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Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens 
kapitel 4 

I brev af 24. oktober 2012 anmodede advokat Kristian Raun Larsen, 
Bech-Bruun, på vegne af Hashøj Biogas A.m.b.a., Energitilsynet om at 
meddele dispensation fra bestemmelserne i varmeforsyningslovens 
kapitel 4 for leveringen af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning 
A.m.b.a. efter reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 
2010 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i 
lov om varmeforsyning. 
 
Den nødvendige dokumentation m.v. for Energitilsynet til at meddele 
dispensationen er modtaget i Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
 
Afgørelse 
 
Sekretariatet for Energitilsynet meddeler herved Hashøj Biogas A.m.b.a. 
dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4 i medfør af § 1, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010 om undtagelse af 
biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om 
varmeforsyning. 
 
Dispensationen meddeles gældende fra og med den 1. januar 2013.  
 
Afslutning af varmeåret 2012 sker prismæssigt efter 
varmeforsyningslovens kapitel 4, herunder med afvikling af eventuel 
overdækning, mens eventuel underdækning kan opkræves, og med 
afvikling af eventuelt andre prismæssige korrektioner, såfremt der måtte 
opstå sådanne som følge af dispensationen. 
 
Sekretariatet er ikke afskåret fra senere at tage den meddelte dispensation 
op til fornyet overvejelse, jf. § 1, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1332. 
 
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. og Hashøj Biogas A.m.b.a. er ikke 
afskåret fra at indbringe klager for Energitilsynet vedrørende priser og 
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betingelser for perioden forud for den 1. januar 2013, ligesom eventuelle 
igangværende sager for Energitilsynet vedrørende priserne og 
betingelserne for perioden forud for den 1. januar 2013 vil blive 
færdigbehandlet i Energitilsynet. 
 
 
Sagsfremstilling og vurdering 
 
§ 1 i bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010 om undtagelse af 
biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning 
(undtagebekendtgørelsen) fastsætter reglerne for Energitilsynets 
dispensation af biogasanlæg fra varmeforsyningslovens kapitel 4: 
 
 
§ 1. Energitilsynet giver efter ansøgning dispensation fra bestemmelserne i 

lovens kapitel 4 til levering af biogas fra et anlæg, der ifølge 

varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, er omfattet af reglerne om 

kollektive varmeforsyningsanlæg. 

 

Stk. 2. Stk. 1 gælder for anlæg, der leverer biogas til det indenlandske 

marked, såfremt anlægget leverer til en virksomhed omfattet af 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der har en anden aftagemulighed. 

 

Stk. 3. Ved en anden aftagemulighed forstås, at virksomheden har mulighed 

for at dække sit energibehov over en længere periode uden at aftage 

biogas fra det anlæg, som søger dispensation. 

 

Stk. 4. Ansøgningen er ledsaget af dokumentation for, at de i stk. 1-3 

nævnte betingelser for dispensation er opfyldt. Den virksomhed, som 

aftager biogas, meddeler biogasanlægget de nødvendige oplysninger. 

 

Stk. 5. Såfremt der sker ændringer i de forhold, som virksomheden efter 

stk. 4 har oplyst biogasanlægget, meddeler virksomheden dette til 

biogasanlægget med kopi til Energitilsynet. 

 

Stk. 6. Dispensationen bortfalder såfremt betingelserne for dispensation, jf. 

stk. 1-3, ikke længere er opfyldt 

 
 
Følgende foreligger oplyst samt dokumenteret i brev af 22. november 
2012 fra Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.: 
 
 
Ad § 1, stk. 1  
Ansøgning foreligger i brev af 24. oktober 2012.  
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Hashøj Biogas A.m.b.a. er omfattet af reglerne om kollektive 
varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1. 
 
Ad § 1, stk. 2 
Hashøj Biogas A.m.b.a. leverer biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning 
A.m.b.a., det vil sige til det indenlandske marked. 
 
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. er omfattet af 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 
 
Ad § 1, stk. 3 
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. har anden aftagemulighed til at 
dække sit energibehov over en længere periode uden at aftage biogas fra 
Hashøj Biogas A.m.b.a. Der er tale om ledningsbunden naturgas. 
 
Ad § 1, stk. 4 
Er opfyldt. 
 
 
Energistyrelsens ”Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af 
biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om 
varmeforsyning” af 2. december 2010 angiver, at Energitilsynet skal give 
dispensation til anlæg, når betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne 
for dispensation er: 
 
 

- ”At der er tale om levering af biogas til en virksomhed, omfattet af 

varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1.” *),  

- ”At der er tale om levering til det indenlandske marked”, og 

- ”At der er tale om levering til en virksomhed, som har anden 

aftagemulighed” 

 
*)  Der er i henhold til undtagebekendtgørelsens § 1 stk. 1, tale om levering fra en 

virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og ikke levering til 

en virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1. 

 
 
Alle 3 betingelser skal ifølge vejledningen være opfyldt. Betingelserne er 
opfyldt. 
 
Hashøj Biogas A.m.b.a. ønsker dispensation meddelt til ikrafttrædelse pr. 
1. januar 2013.  
 
Sekretariatet har ikke bemærkninger til det. 
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Hashøj Biogas A.m.b.a. ønsker endvidere Energitilsynets bekræftelse på, 
at der i prisen for år 2013 og efterfølgende ikke skal indregnes 
korrektioner, der vedrører den afsluttede priseftervisning for år 2012. 
 
Sekretariatet kan ikke give en sådan bekræftelse. Sekretariatets 
begrundelse er, at Hashøj Biogas A.m.b.a. er omfattet af 
varmeforsyningslovens prisbestemmelser til og med den 31. december 
2012. Derfor skal den over- eller underdækning, der optræder i 
priseftervisningen for år 2012, når denne bliver udarbejdet med henblik 
på anmeldelse til Energitilsynet i år 2013, afvikles over for Hashøj 
Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. på sædvanlig vis, jf. Energitilsynets 
vejledning herom. Vejledningen findes på Energitilsynet hjemmeside 
under overskriften ”Vejledning om varmeforsyningslovens 
prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-
/underdækning” af 2. juni 2009.  
 
Eventuelle spørgsmål om den konkrete afvikling af over- eller 
underdækning for år 2012 - og eventuelt andre prismæssige korrektioner - 
der måtte følge af, at Hashøj Biogas A.m.b.a. efter den 31. december 
2012 ikke længere er omfattet af varmeforsyningslovens 
prisbestemmelser, kan rettes til sekretariatet.  
 
Afslutningsvis foreligger oplyst uden for betingelserne, at der under 
forudsætning af, at dispensation meddeles, vil blive indgået en ny 
biogasleveringsaftale mellem Hashøj Biogas A.m.b.a. og Hashøj 
Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. på vilkår, der opfylder betingelserne for at 
opnå og opretholde en dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4. I 
forlængelse heraf er det oplyst, at parterne har iværksat indledende 
drøftelser om de nærmere vilkår for en fremtidig leveringsaftale. 
 
Det foreligger endvidere oplyst uden for betingelserne, at Hashøj Biogas 
A.m.b.a. i henhold til vilkårene for det kommunegaranterede lån kan 
indfri restgælden til Kommunekredit til en hvilken som helst tid og uden 
forudgående varsel. I praksis vil dette dog nok ske til førstkommende 
termin ifølge det oplyste. Denne information er foranlediget af, at det af 
Energistyrelsens vejledning fremgår, at anlæg, der opnår dispensation, 
som udgangspunkt ikke vil kunne få kommunegaranti. Informationen 
vedrører ikke betingelserne for at opnå dispensation. 
 
 
Klagevejledning 
    
Eventuel klage over Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse sker til 
Energiklagenævnet. Klagen skal være indbragt til Energiklagenævnet 
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inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Energiklagenævnets adresse 
er Frederiksborggade 15, 1360 København K.  
 
Forretningsorden for Energiklagenævnet kan ses på Energiklagenævnets 
hjemmeside www.ekn.dk.    
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Rysgaard Jensen 
Specialkonsulent   
4171 5386 
HRJ@energitilsynet.dk 


