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BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 

 

MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER 

FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG 

Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra af-

faldsforbrændingsanlæg fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4: 

 
Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet 

vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en øko-

nomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og at sikre, at varmeforbrugerne alene 

skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et prisloft fin-

der kke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksom-

hed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald som hovedaktivitet, og som er 

indrettet og drevet med henblik på hovedsageligt at forbrænde farligt affald. Klima-, energi- og 

bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betragtes som ind-

rettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. 

REGLER OM ET PRISLOFT FOR OPVARMET VAND ELLER DAMP FRA AFFALDS-

FORBRÆNDINGSANLÆG 

Reglerne om fastsættelse af et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affalds-

forbrændingsanlæg fremgår af bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om 

fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbræn-

dingsanlæg, §§ 3-5: 

 
Maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret fra et affaldsforbrændingsanlæg  

 

§ 3. For levering af opvarmet vand eller damp til leveringspunktet kan affaldsforbrændingsanlæg-

get maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser, jf. dog stk. 2: 

 

1) Prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 

 

2) Prisloftet efter § 4. 

 

Stk. 2. Ved leveringspunktet forstås grænsen af den matrikel, som affaldsforbrændingsanlægget 

er beliggende på. 

 

Stk. 3. I perioder, hvor varmeaftageren efterspørger en mængde opvarmet vand eller damp, som 

affaldsforbrændingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer elproduktionen, skal der 

ved en vurdering af hvilken varmeafregningspris, der er lavest efter stk. 1, tages udgangspunkt i 

prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning eksklusiv den indregningsberetti-

gede omkostning til kompensation for manglende elindtægter eller merudgiften til afgifter som 

følge af den øgede varmeproduktion. 

 

Stk. 4. Hvis der kke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmeprodukti-

ons- eller varmefremføringsanlægget fastsætter Energitilsynet maksimalprisen efter denne be-

stemmelse. 
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Fastsættelse af prisloftet  

 

§ 4. Prisloftet for levering af opvarmet vand produceret ved affaldsforbrænding fra et affaldsfor-

brændingsanlæg fastsættes af Energitilsynet til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand 

produceret på de centrale kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning inklusiv eventu-

elle senere afgiftsændringer. 

 

Stk. 2. I beregningen af den i stk. 1 nævnte gennemsnitspris indgår ikke varmeproduktionsprisen 

fra de kraft-varme-anlæg, hvis varmeleverance i det pågældende år var mindre end 1000 TJ. Ved 

beregning af gennemsnitsprisen på de øvrige anlæg ses der desuden bort fra varmeproduktions-

priserne fra de to kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger per energienhed. 

 

Stk. 3. Energitilsynet tillægger eller fratrækker eventuelle senere ændringer i energiafgift, CO2-

afgift eller forsyningss kkerhedsafgift, som ikke er afspejlet i de priser, som gennemsnitsprisen 

beregnes på, således, at der i prisloftet tages højde for disse aktuelle prisændringer. Alene af-

giftsændringer, der er bekendtgjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i 

det år, som prisloftet gælder for, skal indregnes i prisloftet. 

 

Stk. 4. Prisloftet for levering af damp produceret ved affaldsforbrænding på et affaldsforbræn-

dingsanlæg fastsættes til et beløb, der svarer til prisloftet for levering af opvarmet vand forøget 

med dokumenterede eller sandsynliggjorte meromkostninger for produktion af damp i forhold til 

produktion af varmt vand. 

 

Stk. 5. Energistyrelsen kan hæve prisloftet, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerhe-

den taler for det. 

 

Stk. 6. Når maksimalprisen efter § 3 er prisloftet, kan et affaldsforbrændingsanlæg i perioder, 

hvor varmeaftageren efterspørger en mængde opvarmet vand eller damp, som affaldsforbræn-

dingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer elproduktionen, tillægger det af Energitil-

synet udmeldte prisloft, jf. stk. 1-3, stk. 4 eller stk. 5, den indregningsberettigede omkostning til 

kompensation for manglende elindtægter eller merudgiften til afgifter som følge af den øgede 

varmeproduktion. 

 

Faktiske beregning og udmelding af prisloftet  

 

§ 5. Energitilsynet foretager den faktiske beregning og udmelding af prislofterne efter § 4. Gen-

nemsnitsprisen beregnes på basis af de varmeproduktionspriser, der senest er anmeldt til Energi-

tilsynet efter bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser 

for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af 

prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen). 

 

Stk. 2. Ved varmeproduktionspris forstås prisen, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 

3. 

 

Stk. 3. Prisloftet udmeldes hvert år den 15. oktober. Det udmeldte prisloft gælder for det følgende 

kalenderår. 

 

Af vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 om bekendtgørelse om fastsættelse af 

prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, fremgår 

følgende til bekendtgørelsens §§ 3-5: 

 
6. Maksimalpriser for varme leveret fra et affaldsforbrændingsanlæg (§ 3) 

 

6.1. Som tidligere forklaret i afsnit 2, er maksimalprisen for opvarmet vand eller damp produceret 

ved affaldsforbrænding, og som leveres fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- 

eller fremføringsanlæg, den laveste af enten prisen fastsat efter § 20 i lov om varmeforsyning, el-

ler efter prisloftet. Prisloftet kan således ikke anvendes til at opkræve en højere pris for varmen, 

end hvad det reelt koster for et affaldsforbrændingsanlæg at producere varmen eller end hvad et 

konkurrerende anlæg kan producere varmen til, dvs. enten en alternativ leverandør i området el-

ler distributionsanlæggets egne kedler. 

 



 
Side 3/6 

6.2. For en vurdering af hvad maksimalprisen er, skal der tages udgangspunkt i prisen på leve-

ringspunktet. Ved leveringspunktet forstås grænsen af den matrikel, som affaldsforbrændingsan-

lægget er beliggende på. Prisloftet gælder fra leveringspunktet. Dvs. at et affaldsforbrændingsan-

læg skal holde prisen for produktion af affaldsvarme og transport af varmen til grænsen af den 

matr kel, som affaldsforbrændingsanlægget er beliggende på, under prisloftet. Dette er i overens-

stemmelse med Energitilsynets praksis for anmeldelse af varmeproduktionspriserne til brug for 

fastsættelse af prislofter. Efter denne praksis skal der for anmeldelse af varmeproduktionspriser 

tages udgangspunkt i prisen på leveringspunktet, dvs. at et produktionsanlæg skal anmelde en 

pris, der inkluderer både omkostninger til produktion af varmen og omkostningerne til at transpor-

tere varmen til dets matrikelgrænse. Idet prisloftet beregnes på basis af de anmeldte varmepro-

duktionspriser, er det oplagt, at prisloftet ligeledes skal gælde fra leveringspunktet. 

 

6.3. Hvis varmeaftageren efterspørger en større varmemængde eller f.eks. damp, som affaldsfor-

brændingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer elproduktionen, vil de manglende 

indtægter fra salg af el og merudgiften til afgifter kunne indregnes som en særomkostning til var-

mesiden. I dette tilfælde vil den omkostningsbestemte pris, jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsy-

ning, således indeholde en ekstra omkostning til kompensation for de manglende elindtægter og 

merudgiften til afgifter. Denne forhøjelse af den omkostningsbestemte pris kan dog medføre, at 

prisloftet bliver den laveste pris og varmen således skal afregnes til prisloftet. Det betyder i så 

fald, at elsiden kke eller kun delvis kan få godtgjort de manglende elindtægter og merudgiften til 

afgifter. For at sikre, at manglende elindtægter og merudgiften til afgifter altid kan kompenseres, 

er det fastlagt i § 3, stk. 2, at der for en vurdering af hvilken pris, der er lavest, skal tages ud-

gangspunkt i prisen, jf. § 20, stk. 1, eksklusiv den eventuelle ekstra særomkostning til kompensa-

tion for de manglende elindtægter og merudgiften til afgifter, som normalt vil være indregningsbe-

rettiget, når et kraftvarmeanlæg af hensyn til varmeproduktionen reducerer elprodukionen. 

 

6.4. Det er kun ved vurdering af den laveste pris, jf. § 3, stk. 1, at der skal ses bort fra en eventuel 

kompensation for manglende elindtægter og merudgiften til afgifter. Hvis det på denne måde bli-

ver vurderet, at den omkostningsbestemte pris er den laveste pris, kan den faktiske levering af 

det opvarmede vand eller dampen fortsat ske til en omkostningsbestemt pris inklusiv kompensa-

tionen for de manglende elindtægter/merudgiften til afgifter, også når denne afregningspris er hø-

jere end prisloftet. I øvrigt vil de manglende elindtægter og merudgiften til afgifter også kunne 

kompenseres, når prisloftet er den laveste pris. Dette er reguleret i § 4, stk. 6. Der henvises til 

punkt 7.9. 

 

6.5. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmefremfø-

rings- eller -produktionsanlægget om maksimalprisen, kan sagen indbringes for Energitilsynet, jf. 

bekendtgørelsens § 3, stk. 4. 

 

7. Fastsættelse af prisloftet - beregningsgrundlag og -metode (§ 4) 

 

7.1. Prisloftet for opvarmet vand produceret ved affaldsforbrænding på et affaldsforbrændingsan-

læg fastsættes til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på de centrale 

kraft-varme-anlæg inklusiv eventuelle senere afgiftsændringer. 

 

7.2. De centrale kraft-varme-anlæg bliver opsummeret i kraftværksbekendtgørelsens § 12 (be-

kendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003) og omfatter: Amagerværket, Asnæsværket. Avedørevær-

ket. H.C. Ørstedsværket, Kyndbyværket, Svanemølleværket. Stigsnæsværket. Rønneværket. 

Enstedværket. Esbjergværket, Fynsværket, Herningværket, Randersværket, Skærbækværket, 

Studstrupvæket og Ålborgværket, herunder Nordjyllandsværket. 

 

7.3. I beregning af gennemsnitsprisen indgår kun varmeproduktionspriser fra centrale kraft-

varme-værker med en væsentlig produktion af varmt vand til opvarmningsformål. Det er derfor 

fastlagt, at varmepriserne fra kraft-varme-anlæg, der i det pågældende år havde en varmeleve-

rance på mindre end 1000 TJ, kke indgår i beregningen af gennemsnitsprisen. 

 

7.4. I beregningen af gennemsnitsprisen indgår heller ikke varmeproduktionsprisen fra de to kraft-

varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger per energienhed. Dette sker for at frem-

me en økonomisk effektivisering af sektoren og for at undgå, at særlige forhold får indflydelse på 

beregningen af gennemsnitsprisen. Efter den gamle beregningsmodel fastsat prisloftet af denne 

grund til gennemsnitsprisen for varme produceret af de 50 pct. billigste værker. I den nye model 

er det alene de centrale kraft-varme-anlægs varmeproduktionspriser, der danner grundlaget for 

prisloftet, og der er i alt kun 16 centrale kraft-varme-anlæg. For at have et tilstrækkeligt grundlag 

for beregning af gennemsnitsprisen, er dette ændret således, at kun de to kraft-varme-anlæg 
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med de højeste produktionsomkostninger kke indgår i beregningen. Dermed undgås det desu-

den, at f.eks. specielle lokale forhold, der ikke er udtryk for de generelle vilkår på varmemarkedet, 

og som gør, at varmeafregningsprisen for enkelte kraftvarme-anlæg er særlig høj, får indflydelse 

på gennemsnitsprisen. 

 

7.5. For beregning af gennemsnitsprisen fratrækkes først de kraft-varme-anlæg, hvis varmeleve-

rance i det pågældende år var mindre end 1000 TJ, fra listen over de centrale kraft-varme-anlæg 

således, at disse anlægs varmeproduktionspriser ikke indgår i beregning af gennemsnitsprisen. 

Derefter trækkes de to kraft-varme-anlæg med de højeste produktionsomkostninger per energi-

enhed fra. Prisloftet beregnes som vægtede gennemsnitspris af varmeproduktionspriserne fra de 

øvrige centrale kraft-varmeanlæg. 

 

7.6. Beregningsmetoden anvender et vægtet gennemsnit af varmeprisen i forhold til antallet af 

solgte varmeenheder. 

 

7.7. For beregningen af prisloftet tages der udgangspunkt i varmeproduktionspriserne efter de 

senest anmeldte priseftervisninger. Eksempelvis bliver prisloftet for 2014, som bliver udmeldt i 

2013, beregnet på regnskabstal fra 2012. Når omkostningerne for varmeproduktion fra de centra-

le kraftvarmeanlæg i mellemtiden er steget betydelige, vil dette dog ikke blive afspejlet i prisloftet. 

Det kan for eksempel ske, når afgifterne bliver forhøjet. Derfor er det fastlagt, at Energitilsynet 

ved beregningen af prisloftet skal tillægge eller fratrække eventuelle senere afgiftsændringer, jf. § 

4, stk. 3. 

 

7.8. Prisloftet skal alene aktualiseres for afgiftsændringer, der gælder for de centrale kraft-varme-

anlæg og tilhører varmesiden. Desuden skal der være tale om afgiftsændringer, der er bekendt-

gjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i det år, som prisloftet gælder 

for. Dermed vil Energitilsynet kunne høre parterne om prisloftet inkl. afgiftstillæg eller -fradrag in-

den prisloftet skal udmeldes den 15. oktober. 

 

7.9. Det er varmeproduktionsprisen på det pågældende affaldsforbrændingsanlæg inkl. de faktu-

elle afgifter, der afholdes af varmesiden, men eksklusiv kompensation for manglende elindtægter 

og merudgiften til afgifter, der skal holdes under prisloftet. His prisloftet er den laveste pris, må af-

faldsforbrændingsanlægget i perioder, hvor varmeaftageren efterspørger en større varmemæng-

de eller f.eks. damp, som affaldsforbrændingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer 

elproduktionen, tillægger det af Energitilsynet udmeldte prisloft kompensation for disse manglen-

de elindtægter og merudgiften til afgifter. Den kompensation, der må tillægges prisloftet, vil være 

den samme, som der er indregningsberettiget i den omkostningsbestemte pris, § 20, stk. 1, i lov 

om varmeprisen. Kompensation for manglende elindtægter og merudgiften til afgifter vil kunne til-

lægges det almindelige af Energitilsynet udmeldte prisloft, men også et dampprisloftet eller et af 

hensyn til forsyningss kkerheden hævet prisloft. Det er selve affaldsforbrændingsanlægget, der 

kan tillægge kompensationen i de perioder, hvor kompensation for manglende elindtæg-

ter/merudgiften til afgifter ville kunne indregnes i den omkostningsbestemte pris, jf. § 20, stk. 1. 

Energitilsynet holder tilsynet med overholdelse af prisreguleringen, herunder også prisloftbe-

kendtgørelsens regler for tillæg af kompensation for manglende elindtægter/merudgiften til afgif-

ter. 

 
7.10. For affaldsforbrændingsanlæg, der leverer damp, er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte 

et prisloft på samme måde som prisloftet for opvarmet vand produceret på et affaldsforbræn-

dingsanlæg, idet der kke er et prissættende marked for salg af damp fra centrale kraft-varme-

anlæg til tredjepart. Derfor fastsætter Energitilsynet et prisloftet for damp, der svarer til prisloftet 

for levering af opvarmet vand, samt dokumenterede eller sandsynliggjorte meromkostninger for 

produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand. F.eks. vil produktion af damp i nogle til-

fælde alene kunne ske på bekostning af elproduktionen. I så fald er det rimeligt, at de mistede 

elindtægter som følge af dampprodukionen kan godtgøres via prisloftet. Hvis dampprodukionen 

ikke går udover elproduktionen, kan der alligevel være tale om meromkostninger, f.eks. som følge 

af højere anlægsinvesteringer, som i så fald vil kunne dækkes af en forhøjelse af vandprisloftet. I 

denne situation vil meromkostningerne også kunne angives inden for en ramme, idet det i praksis 

ikke altid er muligt med en helt konkret udskillelse af meromkostningerne, idet såvel anlæg som 

løbende drift kan være fælles for produktion af damp og varmt vand. At meromkostningerne kan 

sandsynliggøres indebærer, at affaldsforbrændingsanlægget kan lave et argumenteret skøn eller 

indhente udtalelser, f.eks. fra en kvalificeret sagkyndige. Når et affaldsforbrændingsanlæg ikke 

kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der er meromkostninger ved produktion af damp i for-
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hold til produktion af opvarmet vand, vil dampprisloftet fastsættes til prisloftet for levering af op-

varmet vand, jf. § 4, stk. 1-3. 

 

7.11. Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 5, kan Energistyrelsen hæve prisloftet, når hensyn til for-

syningss kkerheden tilsiger det. For at Energistyrelsen kan hæve prisloftet, skal der foreligge en 

ansøgning herom fra det pågældende affaldsforbrændingsanlæg med dokumentation for, at for-

syningss kkerheden er truet. Herved forstås en situation, hvor der er risiko for, at et område ikke 

bliver forsynet med varme. 

 

7.12. Hvis et affaldsforbrændingsanlæg eksempelvis kke kan ti byde en tilstrækkelig lav pris, kan 

det ikke få tilstrækkeligt affald og dermed ikke levere tilstrækkelig varme. Hvis der i så fald ikke er 

en alternativ forsyningsmulighed i området, der kan erstatte eller supplere varmeleverancen fra 

affaldsforbrændingsanlægget, vil varmeforbrugerne ikke kunne få tilstrækkelig varme før forsy-

ning til fremføringsanlægget er s kret på anden vis, f.eks. ved at affaldsforbrændingsanlægget 

omstilles til flis, at der etableres en transmissionsledning til et andet varmeproducerende anlæg 

eller at der etableres et nyt varmeproducerende anlæg. 

 

7.13. I dette tilfælde kan Energistyrelsen midlertidigt hæve prisloftet til maksimalt prisen, jf. § 20, 

stk. 1, i lov om varmeforsyning. På denne måde kan affaldsforbrændingsanlægget blive ved med 

at levere varme indtil forsyning af fjernvarmenettet er sikret på anden vis. 

 

7.14. I de fleste situationer vil der dog være et reserveanlæg, der kan forsyne området indtil af-

faldsforbrændingsanlægget er omstillet til andet brændsel, eller der er etableret en ny produkti-

onskapacitet. Der kan dog være tilfælde, hvor forsyningssikkerheden kan vurderes at være truet, 

selv om der er et reserveanlæg til stede. Når fremføringsanlægget f.eks. råder over gamle olieba-

serede reservekedler, der kan levere varme til 130 kr. pr. GJ, mens prisloftet er 80 kr. pr. GJ og 

affaldsforbrændingsanlægget kan levere varme ved at hæve prisloftet til 100 kr. pr. GJ, er det 

muligt, at fremføringsanlægget agter det mere hensigtsmæssigt, at affaldsforbrændingsanlægget 

fortsætter med at levere indtil der er sikret en alternativ forsyning. I dette tilfælde kan beføjelsen 

også anvendes for at undgå, at der skal produceres varmt vand på gamle, dyre og miljømæssigt 

set dårlige kedler, indtil en mere sikre og miljømæssigt set bedre forsyningsmulighed er etableret. 

 

7.15. Hævelse af prisloftet vil kun kunne tillades for den periode, som der er brug for til at sikre al-

ternativ forsyning af fremføringsanlægget. Dvs. indtil der er forsyningsmulighed fra f.eks. en ny 

kedel, via en ny transmissionsledning eller et nyt varmeproducerende anlæg. Der kan således 

kun være tale om en midlertidig hævelse af prisloftet. Beføjelsen kan ikke anvendes til at sikre 

forsyning fra affaldsforbrændingsanlægget permanent eller over en længere periode end nød-

vendig for at sikre forsyning på anden vis. For at begrænse den periode, hvor prisloftet bliver hæ-

vet, mest muligt, vil Energistyrelsen som udgangspunkt hæve prisloftet for makimalt et år ad gan-

gen. Efter et år, skal der således igen ansøges om at få hævet prisloftet, hvorved det kan vurde-

res om forsyningss kkerheden stadig er truet. 

 

7.16. I den nye bekendtgørelse er bemyndigelsen til at give dispensation lagt hos Energistyrelsen 

i stedet for Energitilsynet, idet Energistyrelsen har bedre kompetencer for at vurdere om forsy-

ningss kkerheden er truet. 

 

7.17. For anvendelse af § 4, stk. 5, gælder derudover, at de forhold, der lægges vægt på i vurde-

ringen af, hvorvidt der kan ske en hævelse af prisloftet, ikke må være forhold, som gør sig gæl-

dende, eller på sigt vil gøre sig gældende, for alle eller for størstedelen af affaldsforbrændings-, 

varmeproduktions- eller fremføringsanlæg. 

 

7.18. § 4, stk. 5, kan alene anvendes til at hæve prisloftet. Bestemmelsen kan således ikke an-

vendes til at tillade en højere varmeafregningspris end prisen fastsat efter § 20, stk. 1, i lov om 

varmeforsyning. 

 

8. Udmelding af prisloftet (§ 5) 

 

8.1. Det er Energitilsynet, der udmelder prisloftet. Dette sker på baggrund af de varmeprodukti-

onspriser, som indberettes årligt af de centrale kraft-varme-anlæg. Disse indberetninger vil blive 

anvendt som basis for beregning af prisloftet. Energitilsynet kan, jf. § 21, stk. 1, i lov om varme-

forsyning, fastsætte regler for, hvilke oplysninger – og i hvilken form – der er behov for således, at 

gennemsnitsprisen kan beregnes med tilstrækkelig nøjagtighed. 

 



 
Side 6/6 

8.2. Ved varmeproduktionspris forstås, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 om 

anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjern-

varme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendt-

gørelsen), alle produktionsanlæggets udgifter til produktion af varmt vand fratrukket alle indtæg-

ter. Såfremt produktionen af elektricitet indgår i varmeproduktionsanlæggets samlede produkti-

onsomkostninger, fratrækkes indtægter ved salg af el og støtte til elproduktionen. Centrale kraft-

varme-anlæg kan dog, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, i stedet for omkostninger til 

produktion af varme, anmelde priser i leveringsaftaler, som anlægget indgår med varmedistributi-

onsanlæg om levering af varmt vand. 

 

8.3. De priser, som varmeproduktions- og distributionsanlæg opkræver af deres aftagere er bud-

getterede priser (også kaldt varmepriser). Når regnskabsåret afsluttes, kan det fastslås, hvad det 

reelt har kostet at producere eller distribuere varmen. Forskellen mellem denne såkaldte varme-

produktionspris og den budgetterede varmepris bliver normalt indregnet i næste års budgetterede 

priser. 

 

8.4. Regnskabsoplysningerne til eftervisning af fastsættelse af varmeproduktionsprisen (prisefter-

visning) skal, jf. § 2, stk. 2, i anmeldelsesbekendtgørelsen, anmeldes til Energitilsynet. Anmeldel-

se skal ske enten senest den 15. marts for anlæg, der anvender et regnskabsår, der udløber mel-

lem 1. juni og 30. november, eller senest den 15. september for anlæg, der anvender et regn-

skabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj. 

 

8.5. Prisloftet udmeldes af Energitilsynet hvert år den 15. oktober. Det vil muliggøre det for Ener-

gitilsynet at få de senest anmeldte varmeproduktionspriser med i beregningen af prisloftet. Det 

udmeldte prisloft gælder som en del af maksimalprisfastsættelsen for det kalenderår, der følger 

efter det år, prisloftet blev udmeldt i. Det betyder, at prisloftet for f.eks. år 2014 udmeldes i år 

2013, men beregnes på basis af varmeproduktionspriserne for år 2012. 


