prisfastsættelse for 

halmvarme er værkets samlede faktiske omkostninger og en fordeling af disse på 

halmvarme og andre produkter. I forbindelse med omkostningsopgørelse skal det 

påpeges, at halmvarmens skyggeafgift ikke er en omkostning for Elsam.  

 

107. Spørgsmålet er herefter, om Elsams marginale opgørelsesmetode er i over-

ensstemmelse med Elforsyningslovens § 75, stk. 2, og Varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1.  

 

108. Efter Tilsynets opfattelse er dette ikke tilfældet. Tilsynet har herved lagt vægt 

på, at Elforsyningslovens § 75, stk. 2, udtrykkeligt taler om fordeling af omkost-

ninger, og at der efter Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kun kan indregnes nød-

vendige omkostninger i varmepriserne. I de af Elsam opstillede marginalberegnin-

ger indgår også indtægter, som vil påvirke den omkostningsbestemte halmvarme-

pris. Denne vil således stige, når den markedsbestemte elpris stiger, jf. det under 

punkt 61 anførte.  

 

109. I forbindelse med bestemmelsen i Elforsyningslovens § 75, stk. 2, er der i 

lovbemærkningerne anført følgende:  

 

110. "Ved de nuværende kraftvarmeanlæg indebærer bestemmelsen (i § 75, stk. 2), 

at de principper for deling af kraftvarmefordelen, som parterne har fastsat i de 

gældende aftaler for levering af fjernvarme, bliver opretholdt også fremover, såle-

des at der ikke sker en overvæltning af omkostninger på varmesiden i forhold til 

grundlaget for disse aftaler."  

 

111. Disse bemærkninger indebærer - efter Tilsynets opfattelse - at der i forbindel-

se med prisfastsættelsen på halmvarme ikke bør ske en ændring af de principper 

for deling af fordelen for den kulbaserede varmeproduktion, som er fastsat i par-

ternes aftale.  

 

112. Den andel af fællesomkostningerne, som skal indgå i den omkostningsbe-

stemte pris på halmvarme, skal herefter beregnes efter fordelingsnøgler, som ikke 

er urimelige for fjernvarmeforbrugerne, jf. Elforsyningslovens § 75, stk. 2. Endvi-

dere må fordelingsnøglerne ikke indebære, at der for den kulbaserede varmepro-

duktions vedkommende sker en ændring i de principper, som er fastlagt i parternes 

nugældende aftale, jf. bemærkningerne til § 75, stk. 2.  

 

113. Den konkrete varmepris skal fastsættes som den laveste af henholdsvis den 

omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen.  
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114. For så vidt angår halmvarmens substitutionspris, finder Tilsynet, at denne 

skal fastsættes som Studstrupværkets kulbaserede pris tillagt kulafgifter. Tilsynet 

har herved lagt vægt på, at ÅKV er pålagt aftagepligt, og at der ifølge bemærknin-

gerne til L 205 er lagt betydelig vægt på, at biomassefyring ikke indebærer en 

samlet stigning i forbrugerprisen på varme. Det bemærkes i øvrigt, at begge parter 

er enige om, at substitutionsprisen skal fastsættes som den kulbaserede varmepris 

tillagt kulafgift.  

 

115. Tilsynet finder endvidere, at prisen for halmvarme skal fastsættes på basis af 

et årsbudget med efterfølgende regulering efter realiserede beløb. Tilsynet har 

herved lagt vægt på, at denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Tilsy-

nets praksis for prisfastsættelse af fjernvarme.  

 

116. Efter Tilsynets opfattelse skal de tilskud, som er øremærket til halmvarme-

projektet, indregnes i halmvarmeprisen. Tilsynet har herved lagt vægt på, at de 

pågældende tilskud må betragtes som negative omkostninger specielt ved opgørel-

sen af prisen på halmvarme.  

 

117. Elsam har som anført i brev af 30. januar 2002 anmodet Tilsynet om at træffe 

afgørelse om, at det ikke er urimeligt efter Elforsyningslovens 75, stk. 2, at fast-

sætte en omkostningsfordeling, som resulterer i en halmvarmepris, der er lig med 

den kulbaserede varmepris inkl. kulafgift. Som nævnt har Elsam henvist til, at 

halmvarmeprojektet - ifølge selskabets marginalberegninger - vil give underskud 

set over en 10 års-periode. Elsam ønsker, at denne prisberegning skal være gæl-

dende over en periode på 10 år. Der er ikke nærmere redegjort for, hvorledes om-

kostningsfordelingen skal ændres for at opnå den pågældende pris.  

 

118. En sådan form for prisfastsættelse findes ikke umiddelbart at være i overens-

stemmelse med Elforsyningslovens § 75, stk. 2, og Varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, jf. det ovenfor anførte.  

 

119. Det skal dog bemærkes, at de tidligere prisudvalg i sager, hvor der skulle 

udøves et rimelighedsskøn i et betydeligt omfang tog aftaler til efterretning, når 

disse var indgået mellem ligeværdige parter med modstående interesser.  

 

120. Selv om man accepterede Elsams omkostningsopgørelse, ville det fortsat 

gælde, at prisberegningen skulle baseres på et årsbudget med efterfølgende regule-

ring i forhold til de realiserede tal.  

 

121. Som tidligere nævnt har Elsam i brev af 18. november 2002 anmodet om 

Tilsynets accept af to andre former for prisfastsættelse på halmvarme. Elsam har 

således ønsket- jf. punkt b) jf. side 11 i sagsfremstillingen - at fastsætte halmvar-

meprisen således, at selskabet får fuld dækning for de meromkostninger, som - 

ifølge selskabets marginalbetragtning - er forbundet med halmvarmeprojektet  

 

122. Som nævnt under punkt 111 ovenfor kan en pris på halmvarme ikke fastsæt-

tes udfra en marginalbetragtning. Allerede af denne grund vil den af Elsam ønske-

de prisfastsættelsesmetode ikke kunne accepteres.  
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123. Elsam ønsker at anvende den omhandlede prisfastsættelsesmetode, uanset om 

dette resulterer i en halmvarmepris, der er højere eller lavere end halmvarmens 

substitutionspris.  

 

124. I visse situationer vil Elsam således anvende en halmvarmepris, som er højere 

end substitutionsprisen. Dette er i strid med substitutionsprisprincippet, hvorefter 

den laveste af substitutionsprisen henholdsvis den omkostningsbestemte pris skal 

anvendes.  

 

125. På denne baggrund må det - efter Tilsynets opfattelse - konkluderes, at den af 

Elsam ønskede prisfastsættelsesmetode ikke kan accepteres.  

 

126. Elsam har tillige ønsket, - jf. punkt 81 - at Tilsynet accepterer, at der fra ÅKV 

opkræves et årligt beløb, der svarer til den kulafgift, som skulle være betalt, så-

fremt den varme, der er produceret på basis af halm, var produceret med kul som 

brændsel.  

 

127. Denne prisfastsættelsesmetode indebærer, at prisen på halmvarme vil være lig 

med halmvarmens substitutionspris også i de situationer, hvor den omkostningsbe-

stemte pris er lavere end substitutionsprisen.  

 

128. Elsam vil således i visse situationer anvende en halmvarmepris, som er højere 

end den omkostningsbestemte pris. Da dette er i strid med substitutionsprisprin-

cippet kan den pågældende prisfastsættelsesmetode ikke accepteres. 

 

 


