
 

Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 

Dansk Affaldsforening 

Dansk Fjernvarme 

Dansk Energi 

 
Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 
 

I medfør af § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 

om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra af-

faldsforbrændingsanlæg udmeldes hermed prislofter for kalenderåret 

2015. 

 

Prisloftsregler og overgangsbestemmelser 

Prisloftbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2013 og medfører, at 

der kun udmeldes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg uanset an-

læggenes placering efter de energipolitiske retningslinjer (det nye pris-

loft). 

 

Der er imidlertid overgangsbestemmelser i bekendtgørelsens §§ 7-8, så 

der i en periode frem til 2016 fortsat udmeldes tre prislofter – ét for hvert 

af de energipolitiske områder. De tre prislofter er beregnet ved at indek-

sere de for 2013 udmeldte prislofter. 

 

Det nye prisloft er baseret på varmepriserne fra de centrale kraftvarme-

anlæg. Der tages udgangspunkt i de senest anmeldte priseftervisninger, 

herunder de anmeldte produktionsomkostninger. Prisloftet for 2015 be-

regnes således på regnskabstal fra 2013, som er anmeldt pr. 15. septem-

ber 2014. Prisloftet aktualiseres ved at Energitilsynet i henhold til be-

kendtgørelsens § 4, stk. 3, tillægger eller fratrækker eventuelle senere af-

giftsændringer. 

 

Hvilket prisloft er anlæggene omfattet af 

 

Det nye prisloft (A) 

Det nye prisloft gælder for anlæg, hvis leveringsaftaler er indgået eller 

genforhandlet efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. januar 2013
1
. 

 

Prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne (B) 

For anlæg med leveringsaftaler, der er indgået før den nye bekendtgørel-

ses ikrafttræden, bliver der i overgangsperioden fortsat udmeldt tre pris-

lofter
2
. 

 

Fra 1. januar 2016 er alle anlæg omfattet af det nye prisloft
3
. 

 
 

                                                 
1
 Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 2. 

2
 Bekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1. 

3
 Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1. 
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Sekretariatet gør afslutningsvist opmærksom på, at der vil kunne søges 

dispensation hos Energistyrelsen, såfremt prislofterne ikke afspejler de 

afgifter, der er indført/udfaset efter perioden, som beregningen af prislof-

terne bliver baseret på. 

 

Klagevejledning 

Eventuel klage over Energitilsynets afgørelse kan indbringes for Energi-

klagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klage-

nævnet inden 4 uger efter udmeldingen. Klagen sendes til: 

 

Energiklagenævnet 

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf.: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er mod-

taget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, 

under menuen ”Klagebehandling”. På Energiklagenævnets hjemmeside 

findes også klagenævnets forretningsorden. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Refsgaard Holm 

Fuldmægtig 

 

Tlf. direkte  +45 4171 5415 

Mail tbho@energitilsynet.dk  

 

 

Vedlagte bilag 

 

Bilag 1 – Anlæggenes indplacering 

Bilag 2 – Afgiftsændringer 

Bilag 3 – Indeksering 
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Bilag 1 – Anlæggenes indplacering 

 

Navn på anlægget Substitutionsmulighed 

Affaldsforbrændingsanlæg I/S REFA Biomasse/andet 

AffaldPlus, Slagelse Biomasse/andet 

Grenaa Forbrændingsanlæg Biomasse/andet 

Hammel Forbrændingsanlæg Biomasse/andet 

I/S Fælles Forbrænding, Affaldsvarmeværk Biomasse/andet 

I/S Kraftvarmeværk Thisted Biomasse/andet 

Aars Fjernvarmeforsyning Biomasse/andet 

I/S Vestforbrænding, levering til centralt net Centralt 

Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget Centralt 

Amager Ressourcecenter (ARC) Centralt 

BOFA Centralt 

KARA/NOVEREN Centralt 

I/S Reno Nord Centralt 

I/S Reno Syd Centralt 

Kolding Forbrændingsanlæg Centralt 

L-90 Affaldsforbrænding Centralt 

Odense Kraftvarmeværk Centralt 

AVV-Forbrændingsanlæg Naturgas 

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S Naturgas 

Horsens Kraftvarmeværk Naturgas 

AffaldPlus, Næstved Naturgas 

I/S Nordforbrænding Naturgas 

I/S Vestforbrænding, levering til decentralt net Naturgas 

Måbjergværket Naturgas 

Skagen Forbrænding Naturgas 

Svendborg Kraftvarmeværk  Naturgas 

Sønderborg Kraftvarme I/S Naturgas 
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Bilag 2 - Afgiftsændringer 

 

Det nye prisloft bliver efter de gældende regler tillagt eller fratrukket 

eventuelle afgifter (energiafgift, CO2-afgift eller forsyningssikkerhedsaf-

gift
4
), der ikke er afspejlet i de priser, som beregningerne er baseret på. 

Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort før 1. sep-

tember 2014 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2015. 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at da afgiftssatserne for kul og olie i 

perioden 2013 til 2015 er steget tilsvarende for naturgas, tages der alene 

udgangspunkt i naturgas. 

 

Energiafgift på naturgas 

Energiafgiften på naturgas er steget fra 279,5 øre/Nm
3
 i 2013 til 289,6 

øre/Nm
3
 i 2015, svarende til 10,1 øre/ Nm

3
. Omregnet til Kr./GJ er afgif-

ten steget fra 70,58 Kr./GJ i 2013 til 73,13 Kr./GJ i 2015 (2,55 Kr./GJ)
5
, 

svarende til den årlige opskrivning på 1,8 %. 

 

Alm. stigning fra 2013 til 2014 (+ 1,8%):  1,26 Kr./GJ 

Alm. stigning fra 2014 til 2015 (+ 1,8%): 1,29 Kr./GJ 

Samlet stigning i energiafgift på naturgas i perioden fra 2013 til 2015 2,55 Kr./GJ 

 

CO2-afgift 

Stigningen i CO2-afgiften, der udgør 1,4 øre/Nm
3
 fra 2013 til 2015, vur-

deres til at være uvæsentlig i forhold til prisloftet. 

 

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen
6
 udgør 

(2,55 Kr./GJ / 1,2): 2,125 Kr./GJ 

 

                                                 
4
 Bekendtgørelsens § 4, stk. 3. 

5
 Energiafgiften er omregnet efter nedre brændværdi, hvor 1 Nm3 svarer til 11 kWh. 

6
 I henhold til Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 29. november 2013 (j.nr. 

13/06406) beregnes afgiftsændringerne efter V-formlen, som anvendes af kraftvarme-

anlæg ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde brændsel til varmeproduktion. 
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Bilag 3 – Indeksering 

 

De tre prislofter som fortsat udmeldes i henhold til overgangsbestemmel-

serne, beregnes med udgangspunkt i et indeks. 

 

I overensstemmelse med vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 (pkt. 

10.1.5) beregnes indekset på basis af de varmepriser fra de centrale kraft-

varme-anlæg, som i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor pris-

loftet skal gælde, er anmeldt efter lov om varmeforsyning. 

 

Indekset beregnes derfor dels på baggrund af varmepriserne, som ud-

gjorde grundlaget for 2013-udmeldingen, dels på basis af varmepriserne 

der er anmeldt pr. 15. september 2014. 

 

Ved sidste års udmelding (2014-udmeldingen) blev den nye prisloftsmo-

del anvendt på grundlaget for 2013-udmeldingen og gennemsnitsprisen 

beregnet til 83,08 Kr./GJ. 

 

Indekset er i år beregnet ved, at sætte det nye varmtvandsprisloft ekskl. 

afgiftsændringer i forhold til gennemsnitsprisen på 83,08 Kr./GJ, dvs. 

(93,69 Kr./GJ  /  83,08 Kr./GJ) * 100. 

 

Indekset udgør 112,77. 


