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RESUMÉ 
1. Aars Varmeværk har til Energitilsynet fremsendt anmodning om Energitilsynets 

stillingtagen til, om den pris, som Renovest betaler for forbrænding af affald på 

varmeværket (forbrændingsafgift) skal fastsættes til den omkostningsbestemte pris 

eller om prisen, som tilfældet er i dag, kan fastsættes med udgangspunkt i natur-

gasprisen.  

 

2. Aars Varmeværk ejer affaldsforbrændingsanlægget, medens drift- og vedlige-

holdelse af produktionsanlægget er bortforpagtet til Aars Fjernvarmeforsyning. 

Aars Varmeværk foretager også elproduktion, der afhandles med Himmerlands 

Elforsyning A/S. Indtægten fra elproduktionen modregnes i fællesomkostningerne 

fra affaldsvarmeproduktionen.  

 

3. Aars Varmeværk har oplyst, at Renovest grundet aftalen mellem Aars Varme-

værk og Renovest om beregning af forbrændingsafgift i dag betaler en pris på ca. 

10 kr. pr. ton affald, der forbrændes på I/S Aars Varmeværk.  

 

4. Aars Varmeværk bemærker, at fordelingen af fællesomkostninger i året 1. juli 

1999 til 30.juni 2000 var så skæv, at varmeforsyningen bar 92, 7 % og Renovest 

7,3 % af fællesomkostningerne ved henholdsvis affaldsforbrænding og varmepro-

duktion.  

 

5. Aars Varmeværk har ikke detaljeret kunnet redegøre for, hvordan denne situati-

on er opstået.  

 

6. Aars Varmeværk har med henvisning til, at fordelingen af fællesomkostninger 

mellem Aars Varmeværk og Renovest i dag er meget skæv, anmodet Energitilsy-

net om at vurdere, hvorledes fællesomkostningerne ved den omkostningsbaserede 

affaldsvarmeproduktion skal fordeles mellem affald og varme.  

 

7. 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.  
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8. Energitilsynet kan ikke vurdere selve forbrændingsafgiften i medfør af varme-

forsyningslovens bestemmelser, men alene de afledte følger heraf på varmeprisen. 

Energitilsynet skal således alene vurdere, om den heraf resulterende fjernvarme-

pris er urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk.4.  

 

9. Energitilsynet skal i den forbindelse vurdere, om Aars Varmeværk fastsætter 

varmeprisen i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 20, stk.1, hvorefter 

der i varmeprisen kan indregnes nødvendige omkostninger til energi, lønninger og 

andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger 

som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved frem-

medkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering 

og væsentlig udbygning af forsyningsselskabet.  

 

10. Af varmeforsyningslovens § 20a, stk.7 fremgår, at reglerne om fastsættelse af 

indtægtsrammer ikke omfatter affaldsforbrændingsanlæg. Derimod har Miljø- og 

Energiministeren mulighed for at fastsætte et prisloft for ydelserne fra affaldsfor-

brændingsanlæg.  

 

11. Den aktuelle sag er imidlertid indbragt for Energitilsynet på et tidspunkt, hvor 

der ikke fandtes en bekendtgørelse om prislofter, jf. varmeforsyningslovens § 20 

b, stk.3.  

 

12. Det fremgår endvidere af Elforsyningslovens § 75, stk. 3, at ejere af affalds-

forbrændingsanlæg ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling 

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

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

lingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne.  

 

13. I medfør af elforsyningslovens § 75, stk. 4 kan Miljø- og Energiministeren 

fastsætte regler om fordelingen efter stk. 2 og 3  

 

14. Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk.4, 2. punktum, at Miljø- og 

Energiministeren kan fastsætte regler om fordeling af omkostningerne til behand-

ling af affald og produktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.  

 

15. Miljø- og Energiministeren har endnu ikke benyttet disse beføjelser. Nærvæ-

rende sag skal således løses efter den praksis, der blev tilrettelagt af Gas- og Var-

meprisudvalget.  

 

16. I henhold til Gas- og Varmeprisudvalgets sædvanlige praksis vil en omkost-

ningsbaseret fjernvarmepris baseret på affaldsforbrænding skulle indeholde både 

en andel af fællesomkostningerne ved affaldsforbrændingen og de særomkostnin-

ger ved selve produktionsprocessen, der hører til selve varmeproduktionen.  

 

17. Det vil endvidere gælde, at den aktuelle pris på affaldsvarmen indtil videre 

skal udgøres af den laveste af enten den omkostningsbestemte varmepris på af-

faldsvarmen eller af en substitutionspris på affaldsvarmen.  
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18. Substitutionsprisen er varmekøberens alternative pris ved at fremskaffe den 

omhandlede varmemængde, enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredje-

mand.  

 

19. I den aktuelle situation skal prisen for Aars Varmeværks affaldsvarme således 

altid fastsættes til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris på affalds-

varmen eller til substitutionsprisen.  

 
AFGØRELSE 
Det indstilles, at det meddeles Aars Varmeværk og Renovest, at den nuværende 

fordeling af fællesomkostninger ved produktion af affaldsvarme er urimelig, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk.4.  

 Det indstilles, at det meddeles Aars Varmeværk og Renovest, at Energitil-

synet ved en konkret beregning har fundet, at indtil der foreligger andre 

myndighedsbestemmelser for beregning af affaldsvarmeprisen, skal be-

regningen af den omkostningsbaserede pris på Aars Varmeværks affalds-

varme foretages ud fra en fordeling af fællesomkostningerne, der tager 

udgangspunkt i, at varmesiden maksimalt kan tillægges en andel, der ud-

gør 75 % 

 

SAGSFREMSTILLING 
20. Aars Varmeværk har til Energitilsynet fremsendt anmodning om Energitilsy-

nets stillingtagen til, om prisen på forbrænding af affald på varmeværket, dvs. den 

pris, som Renovest betaler for forbrænding af affald hos Aars Varmeværk (for-

brændingsafgift), skal fastsættes til den omkostningsbestemte pris eller om prisen, 

som tilfældet er i dag, kan fastsættes med udgangspunkt i naturgasprisen.  

 

21. Aars Varmeværk ønsker endvidere Energitilsynets stillingtagen til, hvordan 

fællesomkostningerne ved den samlede omkostningsbestemte varmepris i så fald 

skal fordeles mellem affaldssiden og varmesiden  

 

22. Aars Varmeværk er et interessentskab bestående af Aars Kommune og Aars 

Fjernvarmeforsyning. Aktiviteterne i Aars Fjernvarmeforsyning omfatter distribu-

tion af varme til forbrugerne, vedligeholdelse og udbygning af ledningsnet samt 

servicering af forbrugere og administration. Aars Fjernvarmeforsyning er således 

en varmedistributionsvirksomhed, der ejer et varmedistributionsanlæg. Aars 

Fjernvarmeforsyning betaler en årlig forpagtningsafgift svarende til Aars Varme-

værks omkostninger til forsikring, ejendomsskatter, administration, renter og af-

skrivninger, samt eventuelt henlæggelser.  

 

23. Aars Varmeværk ejer et affaldsforbrændingsanlæg, der ved anvendelse af af-

fald som brændsel producerer varme og el. Det er alene drift-og vedligeholdelse af 

selve produktionsanlægget, der er bortforpagtet af Aars Varmeværk til Aars Fjern-

varmeforsyning.  

 

24. Bestyrelsen for Aars Varmeværk har 6 medlemmer. 3 er udpeget af Aars 

kommunes byråd og 3 af Aars Fjernvarmeforening. Formanden vælges blandt de 

tre byrådsrepræsentanter. I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesmøder tæller 

formandens stemme dobbelt.  
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25. Aars Varmeværk foretager også elproduktion, der afhandles med Himmerlands 

Elforsyning A/S. Indtægten fra elproduktionen modregnes i fællesomkostningerne 

fra affaldsvarmeproduktionen. Værket producerer årligt ca. 20.000 MWh.  

 

26. Aars Varmeværks grundlastenheder består af to affaldsovne, der på årsbasis 

tilsammen producerer ca. 98 % af det samlede varmebehov. 3 gaskedler, der ejes 

af Aars Fjernvarmeforsyning, og en biomassekedel, der ejes af Aars Varmeværk, 

udgør reserve- og spidslastanlæggene.  

 

27. Renovest er et interessentskab, som forestår affaldsindsamlingen og affaldsbe-

handlingen i interessentskabets medlemskommuner samt Randers Kommune og 

Pandrup Kommune. Renovest leverer det indsamlede affald til forbrænding hos 

Aars Varmeværk.  

 

28. Interessenterne i Renovest er Ålestrup, Aars, Farsø, Løgstør, Nibe, Støvring og 

Brovst kommuner.  

 

29. I henhold til de i dag gældende aftaler forpligter Aars Varmeværk sig til årligt 

at forbrænde 52.000 tons affald, mens Renovest forpligter sig til at levere 47.000 

tons affald. Der er endvidere indgået en tillægsaftale for så vidt angår Renovests 

betaling af forbrændingsafgift for forbrænding af affald over 52.000 tons.  

 

30. Mellem Renovest og Aars Varmeværk er der i 1993 indgået en overenskomst 

vedrørende levering og nyttiggørelse af affald i energiproduktionen. Ifølge over-

enskomsten forpligter Renovest sig til at levere 40.000 tons affald til forbrænding 

årligt. Renovest skal herfor betale en forbrændingsafgift på 2.100.000 kr. årligt 

svarende til en gennemsnitspris på 52,50 kr./ton. Dette beløb pristalsreguleres 

årligt.  

 

31. Forbrændingsafgiften er fastsat ud fra en beregnet årlig kapitaludgift på 

18.450.000 kr., der dækker renter og afdrag på såvel den nye kraftvarmeværk som 

det gamle varmeværk. Såfremt der sker ændring i kapitaludgiften, sker der en æn-

dring af forbrændingsafgiften. Dersom kapitaludgiften eksempelvis stiger 10 %, 

stiger den aktuelle forbrændingsafgift med 10 %, og såfremt kapitaludgiften falder 

med 10 %, falder også forbrændingsafgiften med 10 %.  

 

32. Udgangspunktet for fastlæggelsen af forbrændingsafgiften er ud over kapital-

udgifterne den gældende naturgaspris. En reguleringsklausul i overenskomsten 

fastlægger, at forbrændingsafgiften reguleres efter udviklingen i naturgasprisen. 

Det gælder, at såfremt naturgasprisen falder eller stiger, reguleres forbrændingsaf-

giften med 50 % af det beløb, der svarer til stigningen eller faldet i naturgasprisen. 

Det vil sige, at såfremt prisen på naturgas stiger, nedsættes forbrændingsafgiften, 

og såfremt prisen på naturgas falder, øges forbrændingsafgiften. Reguleringen sker 

i forhold til en gennemsnitlig beregnet naturgaspris for det pågældende år.  
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33. Samlet set betyder dette, at forbrændingsafgiften for de første 40.000 tons af-

fald/år beregnes som summen af basisbeløbet, dvs. 2.100.000 kr. plus pristalsregu-

lering, tillagt/fratrukket reguleringsbeløbene for kapitaludgifter og gaspris. Af-

faldsmængden mellem 40.000 og 42.000 tons/år afregnes med den gennemsnitlige 

afregningspris for de første 40.000 tons. Affaldsmængden mellem 42.000 og 

47.000 tons/år afregnes med 0 kr./tons. Affaldsmængden mellem 47.000 og 

52.000 tons afregnes med 70 kr./tons, der pristalsreguleres. Affaldsmængden fra 

52.000 tons/år er i 1998 og 1999 afregnet med et fast beløb på 115 kr./tons uden 

pristalsregulering. Fra og med 2000 afregnes denne affaldsmængde med 105 

kr./tons, der pristalsreguleres.  

 

34. Den maksimale regulering i nedsættelse af forbrændingsafgiften kan dog ikke 

overstige forbrændingsafgiften. Aars Varmeværk kan således aldrig på baggrund 

af ændringer i naturgasprisen komme til at betale for affald leveret til forbrænding.  

 

35. Aars Varmeværk har oplyst, at den gennemsnitlige affaldspris i 2001 for den 

afbrændte affaldsmængde på 53.726 tons er beregnet til 10,65 kr./tons. I 2000 blev 

der afbrændt 51.448 tons affald til en gennemsnitspris på 6,55 kr./tons.  

 

36. Aars Varmeværk har endvidere fremsendt en oversigt over tariffer i lokalom-

rådet for afbrænding af affald, excl. affaldsafgift og moms pr. 31 februar 2000. 

Tarifferne fremgår af nedenstående tabel 1.  

TABEL 1. TARIFFER FOR AFBRÆNDING AF AFFALD EXCL. AFFALDSAFGIFT OG 

MOMS PR. 31/2 2000 

 

I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Øst 240 kr./ton 

Skagen Forbrænding 334 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 

 

 

37. Aars Varmeværk anfører endvidere, at såfremt Energitilsynet er enig i, at pri-

sen på forbrænding af affald skal fastsættes til den omkostningsbestemte pris, skal 

varmeværket gøre gældende, at de fællesomkostninger, som er forbundet med 

affaldsforbrændingen, skal fordeles med 60 % til varmeforsyning og 40 % til Re-

novest.  

 

38. Aars Varmeværk har ladet revisorerne Nielsen & Christensen udarbejde et 

regnskab, som viser, hvordan omkostningerne på varmeværket på baggrund af den 

gældende forbrændingsafgift er blevet fordelt for året 1. juli 1999 til 30 juni 2000. 

Det fremgår af regnskabet, at varmeforsyningen har båret 92,7 % og Renovest 7,3 

% af fællesomkostningerne ved henholdsvis affaldsforbrændingen og varmepro-

duktionen.  
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39. Advokat Bjarne Ditlevsen har på vegne Renovest gjort opmærksom på, at Gas- 

og Varmeprisudvalget tidligere har udtalt, at "det ikke er muligt i medfør af be-

stemmelserne i varmeforsyningsloven at tage stilling til forbrændingsgebyret". 

Denne udtalelse refererer til den omkostningsaftale, der var indgået i affaldsleve-

ringskontrakten mellem den pågældende affaldsleverandør og kraftvarmeanlægget. 

Advokat Bjarne Ditlevsen går herefter ud fra, at Energitilsynet kan afgive en er-

klæring over for Aars Varmeværk om, at Energitilsynet ikke har kompetence til at 

behandle sagen.  

 

40. Renovest tilkendegiver i skrivelserne, at den indgåede overenskomst mellem 

Renovest og Aars Varmeværk er rimelig for begge parter, og at det fortsat er na-

turligt at knytte forbrændingsprisen sammen med prisen på naturgas. Renovest 

bemærker, at varmeforbrugerne tilknyttet Aars Varmeværk stadig har en fordel i 

forhold til de rent naturgasfyrede kraftvarmeværker, idet en stigning i naturgaspri-

sen kun slår igennem med 50 % på forbrændingsafgiften.  

 

41. Endelig har Aars Varmeværk efter Energitilsynets anmodning fremsendt en 

overslagsberegning til fastlæggelse af substitutionsprisen på affaldsvarmen.  

 

42. Substitutionsprisen er varmekøberens alternative pris ved at fremskaffe den 

omhandlede varmemængde, enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredje-

mand.  

 

43. Aars Varmeværk har beregnet, at substitutionsprisen udgør 229 kr./MWh. Aars 

Varmeværk har endvidere foretaget en beregning af affaldsvarmeprisen ved for-

skellige fordelinger af fællesomkostninger på varme og affald. Beregningen af 

affaldsvarmeprisen og af affaldsbehandlingsprisen for en given affaldsmængde, 

given varmemængde og givne fællesomkostninger er vist nedenfor i tabel 2:  

 

Forudsætninger:  

Affaldsmængde: 52.000 ton/år  

Varmemængde: 82.000 Mwh/år  

Fællesomkostninger: 25.000.000 kr./år  

TABEL 2: VARME- OG AFFALDSPRIS FOR GIVEN OMKOSTNINGSFORDELING 

 

% Varmesiden 65 70 75 80 85 90 

Varmepris (kr/MWh) 198,17 213,41 228,65 243,90 259,14 304,87 

% Affaldssiden 35 30 25 20 15 10 

Affaldspris (kr/ton) 168,26 144,23 120,19 96,15 72,11 48,07 

Substitutionspris (kr/MWh) 229 229 229 229 229 229 

 

44. Energitilsynet har i september 2001 indhentet udtalelse hos Energistyrelsen 

vedrørende udmøntningen af reglerne for prislofter og omkostningsfordeling efter 

varmeforsyningsloven.  
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45. Energistyrelsen fandt det på nuværende tidspunkt det mest hensigtsmæssigt 

ikke at gribe ind i eksisterende leveringsaftaler, da disse allerede måtte forudsættes 

at overholde varmeforsyningslovens rimelighedskrav og lovens § 20, stk.1, idet 

aftalerne, såfremt dette ikke skulle være tilfældet, kunne indbringes til Energitilsy-

net, jf. § 21, stk.4.  

 
BEGRUNDELSE 
46. Aars Varmeværk har til Energitilsynet fremsendt anmodning om Energitilsy-

nets stillingtagen til, om prisen på forbrænding af affald på varmeværket (for-

brændingsafgiften) skal fastsættes til den omkostningsbestemte pris eller om pri-

sen, som tilfældet er i dag, kan fastsættes overvejende med udgangspunkt i natur-

gasprisen.  

 

47. Aars Varmeværk har oplyst, at Renovest grundet aftalen mellem Aars Varme-

værk og Renovest om beregning af forbrændingsafgift i 2001 betalte ca. 10 kr. pr. 

ton affald, der forbrændes på I/S Aars Varmeværk.  

 

48. 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.  

 

49. Energitilsynet kan ikke vurdere forbrændingsafgiften i medfør af varmeforsy-

ningslovens bestemmelser, men alene de afledte følger heraf på varmeprisen. 

Energitilsynet skal således vurdere, om den heraf resulterende omkostningsbe-

stemte affaldsvarmepris er urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk.4.  

 

50. I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk.1 kan Aars Varmeværk i varme-

prisen indregne nødvendige omkostninger til energi, lønninger og andre driftsom-

kostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af på-

lagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og 

underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig 

udbygning af forsyningsselskaberne.  

 

51. Det fremgår endvidere af Elforsyningslovens § 75, stk. 3, at ejere af affalds-

forbrændingsanlæg ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling 

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

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

lingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne.  

 

52. I medfør af elforsyningslovens § 75, stk. 4 kan Miljø- og Energiministeren 

endvidere fastsætte regler om fordelingen efter stk. 2 og 3. Endvidere kan Miljø- 

og Energiministeren i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk.44, 2. punktum 

fastsætte regler om fordeling af omkostningerne til behandling af affald og pro-

duktion af varme på affaldsforbrændingsanlæg.  

 

53. Miljø- og Energiministeren har endnu ikke benyttet disse beføjelser.  

 

54. Nærværende sag skal således løses efter den praksis, der blev tilrettelagt af 

Gas- og Varmeprisudvalget.  
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55. I henhold til Gas- og Varmeprisudvalgets sædvanlige praksis vil en omkost-

ningsbaseret fjernvarmepris baseret på affaldsforbrænding skulle indeholde både 

en andel af fællesomkostningerne ved affaldsforbrændingen og de særomkostnin-

ger ved affaldsforbrændingen, der hører til selve varmeproduktionen.  

 

56. Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere fundet, at en fordeling af fællesom-

kostningerne ved affaldsvarmeproduktion med 60 % til varmesiden og 40 % til 

affaldssiden ikke var urimelig. Det var udvalgets opfattelse, at fordelingsnøglen 

for fællesomkostninger skulle lede til realisable varmepriser, ellers var fordelings-

nøglen ikke i orden.  

 

57. Hvis således den varmepris, der fremkommer som et resultat af den valgte 

omkostningsfordelingsnøgle, ved en efterfølgende kontrol viser sig ikke at ligge 

langt fra substitutionsprisen, vil dette være en indikator for, at omkostningsforde-

lingen formentlig ikke vil kunne anses for urimelig.  

 

58. Energitilsynet kan konstatere, at Aars Varmeværk har oplyst, at fællesomkost-

ningerne ved affaldsvarmeproduktionen for året 1. juli 1999 til 30. juni 2000 er 

fordelt med 92,7 % til varmesiden og 7,3 % til affaldssiden.  

 

59. Dette betyder, at energiproduktionsdelen kommer til at bære langt den største 

del af fællesomkostningerne, såfremt der skal være balance i varmeværkets øko-

nomi.  

 

60. Efter Energitilsynets opfattelse er denne meget skæve fordeling af fællesom-

kostningerne til ugunst for varmeforbrugerne. Gas- og Varmeprisudvalget har 

tidligere fundet, at fordelingsnøgler, hvor det ene eller det andet produkt ved den 

forenede produktion skulle bære alle fællesomkostningerne, ikke ville være rime-

lig. Den aktuelle fordeling af fællesomkostninger forekommer derfor umiddelbart 

urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk.4.  

 

61. Aars Varmeværk har ikke over for Energitilsynet kunnet redegøre for årsagen 

til denne skæve omkostningsfordeling.  

 

62. I henhold til Gas- og Varmeprisudvalgets praksis skal en omkostningsbestemt 

pris på affaldsvarme i størst muligt omfang udtrykke de faktiske omkostninger ved 

produktionen af affaldsvarme.  

 

63. Det vil endvidere gælde, at den aktuelle pris på affaldsvarmen skal udgøres af 

den laveste af enten den omkostningsbestemte varmepris på affaldsvarmen eller af 

en substitutionspris på affaldsvarmen.  

 

64. Substitutionsprisen er varmekøberens alternative pris ved at fremskaffe den 

omhandlede varmemængde, enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredje-

mand  
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65. Aars Varmeværk har på Energitilsynets anmodning fremsendt en beregning af 

substitutionsprisen, dersom der på værkets biomassekedel og Aars Fjernvarmefor-

synings gaskedler skulle have været produceret svarende til den mængde varme, 

der produceres ved affaldsforbrænding. Dette svarer til en varmemængde på 

82.000 MWh/år.  

 

66. Energitilsynet finder ingen anledning til at betvivle disse beregninger, der ud-

trykker en gennemsnitsomkostning ved produktion af 82.000 MWh/år. Den resul-

terende substitutionspris udgør 229 kr./MWh.  

 

67. Aars Varmeværk har endvidere foretaget en beregning af affaldsvarmeprisen 

ved forskellige fordelinger af fællesomkostninger på varme og affald.  

 

68. Hvis prisen på affaldsvarme, det vil sige den omkostningsbaserede pris, skal 

holdes under substitutionsprisen, forudsætter dette, at fællesomkostningerne forde-

les med maksimalt 75 % til varmesiden og mindst 25 % til affaldssiden. Dette 

svarer til, at affaldsbehandlingsprisen bliver på ca. 120 kr./tons.  

 

69. Denne pris skal sammenholdes med det af Aars Varmeværk oplyste, hvorefter 

Renovest grundet aftalen mellem Aars Varmeværk og Renovest om beregning af 

forbrændingsafgift reelt i dag betaler ca. 10 kr. pr. tons affald, der forbrændes på 

Aars Varmeværk.  

 

70. En omkostningsfordeling på 75/25 leder til en affaldsbehandlingspris på ca. 

120 kr./tons, der er blandt de laveste i området, og dermed forekommer Energitil-

synet realisabel.  

 

71. Gas- og Varmeprisudvalget har tidligere fundet, at en fordeling af fællesom-

kostningerne med 60 % til varmesiden og 40 % til affaldssiden ikke umiddelbart 

var urimelig. Imidlertid kan en 60/40-fordeling ikke umiddelbart udledes af det i 

den aktuelle sag foreliggende talmateriale.  

 

72. Fællesomkostningerne i Aars Varmeværk skal tilrettes, så varmesiden tildeles 

maksimalt 75 %, mod i dag ca. 93%, af fællesomkostningerne, og affaldssiden 

skal tildeles mindst 25 %, mod i dag ca. 7 %, af fællesomkostningerne ved af-

faldsvarmeproduktionen.  

 

73. I den aktuelle sag vil en fordeling af fællesomkostninger med 75 % til varme-

siden og 25 % til affaldssiden ikke umiddelbart forekomme urimelig, jf. varmefor-

syningslovens § 21, stk.4.  

 

74. Energitilsynet skal understrege, at ovennævnte 75/25 fordeling af fællesom-

kostninger er fremkommet som resultat af en konkret beregning af en fordeling af 

fællesomkostninger ved affaldsvarmeproduktion.  

 


