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BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 

 

MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSI-

MALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG 

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

forbrændingsanlæg fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4: 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren 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 på at sikre, at varmeforbrugerne ale-

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

finder ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirk-

somhed 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. Energi-, forsy-

nings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betragtes som 

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

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

FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG 

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

forbrændingsanlæg fremgår af bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et pris-loft 

for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg, §§ 3-8: 

 
Maksimalpris 

 

§ 3. Et affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand eller damp kan til dækning af pro-

duktionsomkostningerne maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser: 

 

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

 

2) Prisloftet efter § 4. 

 

Stk. 2. 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 og merudgiften til afgifter som følge 

af den øgede varmeproduktion. 

 

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmeaftageren 

fastsætter Energitilsynet maksimalprisen efter stk. 1 og 2. 

 

Stk. 4. Når maksimalprisen er prisloftet efter § 4, kan et affaldsforbrændingsanlæg i perioder, 

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

dingsanlægget kun kan levere, hvis anlægget reducerer elproduktionen, tillægge prisloftet den 

indregningsberettigede omkostning til kompensation for manglende elindtægter og merudgiften til 

afgifter som følge af den øgede varmeproduktion. 
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Prisloft for opvarmet vand 

 
§ 4. Energitilsynet udmelder hvert år senest den 15. oktober med virkning for det følgende kalen-

derår et prisloft for opvarmet vand, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg. Energitilsynet ud-

melder prisloftet på sin hjemmeside. Prisloftet udmeldes i kroner pr. GJ leveret opvarmet vand. 

 

Stk. 2. Energitilsynet foretager forudgående høring af prisloftudmeldingen ved at offentliggøre et 

udkast til prisloft for opvarmet vand på sin hjemmeside i mindst 14 dage. 

 

§ 5. Energitilsynet fastsætter prisloftet efter stk. 2-4 og §§ 6 og 7. 

 

Stk. 2. Prisloftet fastsættes til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand, der produceres 

på centrale kraft-varme-anlæg, som defineret i bekendtgørelse om tilladelse til etablering og æn-

dring af elproduktionsanlæg. 

 

Stk. 3. Den vægtede gennemsnitspris beregnes på basis af de varmeproduktionsomkostninger 

eller realiserede indtægter fra leveringsaftaler, som ejerne af de centrale kraft-varme-anlæg se-

nest har anmeldt til Energitilsynet, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse 

af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for leve-

ring af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft. 

 

Stk. 4. Har et centralt kraft-varme-anlæg i det år, som anmeldelsen efter stk. 3 vedrører, leveret 

under 1.000 TJ opvarmet vand, indgår anmeldelsen ikke i beregningen. Dernæst indgår heller ik-

ke i beregningen de to centrale kraft-varme-anlæg, der har den højeste henholdsvis næsthøjeste 

pris inklusiv tillæg og fradrag, jf. §§ 6 og 7. 

 

§ 6. Er der foretaget investeringer i centrale kraft-varme-anlæg, der ikke indgår i den vægtede 

gennemsnitspris, jf. § 5, skal Energitilsynet beregne et tillæg til gennemsnitsprisen. 

 

Stk. 2. Tillægget beregnes med udgangspunkt i, at 

 

1) investeringens anlægssum afskrives lineært over en 20-årig periode fra og med idriftsættelse-

såret, 

 

2) investeringens restgæld svarer til den resterende anlægssum primo det år, som gennemsnits-

prisen vedrører, og 

 

3) investeringens finansieringsrente svarer til den lange byggerente. Den lange byggerente opgø-

res konkret som et gennemsnit over de seneste 3 måneder forud for det år, som gennemsnitspri-

sen vedrører. 

 

§ 7. Er der sket ændringer i energiafgifter, der ikke indgår i gennemsnitsprisen, jf. § 5, skal Ener-

gitilsynet beregne et tillæg eller fradrag til gennemsnitsprisen. 

 

Stk. 2. Tillægget eller fradraget beregnes på basis af de centrale kraft-varme-anlægs faktiske 

brændselsanvendelse i det år, som gennemsnitsprisen vedrører. Energitilsynet skal alene ind-

regne afgiftsændringer, der bekendtgøres før den 1. september i det år, hvor prisloftet udmeldes, 

og som har virkning i det år, som prisloftet gælder for. 

 

Prisloft for damp   

 

§ 8. Energitilsynet udmelder hvert år senest den 15. oktober med virkning for det følgende kalen-

derår et prisloft for damp, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg. Prisloftet for damp fastsæt-

tes til det udmeldte prisloft for opvarmet vand. 

 

Stk. 2. Energitilsynet skal forhøje prisloftet for damp, hvis et affaldsforbrændingsanlæg, der leve-

rer damp, kan sandsynliggøre, at der afholdes meromkostninger ved produktion af damp i forhold 

til produktion af opvarmet vand. 


