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UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR-

BRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR 2016 

 

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

telse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg 

udmeldes hermed prisloftet for kalenderåret 2016. 

 

Prisloftet er baseret på varmepriserne fra de centrale kraftvarme-anlæg. Der er 

taget udgangspunkt i de senest anmeldte priseftervisninger, herunder de anmeldte 

produktionsomkostninger. Prisloftet for 2016 beregnes således som udgangspunkt 

på regnskabstal fra 2014, som er anmeldt pr. 15. september 2015. Prisloftet aktua-

liseres ved at Energitilsynet i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, tillægger 

eller fratrækker eventuelle senere afgiftsændringer. Overgangsperioden udløber 

ved udgangen af år 2015, hvorfor der fra og med år 2016 alene udmeldes ét pris-

loft
1
. 

PRISLOFTET FOR 2016 

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER 

På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer be-

regnet til 89,3 kr./GJ. 

 

Prisloft ekskl. afgiftsændringer udgør: 89,3 kr./GJ 

AFGIFTSÆNDRINGER 

Det nye prisloft bliver tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter (energiafgift, CO2-

afgift eller forsyningssikkerhedsafgift), der ikke er afspejlet i de priser, som bereg-

ningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendt-

gjort før 1. september 2015 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2016. 

Afgiftsændringerne, samt beregninger fremgår af bilag 1. 

 

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen udgør: -14,4 

kr./GJ 

PRISLOFT INKL. AFGIFTSÆNDRINGER 

Prisloftet for 2016 er som følger (afrundet til nærmeste hele antal kroner): 

 

Prisloft – kr./GJ 

75 

 

Prisloftet for levering af damp produceret ved affaldsforbrænding på et affaldsfor-

brændingsanlæg fastsættes særskilt efter bekendtgørelsens § 4, stk. 4. 

 

 
1 Vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for 

fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg (pkt. 1.5) 
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Inden udmeldingen har prisloftet været i høring hos de relevante brancheorganisa-

tioner: Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. 

HØRINGSSVAR 

Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjern-

varme og Dansk Energi. 

 

Dansk Energi har meddelt, at de ingen bemærkninger har til det udmeldte prisloft. 

 

Dansk Fjernvarme har gjort opmærksom på, at det er oplyst i forslag til finanslov 

2016, at afgift på kul m.v. udgør 54,9 kr./GJ og at naturgasafgiften udgør 217,5 

øre/Nm
3
 i 2016. Dansk Fjernvarme er indforstået med at disse satser indregnes i 

opgørelsens bilag 1, således at det endelige prisloft kan fastlægges fra starten. 

 

Dansk Fjernvarme har efterprøvet beregningen i bilag 1 og har fået samme resul-

tat. 

 

Dansk Affaldsforening bemærker, at prisloftet vil gælde alle affaldsenergianlæg, 

uanset om anlægget oprindeligt er projektgodkendt i forhold til varmeforsyning i 

et centralt kraftvarmeområde, et naturgasområde eller anden decentralt varmefor-

syningsområde (biomasseområde). 

 

Dansk Affaldsforening peger på de betydelige konsekvenser som affald danmark 

og RenoSam advarede mod i år 2012 og henviser til høringsbreve sendt til Energi-

styrelsen i forbindelse med høring af udkast til ny prisloftbekendtgørelse. 

 

I forlængelse heraf gør Dansk Affaldsforening opmærksom på, at flere affalds-

energianlæg, som i øvrigt oprindeligt er godkendt efter reglerne i varmeforsy-

ningsloven, som det bedste lokale, samfundsøkonomiske varmeforsyningsprojekt, 

er stillet over for betydelige økonomiske udfordringer, som følge af kort omstilling 

til et fælles prisloft. Dansk Affaldsforening bemærker, at prisloftet for affaldsener-

gianlæg beliggende i naturgasområder sænkes fra 113 kr./GJ til 77 kr./GJ
2
, sva-

rende til 36 kr./GJ og at prisloftet for affaldsenergianlæg i centrale kraftvarmeom-

råder sænkes fra 90 kr./GJ. 

 

Dansk Affaldsforening bemærker, at Energistyrelsen i høringsnotat vedrørende ny 

prisloftbekendtgørelse har skrevet, at Energistyrelsen vil have mulighed for at 

udsætte virkningen af det nye prisloft for anlæg, der ikke er afskrevet endnu, og 

henviser til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 5. Dansk Affaldsforening bemærker 

ligeledes, at Energistyrelsen i samme høringsnotat skriver, at det nye prisloft først 

træder i kraft nogle år efter, fordi der i 2012 var uklarhed om de fremtidige ram-

mevilkår for de virksomheder, som er omfattet af det nye prisloft. Dansk Affalds-

forening konstaterer, at der stadig i 2015 er uklarhed om de fremtidige rammevil-

kår, hvorfor grundlaget for udsættelse stadig er til stede. 

 

 
2 I høringsbrevet udgjorde prisloftet 77 kr./GJ. Datagrundlaget blev efterfølgende korrigeret, hvilket medførte, at 

prisloftet blev ændret til 75 kr./GJ. Sekretariatet orienterede brancheorganisationerne i mail d.12. oktober 2015. 



ENERGITILSYNET | UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG 

GÆLDENDE FOR 2016 

Side 3/5 

Dansk Affaldsforening foreslår, at både Energistyrelsen og Energitilsynet indleder 

en undersøgelse af, hvordan myndighederne kan hjælpe økonomisk udfordrede 

affaldsenergianlæg igennem deres omstilling. 

 

Afslutningsvist bemærker Dansk Affaldsforening, at Amagerværkets varmepro-

duktionsomkostninger for år 2014 ikke var anmeldt på tidspunktet for høring, 

hvorfor Energitilsynet har anvendt de i år 2013 anmeldte produktionsomkostnin-

ger. Dansk Affaldsforening anbefaler, at Energitilsynet fremskriver disse produk-

tionsomkostninger med det relevante prisindeks. 

 

Dansk Affaldsforening har sendt kopi af høringssvar til Energistyrelsen. 

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER 

Sekretariatet bemærker, at det efter § 4, stk. 3, i prisloftbekendtgørelsen alene er 

afgiftsændringer bekendtgjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil 

træde i kraft i det år, som prisloftet gælder for, der skal indregnes i prisloftet. Da 

finansloven for år 2016 ikke var vedtaget pr. 1. september 2015, men kun forelå 

som lovforslag, er det efter reglerne ikke muligt at korrigere for afgiftsændringer-

ne i udmeldingen. Sekretariatet henviser i øvrigt til bilag 1 om afgiftsændringer. 

 

Sekretariatet noterer sig, at Dansk Affaldsforening har rettet henvendelse til 

Energistyrelsen med de udfordringer, som foreningen ser for anlæggene underlagt 

prisloftsreguleringen. Sekretariatet bemærker, at Energitilsynet blot udmelder 

prisloftet i henhold til reglerne i prisloftbekendtgørelsen, men er ikke afvisende 

over for at drøfte udfordringerne og indgår gerne i en dialog med brancheorgani-

sationerne og Energistyrelsen herom. 

 

Med hensyn til Dansk Affaldsforenings bemærkning vedrørende Amagerværkets 

produktionsomkostninger kan sekretariatet oplyse, at det følger af § 5, stk. 1, i 

prisloftbekendtgørelsen, at prisloftet beregnes på baggrund af de senest anmeldte 

produktionsomkostninger. Der er ikke hjemmel i prisloftbekendtgørelsen til at 

fremskrive de centrale kraftvarmeanlægs anmeldelse af produktionsomkostninger. 

 

De indkomne bemærkninger har således ikke givet anledning til ændringer i sekre-

tariatets udkast til udmelding af varmtvandsprisloft. 

 

Eventuelle henvendelser vedrørende udmeldingen af varmtvandsprisloft for af-

faldsforbrændingsanlæg bedes rettet til fuldmægtig Troels Refsgaard Holm på 

telefon: +45 4174 5415 eller pr. e-mail: tbho@energitilsynet.dk  
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BILAG 1 – AFGIFTSÆNDRINGER 

 

Prisloftet bliver efter de gældende regler tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter 

(energiafgift, CO2-afgift eller forsyningssikkerhedsafgift)
3
, der ikke er afspejlet i 

de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændrin-

ger, som er bekendtgjort før 1. september 2015 og som er trådt i kraft eller vil 

træde i kraft i år 2016. 

 

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

reguleret ens i perioden siden år 2014, tages der alene udgangspunkt i afgiftsæn-

dringerne vedrørende naturgas. 

 

Det følger af § 1, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas (gasafgiftsloven)
4
, at 

afgiften for naturgas og bygas udgør 215,8 øre pr. Nm
3
 (2015-niveau) og reguleres 

efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det samme følger af 

§ 2, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO2-afgiftsloven)
5
, 

hvoraf det fremgår, at satsen for CO2-afgift for naturgas og bygas som udgør 38,4 

øre pr. Nm
3
 i 2015 (§ 2, stk. 1, nr. 12) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift 

af mineralolier m.v. 

 

I henhold til § 32 a i lov om energiafgift af mineralolier m.v.
6
 reguleres satserne 

årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Stati-

stik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016 og foretages på grundlag 

af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket 

satsen skal gælde, jf. § 32 a, stk. 2 og 3. 

 

Sekretariatet har været i dialog med SKAT, som har meddelt, at reguleringerne 

endnu ikke er foretaget. Af den grund er reguleringerne endnu ikke vedtaget ved 

lov og satserne ej hellere at finde på SKATs hjemmeside. 

 

På den baggrund vurderer sekretariatet, at energi- og CO2-afgiften for år 2016 ikke 

er bekendtgjort, hvorfor sekretariatet i stedet lægger de seneste satser, dvs. 2015-

satserne, til grund for beregningen af afgiftsændringerne. Da det alene er afgifts-

ændringer, som er bekendtgjort før 1. september 2015, der skal indregnes i prislof-

tet, vil reguleringerne når de er foretaget af SKAT ikke give sekretariatet anled-

ning til at ændre prisloftudmeldingen. 

 

Sekretariatet henviser i øvrigt til Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015 om 

dispensation fra det af Energitilsynet fastsatte prisloft for 2015 (j.nr. 2015-1626), 

hvor Energistyrelsen afslog at imødekomme ansøgningen om dispensation for de 

 
3 Bekendtgørelsens § 4, stk. 3 

4 Lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer 

5 Lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer 

6 Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer 
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afgifter, der blev ændret ved lov nr. 1174 af 5. november 2014 og som trådte i 

kraft den 1. januar 2015. Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet.  

ENERGIAFGIFT PÅ NATURGAS 

Energiafgiften på naturgas er faldet fra 284,5 øre/Nm
3
 i 2014 til 215,8 øre/Nm

3
 i 

2015, svarende til 68,7 øre/Nm
3
. Omregnet til kr./GJ er afgiften faldet fra 71,8 

kr./GJ i 2014 til 54,5 kr./GJ i 2015, svarende til 17,3 kr./GJ
7
. 

 

- Almindelig stigning fra 2014 til 2015 (+1,8 %): +1,3 kr./GJ 

- Tilbagerulning af afgifter, herunder forsyningssikkerhedsafgiften -18,6 kr./GJ 

Samlet ændring i energiafgift på naturgas i perioden fra 2014 til 2015 -17,3 kr./GJ 

CO2-AFGIFT 

Stigningen i CO2-afgiften, der udgør 0,7 øre/Nm3 fra 2014 til 2015, vurderes til at 

være uvæsentlig i forhold til prisloftet. 

 

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen udgør (-17,3 

Kr./GJ / 1,2): -14,4 Kr./GJ 
 

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


