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Definitioner 
Fordelingsnøgle: En fordelingsnøgle er en nøgle, der bruges til at fordele et fak-

tisk samproducerende værks fællesomkostninger på henholdsvis varme og den 

samproducerede ydelse (fx el).  

Samproduktionsomkostning: Samproduktionsomkostningen er de samlede om-

kostninger til samproduktion på det faktiske samproduktionsværk. Omkostningen 

består af fællesomkostninger og særomkostninger. 

Særomkostning: Særomkostninger er de omkostninger på et faktisk samprodu-

cerende værk, som direkte kan tilskrives varmeproduktion eller den samproduce-

rende ydelse (fx el). Særomkostningen udgør derfor en del af værkets ’sampro-

duktionsomkostning’. 

Fællesomkostning: Fællesomkostninger er de omkostninger på et faktisk sam-

producerende værk, som ikke kan tilskrives varmeproduktion eller den samprodu-

cerende ydelse (fx el). Fællesomkostningen udgør derfor kun en del af værkets 

’samproduktionsomkostninger’. Fordelingsnøglerne bruges kun til at fordele fælles-

omkostninger på et samproducerende værk. 

Stand-alone omkostning: Stand-alone omkostninger beskriver de omkostninger 

der vil være ved produktion af fx varme, hvis denne produceres alene (altså ikke i 

samproduktion). Stand-alone omkostninger anvendes i de økonomiske metoder til 

at beregne fordelingsnøgler for et samproducerende værk. 

Enheder i en varmeforsyning: En varmeforsyning kan være bygget op af for-

skellige produktionsenheder (værker), som hver især kan bestå af en række an-

læg. Disse anlæg kaldes i nogle sammenhænge for ”blokke”. I denne rapport be-

nyttes termerne ”værker” og ”anlæg”. 
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1 Indledning 
I denne rapport analyseres en række muligheder for at fordele omkostninger ved 

samproduktion af varme og andre ydelser, fx kraftvarme, sådan at man kan ad-

skille omkostninger, der bruges til produktion af varme, fra omkostninger der bru-

ges til produktion af den/de samproducerede ydelser. 

Analysen er lavet i sammenhæng med to andre særskilt udbudte opgaver vedrø-

rende etablering af et pris- og levetidskatalog og en konteringsvejledning. De tre 

selvstændige opgaver er løst samlet af et team bestående af konsulenter fra 

NIRAS, BDO og Copenhagen Economics, hvor NIRAS har ledet den samlede porte-

følje af projekter samt de to delprojekter vedrørende fordelingsnøgler og pris- og 

levetidskatalog. Til opgaven vedrørende fordelingsnøgler for samproduktion har 

endvidere professor i omkostningsfordeling ved Københavns Universitet, Jens Leth 

Hougaard, været inddraget som sparringspartner. Analyserne er udført i perioden 

5. december 2017 til 9. maj 2018. 

Interessenterne har været inddraget i projektet, gennem to heldags workshops 

med branchedeltagere, samt på følgegruppemøder med repræsentanter fra bran-

cheorganisationer. Herudover har følgegruppen bidraget med skriftlige kommenta-

rer og analyser til projektet. 

 Baggrund  
Det fremgår af stemmeaftalerne af 7. april 2016 og 2. juni 2017, at varmeforsy-

ningsvirksomheder skal indføre en standardiseret omkostningsfordeling. Af Rege-

ringens forsyningsstrategi fremgår endvidere, at der skal udarbejdes klare regler 

for kraftvarmeværkernes fordeling af omkostninger på hhv. el og varme for at 

styrke konkurrencen. 

Per 1. januar 2018 fik ENS og Energitilsynet i varmeforsyningsloven hjemmel til at 

fastsætte regler for varmeforsyningsvirksomhedernes regnskabsføring og budget-

tering. Disse regler skal efterfølgende udmøntes i bekendtgørelsesændringer. Der-

udover eksisterer der også en hidtil uudnyttet hjemmel til standardisering af om-

kostningsfordelinger, som skal udnyttes i forbindelse med den nye økonomiske re-

gulering. 

Der skal indføres en ny incitamentsbaseret økonomisk regulering, hvor indtæg-

terne reguleres via indtægtsrammer og benchmarking, der gør det muligt at stille 

individuelle effektiviseringskrav. Indtægtsrammerne udgøres af en omkostnings-

ramme og en formentlig WACC-baseret forretningsramme i stil med reguleringen 

af eldistribution. Den nye økonomiske regulering skal sikre, at virksomhederne dri-

ver deres forretning på en omkostningseffektiv måde, som kommer forbrugerne til 

gode via lave varmepriser. 

 Formål og anvendelse 
Formålet med dette projekt er at opstille principper for standardiserede fordelings-

nøgler, som kan anvendes til at isolere de omkostninger ved samproduktion, som 

går til varmeproduktion. Fordelingsnøglerne skal fordele omkostninger mellem 

produktion af varme og produktion af samproducerede ydelser herunder el, af-

faldsforbrænding, procesvarme og køl. 

Fordelingsnøglerne skal anvendes til at standardisere omkostninger til brug for 

både benchmarking af branchen og fastsættelse af indtægtsrammer   
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Når fordelingsnøglerne anvendes til fastsættelse af den del af selskabernes ind-

tægtsrammer, der vedrører historiske investeringer i de eksisterende samproduce-

rende anlæg, anbefales brug af overgangsordninger. Det skyldes, at indførelsen af 

nye fordelingsnøgler kan føre til, at flere eller færre omkostninger allokeres til var-

meproduktion end forudsat i de nuværende kommercielle aftaler mellem varme-

producenter og varmeforsyninger. Det vil i så fald føre til en reel overførsel af 

værdi mellem parterne. Ved nyinvesteringer findes denne binding ikke. Det bety-

der, at metoden til fordelingen af omkostninger i en periode kan være forskellig for 

nye samproducerende anlæg og for historiske investeringer i eksisterende sampro-

ducerende anlæg. 

Hvordan nøglerne skal implementeres i reguleringen, herunder eventuelle over-

gangsordninger, efterfølgende justeringer mv. ligger dog uden for denne opgave. 

 Centrale spørgsmål 
I analysen gennemgås en række forskellige metoder til fordeling af omkostninger 

ved samproduktion, og fordele og ulemper ved disse belyses. 

Fordelingsnøgler for omkostninger ved samproduktion anvendes i dag i flere for-

skellige sammenhænge, bl.a. til statistikformål, til beregning af afgifter, og til pris-

sætning i kommercielle aftaler mellem producenter og aftagere af varme. Der fin-

des ikke i dag konsensus om, hvordan omkostningerne ved samproduktion bør for-

deles, og de anvendte fordelingsnøgler er af historiske og kommercielle årsager 

forskellige og beregnes med udgangspunkt i forskellige principper. Fordelingsnøg-

ler til fastsættelse af afgifter og til opgørelse af miljøpåvirkninger, anvendes i øv-

rigt udelukkende til at fordele omkostninger til brændsel på varme og el, og ikke til 

fordeling af de totale fællesomkostninger mellem flere forskellige ydelser. 

De fordelingsnøgler som analyseres i denne rapport definerer, hvor stor en andel 

af de samlede omkostninger på samproducerende anlæg, der skal bæres af var-

mesiden, dvs. varmesidens bidrag til produktionen af de samproducerede ydelser. 

Omkostningsfordelingen definerer således indirekte værdien af varmen. Jo flere 

omkostninger, der kan allokeres over til varmesiden, desto højere bliver salgspri-

sen, da indtægtsrammerne beregnes på baggrund af de fordelte omkostninger. 

Det er derfor ikke muligt at adskille spørgsmålet om fordeling af omkostninger fra 

spørgsmålet om fordeling af værdi i tilfælde, hvor prisen skal fastsættes med ud-

gangspunkt i omkostninger, som fx ved hvile i sig selv og indtægtsrammeregule-

ring. 

Hverken tekniske analyser eller økonomisk teori kan give et entydigt svar på, 

hvordan nøglerne helt konkret bør beregnes for hvert enkelt selskab. Den gene-

relle økonomiske teori stiller en ramme op for, hvordan fordelingsnøgler teoretisk 

set kan beregnes, men den giver kun guidance, og peger ikke på ét konkret og 

rigtigt svar, som dækker alle situationer. Der findes flere metoder til beregning af 

de konkrete fordelingsnøgler, som alle er økonomisk-teoretisk acceptable.  

Hvilke metoder til omkostningsfordeling, der kan anbefales, afhænger derfor af en 

række valg, bl.a. omkring ønsket fordeling af økonomiske fordele og risici mellem 

varmekunderne og de kommercielle parter i samproduktionen, acceptable ni-

veauer af administrative byrder og de gældende rammebetingelser for sektoren. 

Det forudsættes i analysen, at brændselsbindingen og kraftvarmekravet fremad-

rettet afskaffes for nye investeringer. 
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I denne rapport tegner vi et mulighedsrum, der kan danne baggrund for det efter-

følgende regulatoriske arbejde. Da fordeling af omkostninger er et ”0-sums spil”, 

vil det formentlig være vanskeligt at finde frem til fælles principper for omkost-

ningsfordelingen som alle i branchen vil være 100 % enige i. Der vil skulle findes 

et kompromis mellem de forskellige interesser og politiske hensyn. 

Definition og beregning af fordelingsnøglerne 

Fordelingsnøglerne, som er en %-sats, ganges på de samlede fællesomkostninger 

ved samproduktion. Herved deles fællesomkostningerne målt i kroner mellem var-

men og de samproducerede ydelser.  

Fællesomkostningerne er de omkostninger, som ikke entydigt kan allokeres til 

hhv. varmesiden eller de samproducerede ydelser. Den primære fællesomkostning 

er brændsel samt driftsomkostninger og afskrivninger på anlæg, som både produ-

cerer varme og samproducerede ydelser. Omkostninger, som alene vedrører var-

meproduktion eller produktion af samproducerede ydelser, kaldes for særomkost-

ninger. Disse fordeles ikke ved hjælp af fordelingsnøglen, men allokeres direkte ef-

ter deres formål. 

Fælles principper for fordeling af fællesomkostninger ved samproduktion er bl.a. 

en nødvendig forudsætning for, at branchen kan blive benchmarket på et ensartet 

grundlag. Hvis selskaberne fordeler omkostninger ved samproduktion af fjern-

varme og andre ydelser forskelligt, kan en benchmarkingmodel ikke udskille for-

skelle i effektivitet fra forskelle i fordelingen af omkostningerne. 

Det betyder dog ikke, at den konkrete fordelingsnøgle for de enkelte selskaber 

skal være ens. Nøglerne målt i procent skal afspejle de forskellige omkostnings-

strukturer (fordeling mellem sær- og fællesomkostninger. Hvert selskab har derfor 

i princippet sin egen fordelingsnøgle, som leder til en samlet omkostning forbundet 

med produktion af fjernvarme ved samproduktion, som kan benchmarkes imod de 

øvrige selskaber.  

Konsekvenser 

Indførelse af de nye fordelingsnøgler vil sikre, at benchmarkingen kan foregå på et 

ensartet grundlag. Konsekvenserne heraf er meget vanskelige at vurdere, al den 

stund at benchmarkingmodellen endnu ikke er udviklet. Alt andet lige vil det dog 

betyde, at selskaberne vil blive behandlet mere lige i benchmarkingen. 

Hvis nøglerne ikke kun anvendes til benchmarking, men også til fastsættelse af 

indtægtsrammer, vil de sætte rammerne for fremtidige investeringsbeslutninger, 

ved at definere hvor stort et bidrag til den samlede business case, som kan for-

ventes fra varmesiden. 

I udgangspunktet vil fordelingsnøglerne alene skulle anvendes ved fremadrettede 

investeringer. Implementering af nye fordelingsnøgler for historiske investeringer 

vil – selv med overgangsordninger -  have konsekvenser, ikke bare for de fremti-

dige varmepriser, men også for den kommercielle produktion af el, køl og proces-

varme og også for affaldshåndteringen. Det skyldes, at de historiske investerings-

beslutninger er taget på et tidspunkt, hvor der var andre tekniske muligheder og 

andre rammevilkår end i dag, og hvor der med stor sandsynlighed har ligget en 

anden fordelingsnøgle for omkostninger til grund for business casen, end den som 

kan blive resultatet af de nye principper.  
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Der er derfor en risiko for, at en række investeringer i sektoren ikke har samme 

rentabilitet som forventet på investeringstidspunktet, hvis der indføres nye forde-

lingsnøgler for historiske investeringer. For nogle værker kan implementeringen af 

fordelingsnøglerne potentielt betyde, at de kommercielle aktiviteter eller affalds-

håndteringen ikke længere er rentabel.  

Beregninger af økonomiske konsekvenser af at indføre nye fordelingsnøgler kan i 

sagens natur alene vedrøre historiske investeringer, da de fordelingsnøgler som 

selskaberne ville have anvendt for fremtidige investeringer ikke er kendt i dag. Der 

er derfor ikke noget sammenligningsgrundlag for fremtidige investeringer. 

Konsekvensanalyserne belyser alene de mulige konsekvenser for eksisterende an-

læg, hvis de foreslåede nøgler for nye investeringer blev implementeret direkte. I 

realiteten vil der formentlig være overgangsordninger, i fald nøglerne skal anven-

des for eksisterende anlæg.  

Da der endnu ikke findes data omkring selskabernes sær- og fællesomkostninger 

opgjort på baggrund af konteringsvejledningen, er det ikke alle metoder til bereg-

ning af fordelingsnøgler, der kan konsekvensvurderes. Herudover udfordres analy-

serne af, at de fordelingsnøgler, som anvendes i selskaberne i dag, som oftest ikke 

er kendte.  

Beregningerne er derfor udelukkende indikative i forhold til konsekvenser, og der 

er en betydelig usikkerhed omkring vurderingen af konsekvenserne på selskabsni-

veau.  

 

  



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

9 

2 Kriterier for valg af metode 
Der findes en række teoretisk mulige metoder til omkostningsfordeling, som hver 

har forskellige egenskaber, fordele og ulemper. De analyserede metoder evalueres 

i forhold til nedenstående kriterier.  

Metoden til beregning af fordelingsnøglerne skal så vidt muligt: 

 Være teoretisk korrekt, dvs. være baseret på anerkendt økonomisk teori; 

 give fornuftige incitamenter, dvs. incitamenter til effektiviseringer, og det skal 

være muligt at implementere metoden så krydssubsidiering undgås1; 

 være robust, dvs. det skal være muligt at implementere metoden, så resultatet 

er uafhængigt af selskabernes adfærd, således at de ikke kan spekulere i at på-

virke nøglerne. 

Implementeringen af metoderne skal herudover leve op til en række krav. Imple-

menteringen skal være: 

 Administrérbar, dvs. implementeringen må ikke pålægge branche og regulator 

unødige administrative byrder, givet formålet; 

 baseret på objektive, målbare data, dvs. jo færre skøn, og jo mindre betydning 

disse skøn har, desto bedre; 

 enkel og transparent, dvs. kunne forklares og forstås i branchen. Jo mere sim-

pel, desto bedre metode. 

Det er ikke et kriterium, at fordelingsnøglerne fører til et ”rimeligt” eller ”fair” re-

sultat, da dette i sagens natur afhænger af en subjektiv vurdering.  

  

                                                 

1 En teoretisk beskrivelse af hvordan der kan testes for krydssubsidiering er vedlagt 
som bilag 2. 
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3 Teknisk beskrivelse af samproduktion 
Samproduktion på kraftvarmeværker handler primært om samproduktion af varme 

med el. På visse kraftvarmeværker sker der også produktion af procesvarme 

og/eller forbrænding af affald. Der kan også ske samproduktion af varme med pro-

cesvarme uden samtidig elproduktion på nogle anlæg, fx et anlæg, der producerer 

procesdamp til industri og også leverer varme til fjernvarme. Endelig sker der 

samproduktion af varme med køling på særligt indrettede varmepumper.  

De forskellige former for samproduktion sker på forskellige typer anlæg, og der 

skal derfor defineres fordelingsnøgler for hver af nedenstående situationer. 

 

 Kraftvarme 
Varme og el samproduceres på kraftvarmeværker. Der findes en række forskellige 

teknologier til kraftvarmeproduktion. For mindre anlæg anvendes hovedsageligt 

forbrændingsmotorer, især gasmotorer og i enkelte tilfælde gasturbiner, og ved 

større anlæg anvendes dampkraftværker, baseret på Rankine kredsprocessen. En-

kelte anlæg omfatter flere delprocesser, for eksempel Combined cycle anlæg (gas-

turbine + dampproces) og kraftværkskedler med forkoblet gasturbine som for-

brændingsluftforvarmer. 

For gasmotor- og gasturbineanlæg produceres fjernvarme ved at udnytte varmen i 

udstødsgasserne, og ved at udnytte varmen fra den nødvendige køling af de me-

kaniske dele. Varmeproduktionen påvirker således ikke elproduktionen og er base-

ret på udnyttelse af overskudsvarme derfra. Brændslet er typisk naturgas, men 

kunne også være flydende brændstoffer (for eksempel bioolie). 

De større anlæg udformes enten som modtryksanlæg eller udtagsanlæg, og fyres 

med faste brændsler som halm, træflis, træpiller eller kul. De er alle baseret på 

Rankine kredsprocessen, hvor et medie (oftest vand, men i visse tilfælde andre 

medier) fordampes og dampen overhedes i en kedel, hvorefter den overhedede 

damp ekspanderes gennem en turbine og producerer el. Efter turbinen kondense-

res mediet, hvorefter det pumpes tilbage til kedlen for at blive fordampet og over-

hedet igen.  

Hvis kondensering sker ved lavest mulig temperatur (typisk i Danmark ved køling 

med havvand), kaldes driftsformen for kondensdrift, og hvis kondensering sker 

ved fjernvarmetemperatur kaldes driftsformen for modtryksdrift. 
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Ved kondensdrift sker fjernvarmeproduktion ved, at noget af den overhedede 

damp udtages før eller undervejs igennem turbinen, og kondenseres ved varme-

veksling med fjernvarmevand. Denne driftsform kaldes udtagsdrift, og giver et 

højt varmeudbytte i forhold til den tabte elproduktion, da varmeproduktion sker 

både ved afkøling og kondensering af damp, mens elproduktionen alene sker ved 

ekspansion af damp, der kondenseres (og dermed afgiver fordråbningsvarmen) ef-

ter turbinen.  

Ved modtryksdrift sker fjernvarmeproduktionen ved kondensering af damp efter 

turbinen. Da kondensering af dampen sker ved fjernvarmetemperatur, som er hø-

jere end fx havvandstemperatur, kan en forholdsmæssig mindre del af dampens 

energi nyttiggøres til elproduktion end ved kondensdrift. Til gengæld kræves ikke 

adgang til havvand eller andre kølemedier, hvorfor sådanne anlæg kan placeres 

hensigtsmæssigt i forhold til fjernvarmesystemer. Et modtryksanlæg kan etableres 

med mulighed for udtag af damp før eller undervejs igennem turbinen, altså til ud-

tagsdrift. Det, som definerer modtryksanlæg er kondenseringstemperaturen efter 

turbinen. 

Separat produktion af varme på kraft-varmeanlæg 

De fleste kraftvarmeanlæg er teknisk indrettede, så de altid producerer både el og 

varme, når de er i drift. Et modtryks (damp kraft) værk kan indrettes til såkaldt 

bypass drift, hvor al damp ledes udenom turbinen og således afgiver al sin energi 

til varme. Dette kræver, at kondensatoren dimensioneres til eller suppleres med 

kapacitet svarende til den energi, som ellers ville blive afsat til elektricitetsproduk-

tion i turbinen. Dampkraftværker uden bypass-mulighed kan normalt ikke produ-

cere varme alene, hvilket især for større værker betyder, at man opererer med 

”tvangskørselsbidrag” som skal kompensere el-siden for at måtte producere grun-

det et varmebehov i perioder, hvor elprisen er lav. 

Naturgasfyrede kraftvarmeværker med gasmotorer eller gasturbiner kan ikke pro-

ducere varme alene, da maskinerne er nødsaget til at være i bevægelse (og der-

med producere el) for at fungere. Naturgasfyrede kraftvarmeværker er typisk be-

stykket med naturgasfyrede kedler, som oprindeligt var beregnet til spids- og re-

servelast produktion. Ren varmeproduktion på disse anlæg kan ske ved at an-

vende kedlerne, hvilket er en hyppigt forekommende driftsform i dag.  

Udviklingen i samproduktion af varme og el 

Oprindeligt blev kraftvarmeværkerne bygget med henblik på (eller ombygget fra) 

ren elproduktion, og fjernvarmeproduktion blev anskuet som udnyttelse af over-

skudsvarme derved. Alternativet var nemlig termisk elproduktion uden udnyttelse 

af overskudsvarmen – enten som ren kondensdrift på dampkraftværker eller drift 

af gasmotorer eller gasturbiner uden udnyttelse af overskudsvarme. 

Som konsekvens af oliekrisen i 1970’erne og i forbindelse med etableringen af det 

danske naturgasnet i 1980’erne blev det besluttet, at mest mulig af den danske el-

produktion skulle ske på kraftvarmeværker. Dette førte til en regulering af produk-

tionen, populært kaldet ”kraftvarmekravet”, som  fortsat findes i reguleringen i 

dag. Formålet var at udnytte mest muligt af overskudsvarmen ved termisk elpro-

duktion til opvarmning. Dette førte til en voldsom udbygning af fjernvarmesyste-

merne i Danmark, således at de i dag omfatter mere end 2/3 af den samlede op-
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varmning af bygninger i Danmark. I 2016 blev 69,1 % af den termiske elproduk-

tion produceret sammen med varme.2 Tilsvarende blev 66,5 % af fjernvarmen 

produceret sammen med el. Samproduceret el og fjernvarme udgør altså i dag en 

relativt høj andel af den samlede produktion af begge ydelser. 

Som led i omstilling af elproduktionen til vedvarende energi er der sket en stor ud-

bygning af vindmøller i Danmark. Først på land, og siden ca. 2010 også til havs. I 

de senere år er tillige sket en udbygning af elproduktion baseret på solceller.  

Begge disse elproduktionsteknologier er karakteriseret ved, at der ikke er noget 

overskudsvarme knyttet til elproduktionen. Der er således ikke noget kraftvarme-

potentiale knyttet til de ”nye” produktionsformer for el. Samtidigt med denne tek-

nologiske udvikling er der udviklet et internationalt marked for el, hvor Skandina-

vien har været i front med Nordpool-systemet (en fællesnordisk elbørs). 

Den teknologiske udvikling inden for sol og vind har, sammen med udviklingen på 

elmarkedet og i tilskuds- og afgiftssystemet betydet, at elproduktionen på kraft-

varmeværkerne har mistet konkurrencefordele, og derfor været faldende generelt. 

Især er den separate elproduktion (kondensdrift) på centrale anlæg faldet meget, 

jf. Figur 3.1. 

Figur 3.1 Elproduktion fordelt efter produktionsform, PJ

 

Kilde: Energistatistik 2016, Energistyrelsen 

Det største bidrag til fjernvarmeproduktionen kommer fra centrale kraftvarmean-

læg, som er store dampkraftanlæg i de større byer. Det er også på disse anlæg, at 

den separate produktion foregår, ved at de drives som kondensanlæg (uden ud-

tagsdamp). De store dampkraftanlæg uden for store byer (for eksempel Stigsnæs-

værket) har ikke været anvendt siden begyndelsen af 2000-tallet. 

Elproduktionen på de decentrale kraftvarmeanlæg er faldet væsentligt, jf. Figur 

3.2, idet disse er de mindst konkurrencedygtige, da deres brændsel er naturgas 

(som er afgiftspålagt). Hovedparten af fjernvarmeproduktionen i de mindre decen-

trale kraftvarmesystemer sker som ren varmeproduktion på naturgasfyrede kedler 

– og i de senere år for de såkaldte bilag 3 værker (en liste med 85 økonomisk 

                                                 

2 Energistatistik 2016, Energistyrelsen 
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nødlidende naturgasfyrede fjernvarmesystemer) på biomassefyrede varmeprodu-

cerende kedler. 

Figur 3.2 Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsform, PJ

 

Kilde: Energistatistik 2016, Energistyrelsen 

 Affaldskraftvarme 
En særlig anlægstype er affaldsfyrede kraftvarmeanlæg. Grundet de særlige for-

hold ved affaldsforbrænding har disse anlæg forholdsvis lave elvirkningsgrader 

(under 25 %), men de er indrettet som kraftvarmeværker på grund af ønsket om 

at udnytte så meget termisk energi som muligt til elproduktion. Flere affaldsfor-

brændingsanlæg er oprindeligt indrettet til ren varmeproduktion, og er siden ved 

ombygninger og/eller udbygninger indrettet til elproduktion, typisk i form af mod-

tryksanlæg. 

De affaldsfyrede kraftvarmeanlæg er først og fremmest indrettet således, at der 

kan ske en miljømæssigt forsvarlig afbrænding af affald, hvor kraftvarme- eller 

fjernvarmeproduktion udnyttes til den nødvendige køling af de ovne, hvor affaldet 

forbrændes. Disse anlæg anskuer typisk elproduktionen som et biprodukt, og dri-

ves således, at indtægter fra elproduktion maksimeres ud fra de gældende mar-

kedspriser, idet de oftest er indrettet således at dampen kan ledes forbi turbinen 

og direkte til kondensatoren, hvor der produceres fjernvarme. Dette kaldes bypass 

drift.  

Da affaldshåndtering er en reguleret sektor ligesom fjernvarme, er der ikke en en-

tydig metode til allokering af omkostningerne mellem affaldshåndtering (som om-

fatter forbrænding af de forbrændingsegnede restfraktioner) og fjernvarme. I dag 

udmelder Energitilsynet hvert år en maksimal pris for salg af fjernvarme fra af-

faldsforbrændingsanlæg (det såkaldte Affaldsvarmeprisloft). Loftet skal sikre at 

der ikke væltes for store omkostninger over på varmeproduktionen. 

 Køl/varme 
Kølemaskiner er en form for varmepumper. Varmepumper kendetegnes ved, at et 

arbejdsmedie (for eksempel ammoniak) optager varme ved lavt tryk og afgiver 

varme ved højt tryk i en såkaldt Carnot kredsproces. Optaget af varme ved lavt 

tryk kan udnyttes til at producere køling (nedkøle for eksempel vand) eller til at 
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”høste” energi fra for eksempel luft. Afgivelse af varme ved højt tryk kan for køle-

maskiner udnyttes til at afgive den energi, som blev fjernet fra kølemediet til om-

givelserne, og ved varmepumper til at opvarme fjernvarmevand.  

I princippet kan den samme maskine drives enten som kølemaskine eller som var-

mepumpe, afhængigt af om den afgiver energi til omgivelserne (kølemaskine) eller 

optager energi fra omgivelserne (varmepumpe).  

Hvis den i stedet indrettes, så den optager energi fra et kølemedie (for eksempel 

nedkøler vand i et fjernkølesystem) og afgiver energi til et varmemedie (for ek-

sempel opvarmer fjernvarmevand), vil den samlede energieffektivitet være bedre, 

end hvis to separate maskiner af samme type producerede henholdsvis køling og 

varme ved udveksling med omgivelserne. Samproduktion af køl og varme er altså 

energimæssigt fordelagtigt. 

 Proces(kraft)varme 
I et kraftvarmeanlæg forekommer der temperaturer, som er højere end nødven-

digt til produktion af fjernvarme. I visse systemer udnyttes dette til at producere 

damp eller hedt vand til industriformål. Dette kan være energimæssigt fordelagtigt 

i forhold til separat produktion af procesdamp eller hedt vand i særlige kedler, da 

samproduktion med fjernvarme ved lavere temperaturer muliggør udnyttelse af en 

større del af energiindholdet i for eksempel røggassen fra en kedel. Samproduktion 

af højtemperatur procesvarme og lavtemperatur fjernvarme kan også være fordel-

agtigt i anlæg uden elproduktion, hvis der derved opnås en bedre samlet energi-

udnyttelse og/eller en mere stabil drift.  

Da behovet for procesenergien ofte er svingende, eller der er behov for meget høj 

forsyningssikkerhed og dermed høj kapacitet, overstiger produktionen oftest beho-

vet i en stor del af tiden. I stedet for at bortkøle den overskydende produktion, 

kan denne afsættes til fjernvarme som overskudsvarme. Dette minder om andre 

former for overskudsvarmeproduktion. Procesvarme er derfor ikke behandlet sær-

skilt i denne analyse. 

 Teknologisk udvikling og virkningsgrader 
Samproduktion af el og varme på kraftvarmeanlæg har historisk givet anledning til 

en stor samproduktionsfordel, da investeringsomkostningen til termisk elproduk-

tion stort set er den samme som investeringsomkostningen i et kraftvarmeanlæg, 

hvor den producerede spildvarme fra elproduktionen kan udnyttes.  

Som det fremgår af Figur 3.3Error! Reference source not found. har separat 

produktion af el og varme på anlæg, som ikke er kraftvarmeanlæg, dog over tid 

opnået højere virkningsgrader end produktion af varme og el på kraftvarmeanlæg. 

Samproduktion af el og varme giver derfor i dag ifølge figuren en ringere energi-

udnyttelse end separat produktion af de samme ydelser på andre typer anlæg, 

som fx vindmøller og varmepumper3.  

                                                 

3 Figuren er fremkommet ved en analyse af de bagvedliggende data for Energistyrel-
sens årsstatistik og viser, at der er sket en væsentlig udvikling i effektiviteten af sepa-
rat produktion af el og varme. 
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Figur 3.3 Virkningsgrader for separat og samproduceret el og varme 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Energistatistik 2016, Energistyrelsen4 

 

Den teknologiske udvikling betyder, sammen med de foreslåede ændringer i ram-

mevilkårene (forsyningsstrategien og regeringens energiudspil), som fx afskaffel-

sen af brændselsbindinger og kraftvarmekrav, at vilkårene for investeringer i dag 

er væsentligt forskellige fra tidligere.  

Det betyder, at de økonomiske incitamenter for samproduktion har ændret sig 

over en årrække, og at de metoder, som anvendes til at beregne nøgler for nye in-

vesteringer, kan give en uhensigtsmæssig fordeling for eksisterende anlæg. For at 

håndtere dette, kan der være behov for forskellige fordelingsnøgler for fremtidige 

og eksisterende anlæg i en overgangsperiode.  

  

                                                 

4 Analyse af tidsserier  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/grunddata2016.xlsx  
- ”Elvirkningsgrad separat” er beregnet fra sum af data (elproduktion / brændselsfor-
brug) for centrale anlæg, vind- og vandkraft og privat elproduktion (vind regnes med 
virkningsgrad 100%, dvs brændselsforbrug = produktion)  
- Varmevirkningsgrad separat” er beregnet fra sum af data (varmeproduktion / brænd-
selsforbrug) for fjernvarmeanlæg og private fjernvarmeproducenter  
- Elvirkningsgrad kraftvarme er beregnet for sum af data (elproduktion / brændselsfor-
brug) for centrale kraftvarmeanlæg, decentrale kraftvarmeanlæg og private kraftvarme-
producenter. 
- Varmevirkningsgrad kraftvarme er beregnet for sum af data (varmeproduktion / 
brændselsforbrug) for centrale kraftvarmeanlæg, decentrale kraftvarmeanlæg og pri-
vate kraftvarmeproducenter. 
- Totalvirkningsgrad kraftvarme er beregnet for sum af data (el- og varmeproduktion / 
brændselsforbrug) for centrale kraftvarmeanlæg, decentrale kraftvarmeanlæg og pri-
vate kraftvarmeproducenter) 
Det har ikke i tidsserierne været muligt at identificere andelen af separat elproduktion 
(dvs uden tilhørende varmeproduktion, altså ren kondensdrift) for de centrale kraftvar-
meværker. Den beregnede elvirkningsgrad for de centrale kraftvarmeværker har de se-
neste været mellem 35% og 39%. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/grunddata2016.xlsx
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4 Metoder til omkostningsfordeling 
I dette kapitel præsenteres to fundamentalt forskellige tilgange til omkostningsfor-

deling; metoder baseret på økonomisk teori og energitekniske metoder. Under 

hver overordnet metode findes et antal varianter, hvoraf de mest centrale er be-

skrevet. De nævnte metoder er fundet ved at foretage en screening af de meto-

der, som anvendes i dag, eller som har været under overvejelse til forskellige for-

mål. 

 Metoder baseret på økonomisk teori 
Der findes en række metoder til omkostningsfordeling, der er baseret på økono-

misk teori. Blandt disse er pro-rata metoden, den inkrementale metode, og Sha-

pley-delingsreglen, som er gennemgået nedenfor.5  

Alle tre metoder er baseret på en opgørelse af de såkaldte stand-alone omkostnin-

ger. Stand-alone omkostningerne afspejler, hvad det ville have kostet at produ-

cere de samproducerede ydelser hver for sig (dvs. stand-alone) og ikke i sampro-

duktion. Der findes en række tilgange til at opgøre stand-alone omkostningerne, 

som fører til forskellige resultater, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 7.2. 

Pro-rata metoden 

Ved denne metode fordeles en eventuel samproduktionsfordel pro-rata mellem de 

samproducerede ydelser i forhold til stand-alone omkostningerne. Et lille regneek-

sempel kan illustrere metoden. 

 
 Stand-alone produktion af ydelse A koster 20 
 Stand-alone produktion af ydelse B koster 30 

 Samproduktion af ydelse A og B koster 40 

Summen af stand-alone omkostningerne ved produktion af ydelse A og B er 
20+30=50. I eksemplet er der derfor en samproduktionsfordel på 50-40=10, 
som skal fordels.  

Fordeles omkostningerne efter pro-rata metoden, allokeres 20/50*40=16 til 
ydelse A, mens 30/50*40=24 allokeres til ydelse B. 

Den inkrementale metode 

Den inkrementale metode bygger på de samme oplysninger som pro-rata meto-

den, men her opfattes det ene produkt som det primære produkt og det andet 

produkt som det inkrementale produkt, og eventuelle samproduktionsfordele for-

deles til det inkrementale produkt. Igen kan metoden illustreres med et lille regne-

eksempel. 

 
 Stand-alone produktion af ydelse A (primære ydelse) koster 20 
 Stand-alone produktion af ydelse B (inkrementale ydelse) koster 30 
 Samproduktion af ydelse A og B koster 40 

                                                 

5 For en uddybende beskrivelse se fx An Introduction to Allocation Rules, J.L. Hou-
gaard, Springer, 2009. 
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Summen af stand-alone omkostningerne ved produktion af ydelse A og B er 
20+30=50. I eksemplet er der derfor en samproduktionsfordel på 50-40=10, 
som skal fordels.  

Fordeles omkostningerne efter den inkrementale metode, allokeres 20 til den 
primære ydelse A, mens 40-20=20 allokeres til den inkrementale ydelse B. 

Shapley-delingsreglen6 

Den basale idé ved denne metode er, at hvis nogen skal samarbejde om at produ-

cere noget sammen (i samproduktion), så skal de alle sammen have noget ud af 

samarbejdet. Betingelsen skal gælde, uanset hvem der ”kommer først” til samar-

bejdet, altså om det er varmeproducenten, der inviterer elproducenten med i sam-

arbejdet, eller omvendt. 

Til forskel fra pro-rata metoden, hvor den partner, som har den største stand-

alone omkostning også får den største andel af fordelen, tager Shapley-delingsreg-

len udgangspunkt i en ligelig fordeling af fordelen mellem parterne. Dvs. parterne 

skal have lige meget ud af at gå ind i samarbejdet. 

Ved kun to samarbejdspartnere fører metoden til, at samproduktionsfordelen for-

deles 50/50. Ved flere samproducerede produkter (fx affaldskraftvarme) bliver det 

en del mere kompliceret, metoden er illustreret i bilag 7. Metoden kan illustreres 

med udgangspunkt i den inkrementale metode, her vist med to spillere. 

 
 Stand-alone produktion af ydelse A koster 20 

 Stand-alone produktion af ydelse B koster 30 
 Samproduktion af ydelse A og B koster 40 

Summen af stand-alone omkostningerne ved produktion af ydelse A og B er 
20+30=50. I eksemplet er der derfor en samproduktionsfordel på 50-40=10, 
som skal fordels.  

Først fordeles omkostningerne efter den inkrementale metode, hvor A er den 
primære ydelse. Ved denne beregning, allokeres 20 til den primære ydelse A, 
mens 40-20=20 allokeres til den inkrementale ydelse B. 

Herefter fordeles omkostningerne efter den inkrementale metode, hvor B er 
den primære ydelse. Ved denne beregning, allokeres 30 til den primære ydelse 
B, mens 40-30=10 allokeres til den inkrementale ydelse A. 

Shapley-fordelingen beregnes herefter som gennemsnittet af de to inkremen-
tale metoder. Dvs. (20+10)/2=15 allokeres til ydelse A, mens (20+30)/2=25 
allokeres til ydelse B. 

 

                                                 

6 Shapley metoden er opkaldt efter Lloyd Shapley. Shapley modtog nobelprisen i øko-

nomi i 2012, bl.a. for sit bidrag til udvikling af teorierne omkring omkostningsfordeling. 

Metoden hører under den økonomiske disciplin spilteori, hvor problemet med at allokere 

fordele opfattes som et kooperativt ”spil”. 
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 Energitekniske metoder 
Historisk har man anvendt en række energitekniske metoder til fordeling af om-

kostningerne ved samproduktion, som ikke er baseret på økonomisk teori. Disse 

metoder afspejler forskellige syn på de tekniske sammenhænge og hvad der er en 

”rimelig” fordeling af omkostningerne. Disse har varieret over tid, i takt med den 

teknologiske udvikling og efter anvendelsen af fordelingsnøglerne. 

De energitekniske metoder kan kun anvendes til at fordele omkostninger mellem 

el og varme. Overordnet set findes tre typer af energitekniske metoder: 

 Varmevirkningsgradmetoder (125 % og 200 %-metoden, E- og V-modellerne)  

 Energiindholdsmetoden 

 Energikvalitetsmetoden (merbrændselsmetoden) 

Disse metoder anvendes bl.a. af Energistyrelsen, Energinet.dk og SKAT til forde-

ling af brændsler på varme og el i kraftvarmeproduktion. Metoderne forholder sig 

ikke til fordeling af andre typer omkostninger end brændsel. 

 200 %-metoden, der allokerer brændsel til varme med en virkningsgrad på 

200 %, anvendes af Energistyrelsen i blandt andet energistatistikken og base-

res på en antagelse om, at en væsentlig del af den el, som produceres på 

kraftvarmeværker, ellers ville blive produceret på termiske kraftværker uden 

udnyttelse af overskudsvarmen.  

 

 125 %-metoden anbefales af Energistyrelsen til fordeling af emissioner og 

brændsel i kraftvarmeproduktion ved blandt andet Energinet.dk’s miljømærk-

ning af el. Metoden allokerer brændsel til varme med en virkningsgrad på 

125 %, og antager, som 200-% metoden, at en del af elproduktionen fra kraft-

varmeværker erstatter el fra termiske kraftværker uden udnyttelse af over-

skudsvarme  

 

 E- og V-modellerne anvendes til fordeling af afgifter, og baseres på henholdsvis 

allokering af brændsel til el med en virkningsgrad på 67 % eller allokering af 

brændsel til varme med en virkningsgrad på 120 % 

 

 Energiindholdsmetoden allokerer brændsel mellem el og varme i forhold til 

mængden af henholdsvis produceret el og produceret varme. Den skelner altså 

ikke mellem energiformer. 

 

 Energikvalitetsmetoden allokerer brændsel til el fra kraftvarmeværker ud fra el-

virkningsgraden for separat elproduktion, og antager altså, at el fra kraftvar-

meværker til enhver tid fortrænger separat termisk elproduktion. Metoden 

medfører typisk varmevirkningsgrader over 300 % 

Varmevirkningsgradmetoder 

Metoderne tager udgangspunkt i en på forhånd fastsat varmevirkningsgrad ved 

kraftvarmeprodukton. Hvis varmevirkningsgraden fastsættes til fx 125 % betyder 

dette, at det antages, at der produceres 1,25 varmeenheder (fx GWh) pr enhed 

brændsel (fx GWh). Herefter beregnes hvor meget brændsel, der er anvendt til at 

producere el, ved at trække de GWh, der forudsættes at være anvendt til at pro-

ducere varme, fra det samlede brændselsforbrug. Dvs. at det resterende brænd-

selsforbrug tilskrives el.   

 

Metoden er illustreret ved brug af eksemplet fra de økonomiske metoder. 
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 Samproduktion af varme og el koster 40 
 Samproduktion af varme og el kræver 30 brændselsenheder 
 En brændselsenhed koster 1, så øvrige produktionsomkostninger udgør 

samlet 40 - 30*1 = 10 
 Der produceres 15 enheder af varme og 15 enheder af el 

Ved 125 %-metoden vil varme anvende 15/125 % = 12 brændselsenheder og 
el anvende 30-12=18 brændselsenheder. Dette giver en fordelingsnøgle på 
12/30 brændselsenheder = 40 % til varme og de resterende 60 % til el, som 
anvendes på de samlede omkostninger til samproduktion. 

Fordeles omkostningerne efter 125 %-metoden, allokeres 40*40 % = 16 til 

varme, mens 40-16=24 allokeres til el 

 

Energiindholdsmetoden 

Energiindholdsmetoden er en variant af varmevirkningsgradsmetoden, hvor var-

mevirkningsgraden implicit antages at være 100 %. Denne metode anvendes af 

visse selskaber ved fordeling af brændsel. 

Ved energiindholdsmetoden fordeles brændslet direkte efter den energimængde, 

der er indeholdt i de samproducerede ydelser. For kraftvarme ses der altså på 

energiindholdet i den producerede varme og den producerede el, og brændslet til 

produktionen allokeres mellem el og varme i samme forhold. Metoden er illustreret 

i regneeksemplet herunder 

 
 Samproduktion af varme og el koster 40 
 Samproduktion af varme og el kræver 30 brændselsenheder 
 En brændselsenhed koster 1, så øvrige produktionsomkostninger udgør 

samlet 10 
 Der produceres 15 enheder af varme og 15 enheder af el 

Ved energiindholdsmetoden vil varme anvende 15/100 % = 15 brændselsen-
heder og el anvende 15/100 % = 15 brændselsenheder. Dette giver en forde-
lingsnøgle på 50 % til varme og 50 % til el, som anvendes på de samlede om-
kostninger til samproduktion. 

Fordeles omkostningerne efter energiindholdsmetoden, allokeres 40*50 % = 

20 til varme, mens 40-20=20 allokeres til el. 

Energikvalitetsmetoden (merbrændselsmetoden) 

Energikvalitetsmetoden antager, at el er et energiprodukt med højere "kvalitet" 

end varme, hvormed varmen betragtes som et biprodukt. Andelen af brændslet 

der anvendes til varme beregnes som det ekstra brændsel, der anvendes til kraft-

varmeproduktion sammenlignet med en situation, hvor der kun produceres el. 

Energinet (metode og datagrundlag til miljørapport, 2017) anvender denne me-

tode til at beregne hvor meget ekstra el, der kunne have været produceret, så-

fremt man havde undladt at producere varme. Baseret på erfaringstal forudsættes 

det, at 1 kWh varme substituerer 0,15 kWh el. 
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 Samproduktion af varme og el koster 40 
 Samproduktion af varme og el kræver 30 brændselsenheder 
 En brændselsenhed koster 1, så øvrige produktionsomkostninger udgør 

samlet 10 
 Der produceres 15 enheder af varme og 15 enheder af el 

Ved energikvalitetsmetoden vil varme anvende : 

15 ∗ 0,15

15 + 15 ∗ 0,15
∗ 30 = 4 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙 

Mens el vil anvende 

15

15 ∗ 0,15 + 15
∗ 30 = 26 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙 

Dette giver en fordelingsnøgle på 4/30 = 13 % til varme og de resterende 
87 % til el, som anvendes på de samlede omkostninger til samproduktion. 

Fordeles omkostningerne efter energikvalitetsmetoden, allokeres 40*13 % = 
5,2 til varme, mens 40-5,2 = 34,8 allokeres til el. 

 

Metoden giver den fulde fordel ved samproduktion til varme, og der allokeres et 

meget lavt brændselsforbrug til produktion af varme.  
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5 Evaluering af metodernes egenskaber  
I dette kapitel evalueres de energitekniske og økonomiske metoder overordnet set 

i forhold til kriterierne i kapitel 2. De to typer af metoder har forskellige styrker og 

svagheder set i forhold til kriterierne. Metoderne kan herudover implementeres på 

flere forskellige måder, som vil have en betydning for, i hvor høj grad metoderne 

lever op til kriterierne. Ved evalueringen er der taget udgangspunkt i hvor gode 

metoderne kan blive. Mulige udfordringer ved implementering af metoderne er 

nærmere beskrevet i de følgende kapitler. 

I evalueringen snævres feltet af relevante metoder ind til to blandt de økonomiske 

metoder: Den inkrementale metode og Shapley-delingsreglen. I kapitel 10 per-

spektiveres dette i forhold til anvendelse ved benchmarking og fastsættelse af ind-

tægtsrammer. 

Være teoretisk korrekt 

Kun de økonomiske metoder lever op til dette krav. De energitekniske metoder er 

baseret på en på forhånd defineret ”teknisk” sammenhæng og ikke på økonomiske 

sammenhænge. Herudover kan de energitekniske metoder ikke umiddelbart an-

vendes til fordeling af omkostninger mellem varme og køl og varme og affaldsfor-

brænding. 

Give fornuftige incitamenter 

Metoderne skal føre til incitamenter til effektiviseringer og må ikke give mulighed 

for krydssubsidiering. 

Incitamenter til effektiviseringer opstår, når beslutningstageren opnår en gevinst 

ved effektiviseringen. Både de energitekniske metoder og de økonomiske metoder 

kan føre til incitamenter til effektiviseringer. Hvor stærke disse incitamenter bliver, 

afhænger i udgangspunktet ikke af hvordan fordelingsnøglerne beregnes, men 

derimod af hvordan de fordelte omkostninger kommer til at indgå i benchmarkin-

gen; om nøglerne også anvendes ved fastsættelsen af indtægtsrammerne; om 

nøglerne jævnligt opdateres og meget andet. Disse spørgsmål er beskrevet i kapi-

tel 10. 

Anvendes de energitekniske metoder, vil det ikke være muligt at sikre opfyldelse 

af det centrale kriterie om undgåelse af krydssubsidiering, idet de kan føre til for-

deling af omkostninger til varmesiden op til et niveau, der ligger over stand-alone 

omkostningen for varme. Anvendes de økonomiske metoder, er det derimod mu-

ligt at undgå krydssubsidiering. Se bilag 1 for en nærmere definition af krydssubsi-

diering. 

Være robust 

De energitekniske metoder er principielt set altid robuste, fordi de hviler på over-

ordnede tekniske antagelser, som selskaberne ikke kan påvirke.  

Baseres de økonomiske metoder på markedsbestemte priser på el, systemydelser 

og billigste måde at producere varme, vil de være robuste, fordi selskaberne ikke 

kan påvirke disse. Hvis man derimod vælger et princip, hvor stand-alone omkost-

ningerne afhænger af konkrete historiske investeringer på anlægget, herunder 

brændselsvalg mv., kan selskabet i princippet påvirke stand-alone omkostningerne 

ved fx at foretage særlige investeringer. Tilsvarende, hvis stand-alone omkostnin-

gerne afhænger af den konkrete selskabsmæssige organisering, bliver der incita-

ment til at samle eller udskille aktiviteter, således at der opnås en fordelagtig 
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stand-alone omkostning. Se afsnit 7.2 for en nærmere beskrivelse af de forskellige 

principper for definition af stand-alone omkostninger. 

Administrérbar 

Implementeringen må ikke pålægge branche og regulator unødige administrative 

byrder.  

Der er ikke væsentlig forskel på de administrative byrder. Både ved de energitek-

niske og de økonomiske metoder kræves en fordeling af omkostningerne ved sam-

produktion på fælles- og særomkostninger, som er den primære administrative 

byrde. Afhængig af implementeringen, kan fordelingsnøglerne ved de økonomiske 

metoder være mere komplicerede at administrere end nøgler baseret på de ener-

gitekniske metoder. 

Baseret på objektive data 

Selvom de energitekniske metoder på overfladen kan forekomme objektive, kan 

man ikke fastsætte eller vælge mellem metoderne udelukkende på baggrund af 

tekniske vurderinger. Da nøglerne i realiteten fastsættes a priori, vil de implicit 

hvile på politiske hensyn og tekniske vurderinger.  

Afhængig af implementeringen, kan de økonomiske metoder baseres på mere eller 

mindre objektive data og skøn, og beregningen af fordelingsnøglerne kan gøres 

mere eller mindre kompliceret og detaljeret. Jo mere kompleks og detaljeret be-

regningsmetode, desto større risiko er der for, at selskaberne bliver nødt til at 

skønne nogle af deres input data. Den inkrementale metode kræver fastlæggelse 

af færre principper og forudsætninger end Shapley-delingsreglen.  

Enkel og transparent 

De energitekniske metoder er som udgangspunkt meget enkle og transparente. 

Afhængig af implementeringen, kan fordelingsnøglerne ved de økonomiske meto-

der være mere komplicerede at beregne end nøgler baseret på de energitekniske 

metoder. 

Delkonklusion 

Som det ses af ovenstående afsnit, er det kun de økonomiske metoder, der kan 

bringes til at leve op til kriterierne for valg af metode. De økonomiske metoder er 

baseret på økonomisk teori og kan- i modsætning til de energitekniske metoder - 

sikre imod krydssubsidiering. Herudover gør de økonomiske metoder det muligt at 

foretage en relativt simpel benchmarking af sektoren. Dog skal man ved imple-

menteringen være opmærksom på at definere stand-alone omkostningerne på en 

måde, som gør nøglerne robuste overfor spekulation, og beregningerne kan blive 

forholdsvis komplekse. 

Shapley-delingsreglen og pro-rata metoden fordeler begge eventuelle samproduk-

tionsfordele, mens den inkrementale metode ikke giver mulighed for at varmen får 

del i en eventuel samproduktionsfordel. Sammenlignes Shaply-delingsreglen og 

pro-rata metoden, har Shapley-delingsreglen de økonomisk-teoretisk bedste egen-

skaber, som vist i en række forskningsartikler, se fodnote 5 for en uddybende be-

skrivelse. Pro-rata metoden anbefales derfor ikke. 

På baggrund af ovenstående anbefales det derfor at basere fordelingsnøglerne på 

en økonomisk metode, specifikt den inkrementale metode og/eller Shapley-de-

lingsreglen. De to metoder og deres egenskaber er beskrevet nærmere i de næste 

kapitler.  
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6 Tilgange til fordeling af omkostninger med 

økonomiske metoder 
Afhængig af hvilke overordnede hensyn, som er vigtigst, vil forskellige tilgange til 

beregningen af omkostningsfordelingen for nye anlæg være hensigtsmæssig. 

Overordnet set kan man vælge mellem to tilgange: En forbrugerbeskyttelses-be-

tragtning eller en investorbeskyttelses-betragtning. 

 1) Investorbeskyttelses-betragtning 
Denne tilgang baseres på at det er investorerne, som er bedst til at vurdere, hvil-

ken teknologi, der bør investeres i.  

Investorer, der overvejer at bygge ny kapacitet til varme og/eller elproduktion, af-

faldsforbrænding og køl, vil først og fremmest vurdere, om investeringen er profi-

tabel, dvs. om de samlede indtægter fra salg af varme, el og relaterede ydelser (fx 

systemydelser7), affaldshåndtering, køl mv. overstiger de samlede omkostninger. 

Der laves altså en vurdering af de forventede totale indtægtsstrømme mod de for-

ventede totale omkostninger (TOTEX). 

Den relevante varme stand-alone defineres ved denne tilgang ud fra den, af inve-

stor valgte teknologi på det konkrete samproduktionsanlæg. Ved implementerin-

gen af fordelingsnøglen skal regulator således gøre sig antagelser om stand-alone 

omkostningerne ved separat varmeproduktion på det konkrete samproduktionsan-

læg. Hvis Shapley metoden anvendes, skal regulator yderligere gøre sig antagelser 

om hvilken stand-alone omkostning for elproduktion der er relevant for det kon-

krete anlæg. 

Da det er investor, som udvælger hvad der er den bedste teknologi, bliver det 

med denne tilgang således også investor, der indirekte bestemmer hvad der er 

selskabets stand-alone referencer. Dette betyder at investor gennem sit investe-

ringsvalg kan påvirke fordelingsnøglen, og hvis investeringen i den valgte tekno-

logi viser sig ikke at være rentabel, skal varmen stadig bære sin andel af omkost-

ningerne, uanset om varmen kunne have været tilvejebragt billigere med en alter-

nativ stand-alone teknologi.  

De forskellige samproducerende anlæg vil derved komme ind i benchmarkingen 

med forskellige omkostninger, da teknologivalget afgør hvor mange omkostninger, 

der kan væltes over på varmekunderne via fordelingsnøglen. Vælger investor såle-

des en dyrere teknologi end det billigste alternativ for varmeproduktion, vil dette 

fremstå som ineffektivitet i benchmarkingen. Disse meromkostninger ift. den bil-

ligste teknologi vil alt andet lige blive ”benchmarket bort” over indhentningsperio-

den for udmålte krav på CAPEX og OPEX. Dette kræver dog, at der ikke er ”luft” 

under selskabets indtægtsramme (indtægtsrammen er højere end de aktuelle om-

kostninger), og at selskabet ikke er mere effektivt på andre typer omkostninger 

end de selskaber, som udgør den efficiente rand.8 

                                                 

7 Energient.dk, som er balanceansvarlige, indkøber i dag systemydelser fra en række 
aktører. Aktørerne kompenseres i dag typisk gennem en rådighedsbetaling og en akti-
veringsbetaling. Energinet.dk er i gang med at udvikle dette marked yderligere. 
8 Hvis selskabet ville have udgjort en del af den efficiente rand uden meromkostningen 
som følge af investeringen i den dyrere samproduktionsteknologi, så går man så at sige 
glip af dette effektiviseringspres på de øvrige selskaber, og det er ikke hele meromkost-
ningen, som kan benchmarkes bort. 
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 2) Forbrugerbeskyttelses-betragtning 
Ved denne tilgang er udgangspunktet at forbrugerne skal beskyttes mod krydssub-

sidering fra varme til el og der må ikke opstå incitament til at investere i teknolo-

gier til varmeproduktion, som er dyrere end den billigst mulige. Stand-alone om-

kostningerne for varme defineres derfor ud fra det billigst mulige alternativ.  

Ved denne tilgang skal regulator således gøre sig antagelser om, hvad der er den 

billigste måde at tilvejebringe ren varme på. Hvis Shapley metoden anvendes, skal 

regulator yderligere gøre antagelser om billigst mulige alternativer for produktion 

af de samproducerede ydelser.  

Omkostningsfordelingen vil indirekte udgøre et prisloft, idet varmesiden maksimalt 

kan oppebære de omkostninger, der svarer til omkostningerne ved det billigst mu-

lige alternativ, evt. fratrukket en andel af samproduktionsfordelen (ved Shapley 

metoden).  

Dette prisloft udgør i sig selv en forbrugerbeskyttelse, men det har den ulempe, at 

det er regulator, og ikke investor, der skal fastsætte de billigste alternativer. Hvis 

den inkrementale metode anvendes, så har tilgangen yderligere den ulempe at alle 

samproducerende enheder kommer ind i benchmarkingmodellen med de samme 

varmeomkostninger. De vil dog stadig kunne sammenlignes med rene varmepro-

duktionsenheder i benchmarkingen, hvilket sikrer effektiviseringer, uanset at regu-

lator kommer til at sætte stand-alone referenceomkostningen højere end hvad der 

rent faktisk er det billigst mulige varmealternativ. Sammenhængen mellem bench-

marking og indtægtsrammer ved denne tilgang er nærmere beskrevet i afsnit 

10.3. 

 Beregning af fordelingsnøgler som TOTEX eller CA-

PEX og OPEX 
Man kan vælge at opgøre fordelingsnøglerne for hhv. CAPEX (afskrivninger), OPEX 

og evt. brændsler særskilt, eller man kan vælge at metoden skal være ens for alle 

omkostninger (TOTEX). Ved flere fordelingsnøgler, kan der evt. bruges forskellige 

metoder til opgørelserne, fx er det muligt at vælge en økonomisk metode til forde-

ling af CAPEX og kombinere med en energiteknisk metode til fordeling af OPEX.  

Et eksempel på en opdelt nøgle er illustreret i ”Benefit Distribution Method” i Ver-

densbankens rapport fra 20039. Her fordeles CAPEX efter de faste omkostninger til 

separat produktion af hhv. varme og el, mens de variable omkostninger fordeles 

efter el- og varmevirkningsgraderne ved den separate produktion. 

Uanset metoden til fordelingen af de enkelte poster (CAPEX og OPEX), vil bereg-

ningen af fordelingsnøglen skulle tage hensyn til, at CAPEX er en fast omkostning, 

mens OPEX er en variabel omkostning, hvor OPEX målt i kr. afhænger af kapaci-

tetsudnyttelsen. Dette er vist i nedenstående Figur 6.1. Den konkrete fordeling af 

omkostninger mellem varme og el er alene illustrativ.10  

                                                 

9 Regulation of Heat and Electricity Produces in Combined-Heat-and-Power Plants, The 
World Bank, 2003 
10 Omkostninger til varme ved en opdelt nøgle vil have følgende formel: CAPEXVarme + 
OPEX/MWhvarme * varme-produktion. Omkostninger til varme ved en TOTEX nøgle vil 
have følgende formel TOTEX/MWhvarme * varme-produktion 
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Figur 6.1 Fordeling af omkostninger i kr. ved brug af CAPEX og OPEX 

nøgle 

 

Ved beregningen af fordelingsnøglerne forudsættes en bestemt kapacitetsudnyt-

telse. I nogle situationer, vil anlægget ikke blive drevet som forudsat ved fastsæt-

telse af fordelingsnøglen, og spørgsmålet er, hvordan dette bedst håndteres; skal 

der anvendes en TOTEX nøgle eller en opdelt nøgle og hvor ofte bør fordelingsnøg-

lerne evt. genberegnes? 

Sammenhængen mellem kapacitetsudnyttelsen og den efterfølgende fordeling af 

omkostningerne er illustreret i Figur 6.2 nedenfor. Ved en fast TOTEX fordelings-

nøgle, vil de totale fordelte omkostninger til el og varme bevæge sig langs de viste 

linjer. Det bemærkes, at varmen ikke vil skulle bidrage til dækning af CAPEX (eller 

OPEX), hvis der slet ikke produceres på anlægget. Ved en opdelt nøgle, vil varmen 

altid dække en fast andel af CAPEX, og en fast andel af det aktuelle OPEX, uanset 

niveauet af den faktiske produktion. 

Figur 6.2 Konsekvenser af forskellig kapacitetsudnyttelse ved fast TO-

TEX fordelingsnøgle sammenlignet med en opdelt nøgle 

 

 Fast TOTEX nøgle Opdelt CAPEX og OPEX nøgle 
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De to alternativer giver anledning til forskellige varmepriser, hvor forskellen er 

større, desto længere væk fra beregningsgrundlaget for fordelingsnøglen, som den 

aktuelle kapacitetsudnyttelse kommer.  

 Særlige forhold for eksisterende anlæg 
Ved investeringer i nye anlæg bør fordelingsnøglen afspejle TOTEX, således at 

nøglen i sig selv ikke vil føre til inoptimale investeringsbeslutninger. For eksiste-

rende anlæg, kan der være argumenter for, at der bør beregnes flere nøgler for 

samme værk. 

Beslutningen om at investere i de eksisterende anlæg blev, som Figur 3.3 viser, 

taget under rammevilkår, som er meget forskellige fra i dag. Det betyder for 

mange anlæg, at investeringsbeslutningen er truffet i en tid med en tydelig sam-

produktionsfordel, mens driften af anlægget i dag sker i et energisystem, hvor der 

kan være en driftsmæssig samproduktionsulempe, set i forhold til den mest effek-

tive teknologi. Dette kan tale for, at der vil skulle anvendes forskellige fordelings-

nøgler for hhv. investeringsomkostningerne (CAPEX) og driftsomkostningerne 

(OPEX).  

Konkret kunne man ved fordelingen af CAPEX tage udgangspunkt i, hvad det ville 

koste at producere de samme ydelser på det samme værk, mens OPEX fordeles 

efter samme princip som for nye investeringer.  

 Ved flere nøgler baseret på forskellige metoder, er der behov for at regulator op-

gør og udmelder flere stand-alone værdier.  

En fordel ved flere nøgler opstår hvis f.eks. driftsudgifter ved stand-alone produk-

tion og samproduktion udvikler sig i forskellig retning over tid. Hvis driftsomkost-

ninger ved samproduktion fx stiger over tid, mens driftsomkostninger ved stand-

alone produktion falder over tid, så vil den omkostning der tildeles varme i kroner 

være forskellig ved henholdsvis en TOTEX nøgle og flere nøgler.  

Et element i beslutningen om én eller flere nøgler, er derfor om man forventer at 

udviklingen i omkostningsstrukturer vil være så forskellig at konsekvenserne for 

selskaberne  overstiger de administrative ulemper ved at skulle beregne flere nøg-

ler. Se bilag 9 for en nærmere diskussion af dette.  
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7 Beregning af nøgler ved de økonomiske me-

toder 
I dette afsnit gennemgås, hvordan fordelingsnøglen for et faktisk værk kan bereg-

nes ved henholdsvis den inkrementale metode og Shapley-delingsreglen (afsnit 

7.1).  

 

I afsnit 7.2 gennemgås, hvordan stand-alone omkostninger teoretisk kan opgøres, 

hvorefter det i efterfølgende afsnit beskrives, hvordan stand-alone referencen for 

henholdsvis varme (afsnit 7.3), el (afsnit 7.4) og affaldsforbrænding (afsnit 7.5) 

kan opgøres, og hvilke konsekvenser det vil have for fordelingsnøglen.  

 

I afsnit 7.6 beskrives betydningen af om afgifter inkluderes i nøgleberegningerne. 

 

Afsnittet præsenterer samlet set de valg der skal tages om opgørelsen af stand-

alone omkostninger, før de økonomiske metoder kan anvendes. Da rapporten ikke 

anbefaler hvordan stand–alone omkostningerne skal opgøres, er udfaldsrummet 

ved de to metoder for forskellige stand-alone opgørelser, samt med og uden afgif-

ter, vist ved regneeksempler i kapitel 8. 

 Beregning af fordelingsnøglen  
Ved de økonomiske metoder beregnes fordelingsnøglerne baseret på det faktiske 

samproducerende værks sær- og fællesomkostninger, sammenholdt med stand-

alone omkostninger for produktion af de samme ydelser på værker der fx kun pro-

ducerer varme. 

Ved den inkrementale metode beregnes nøglen ud fra det konkrete samprodukti-

onsværks særomkostning til varme, fællesomkostninger til samproduktion og 

stand-alone omkostningen for varme.   

Ved Shapley-delingsreglen anvendes yderligere stand-alone omkostningen for den 

samproducerede ydelse og særomkostninger til denne ydelse på samproduktions-

værket.  

De to beregningsmetoder adskiller sig altså ved, at den inkrementale metode kun 

anvender én beregnet stand-alone pris på varme til fastsættelse af nøglen, mens 

Shapley-delingsreglen anvender både beregnede stand-alone priser for varme og 

fx el. Metodisk betyder det også, at ved samproduktion af tre eller flere ydelser, så 

kan den inkrementale metode ’kun’ fordele fællesomkostninger mellem den ene 

ydelse (det primære produkt) og de øvrige ydelser samlet set, mens Shapley-de-

lingsreglen kan beregnes, så fællesomkostningerne fordeles mellem alle de sam-

producerede ydelser. Hvordan der kan beregnes fordelingsnøgler for affaldsfor-

brændingerne, som jo producerer 3 ydelser, er nærmere beskrevet i afsnit 8.8. 

Ved implementering af beregningsmetoderne vil den inkrementale metode altid 

fordele samproduktionsfordele eller ulemper til den samproducerede ydelse, mens 

Shapley-delingsreglen vil fordele henholdsvis samproduktionsfordele eller ulemper 

på ydelserne. 

Beregningerne af nøglerne er for begge metoder afhængige af hvilke valg der ta-

ges om hvilken stand-alone produktion der sammenlignes med. Forskellige meto-

der til fastsættelse af stand-alone omkostninger beskrives i afsnit 7.2, 7.3 og 7.4. 

Herunder beskrives, hvordan beregningerne gennemføres, når stand-alone, sær- 

og fællesomkostninger er kendte.  
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Beregning af fordelingsnøgler 

Fordelingsnøglerne beregnes individuelt for hvert værk. De beregnes på bag-
grund af de faktiske driftsomkostninger og enten de standardiserede afskriv-

ninger fra POLKA eller de faktiske afskrivninger. Nøglen afspejler de omkost-
ninger som allokeres til henholdsvis varme og el i det første år, hvor omkost-
ningerne opgøres.  

Det er altså den beregnede omkostningsfordeling som giver det individuelle 
værks nøgle. Nøglen holdes herefter fast i en fastlagt periode før en eventuel 
rekalibrerering. 

 

Den inkrementale metode 

Ved denne metode tages udgangspunkt i, at den ene ydelse er det primære pro-

dukt. I denne analyse er varmen i økonomisk forstand altid det primære produkt, 

da dette er den regulerede ydelse. Anvendes el som det primære produkt, kan den 

inkrementale metode ikke sikre imod krydssubsidiering. 

Den inkrementale metode er illustreret i Figur 7.1, hvor det ses at varmen først 

dækker sine særomkostninger, og herefter kan få fordelte fællesomkostninger op 

til stand-alone omkostningen. 

Figur 7.1 Inkrementale metode til beregning af fordelingsnøglen 

 

For at beregne nøglen anvendes den relevante stand-alone omkostning til varme, 

hvorfra de opgjorte særomkostninger til varme fratrækkes. Den tilbageværende 

rest udgør de fællesomkostninger, som maksimalt kan pålægges varmen, således 

at de totale omkostninger ikke overstiger stand-alone omkostningerne. Til sidst 

beregnes fordelingsnøglen for fællesomkostninger som den andel af fællesomkost-

ningerne i %, som fordeles til varmen. Nedenfor er vist et eksempel på beregnin-

gen. 

 

Forudsætninger 
 Der produceres 10 varme 
 Gennemsnitsomkostningen for arketypen er 2 
 Stand-alone omkostningen for varme er derfor 10*2=20 
 Særomkostningerne for varme på det givne værk er 5 
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 Fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og andre ydelser er for 
det givne værk 25 

Da der fordeles omkostninger efter den inkrementale metode med varme som 

det primære produkt, må de totale omkostninger for varme ikke overstige 
stand-alone omkostningerne ved den givne mængde. 

Herved får varmen følgende omkostninger: 
 Særomkostningerne for varme: 5 
 Andel af fællesomkostninger for varme: 20-5=15 
 
Fordelingsnøglen for fællesomkostningerne bliver herved: 15/25=60 % til 
varme. 

 
De samproducerede ydelser får følgende omkostninger: 
 Særomkostninger: Ukendt – ikke relevant for beregningen 
 Andel af fællesomkostninger: 25-15=10 (40 %) 

Hvis der er flere samproducerede ydelser, må selskabet selv fordele fællesom-
kostningerne på disse.   

Shapley-delingsreglen 

Metoden til fordeling af fællesomkostninger ved Shapley-delingsreglen er illustre-

ret i Figur 7.2. hvor det ses, at samproduktionsfordelen fordeles mellem varme og 

el, sådan at de samlede omkostninger til begge ydelser er billigere end de respek-

tive stand-alone omkostninger. Niveauet af de beregnede samproduktionsfordele 

afhænger af stand-alone omkostningerne for hver af de samproducerede ydelser. 

En samproduktionsfordel (eller ulempe) fordeles altså mellem varme og el.  

Figur 7.2 Shapley metode til beregning af fordelingsnøglen

 

For at beregne fordelingsnøglen til fællesomkostningerne sammenlignes værkets 

stand-alone omkostninger til varme og el med de totale omkostninger ved sam-

produktionen. Heraf kan samproduktionsfordelen beregnes, så det kan bekræftes 

at Shapley-delingsreglen kan finde anvendelse11.  

                                                 

11 Ved anvendelse af Shapley-delingsreglen i situationer, hvor der er en samproduk- 
tionsulempe, og hvor den ene ydelse er reguleret og den anden er konkurrenceudsat, 
vil der opstå krydssubsidering. Se bilag 2. 
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Shapley-fordelingen beregnes ved at tage gennemsnittet af de to inkrementale be-

regninger, hvor hhv. varme og el anses for det primære produkt. Til sidst bereg-

nes fordelingsnøglen for fællesomkostninger som den andel af fællesomkostnin-

gerne i %, som fordeles til hhv. varme og el. Nedenfor er vist et eksempel på be-

regningen. 

 
Forudsætninger 
 Der produceres 10 varme 

 Gennemsnitsomkostningen for arketypen er 2 
 Stand-alone omkostningen for varme er derfor 10*2=20 
 Der produceres 10 el 
 Omkostningen for elproduktion er 3 
 Stand-alone omkostningen for el er derfor 10*3=30 
 Særomkostningerne for varme på det givne værk er 5 
 Fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og andre ydelser er for 

det givne værk 25 
 Særomkostningerne for el på det givne værk er 10 

Summen af stand-alone omkostningerne ved produktion af varme og el er 
20+30=50. I eksemplet er der derfor en samproduktionsfordel på 50-40=10, 
som skal fordeles.  

Først fordeles omkostningerne efter den inkrementale metode, hvor varme er 
den primære ydelse. Ved denne beregning, allokeres 20 til varmen, mens 40-
20=20 allokeres el. 

Herefter fordeles omkostningerne efter den inkrementale metode, hvor el er 
den primære ydelse. Ved denne beregning, allokeres 30 til el, mens 40-30=10 
allokeres til varmen. 

Shapley-fordelingen beregnes herefter som gennemsnittet af de to inkremen-
tale metoder. Dvs. (20+10)/2=15 allokeres til varmen, mens (20+30)/2=25 

allokeres til el. 

 Da særomkostningerne for varme er 5, modtager varmen 15-5=10 af fæl-
lesomkostningerne på de i alt 25. 

 Da særomkostningerne til el er 10, modtager el 25-10=15 af fællesomkost-
ningerne på de i alt 25. 

 
Fordelingsnøglen for fællesomkostningerne bliver herved:  
 10/25=40 % til varme 

 15/25=60 % til el 

 Metoder til fastsættelse af stand-alone omkostnin-

gerne 
Der findes en række metoder til fastsættelse af stand-alone omkostningerne med 

udgangspunkt i forskellige ”traditioner” og anvendelser: 

1) Via gennemgang af finansielle oplysninger og arbejdsgange 

2) Via økonometrisk estimation af omkostningsfunktioner, evt. for arketyper 

af anlæg. 

3) Via standardiserede nøgletal for arketyper af anlæg. 

 



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

31 

1) Gennemgang af finansielle oplysninger og arbejdsgange 

Fastsættelse af stand-alone omkostninger ved en konkret gennemgang af finan-

sielle oplysninger anvendes bl.a. i forbindelse med køb og salg af dele af virksom-

heder, hvor oplysningerne bruges til værdiansættelsen. Denne metode kaldes i 

nogle sammenhænge Activity Based Cost (ABC)-metoden. Det er også den me-

tode, der lægges op til i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om kon-

kurrenceforvridende støtte. 

Når stand-alone omkostningerne beregnes, tages der udgangspunkt i en total ud-

skillelse af de relevante aktiviteter hos virksomheden. Dvs. stand-alone omkost-

ningen indeholder både de direkte omkostninger samt værdien af eventuelle dis-

synergier, når selskabet ikke længere får support fra de forretningsenheder, som 

ikke følger med i salget. Hertil lægges evt. engang-omkostninger i forbindelse med 

salget (fx uddannelse af personale, flytning af IT-systemer mv.). Anvendes denne 

metode til fastsættelse af stand-alone omkostningerne skal engangsomkostnin-

gerne i forbindelse med salget naturligvis ikke medtages.  

En sådan gennemgang af hvert enkelt aktiv, inspireret i metoden for opgørelser i 

forbindelse med værdiansættelse, vil føre til en meget præcis opgørelse af stand-

alone omkostningerne for de konkrete anlæg. Til gengæld er det en administrativt 

tung løsning, og må nødvendigvis gøres for hvert konkret anlæg før en fordelings-

nøgle kan bestemmes.  

Fastsættelse af individuelle stand-alone omkostninger efter dette princip ligger 

udenfor scope for dette projekt. Det anbefales ikke at introducere dette princip. 

2) Estimation af omkostningsfunktioner 

I økonomisk teori forsimples de tekniske, organisatoriske og finansielle sammen-

hænge i begrebet ”omkostningsfunktioner”, som afspejler de overordnede sam-

menhænge mellem omkostningerne og mængden af producerede ydelser.  

Af omkostningsfunktionen kan man bl.a. aflæse marginalomkostningerne (merom-

kostningen ved produktion af yderligere 1 enhed, når der allerede bliver produce-

ret en given mængde) og gennemsnitsomkostningen per produceret enhed.  

I princippet kan man estimere omkostningsfunktioner for de enkelte anlæg ud fra 

historiske produktionsdata (totale omkostninger og resulterende mængder pro-

dukt) om de konkrete anlæg.  

Der er imidlertid en række udfordringer ved denne tilgang: 

 Det vil kræve en omfattende dataindsamling og analyse for hvert enkelt anlæg, 

der pålægger selskaberne høje administrative byrder 

 Hvis anlægget har været kørt på stort set samme måde i hele den observerede 

perdiode, kan man ikke bestemme omkostningsfunktionen med særlig stor sik-

kerhed 

 

Et alternativ er at tage udgangspunkt i flere observationer af samme type af anlæg 

”arketyper”. Herved kan man estimere en samlet omkostningsfunktion for den på-

gældende arketype. Herved antages det implicit, at alle anlæggene inden for den 

pågældende arketype er ”ens” og produktionen foregår på ens vilkår. Ulempen ved 

denne tilgang er, at omkostningsfunktionen ikke længere er specifik for det en-

kelte anlæg. Fordelen er, at mængden af analyser begrænses til 1 for hver af de 

udvalgte arketyper af anlæg, og der er større sikkerhed for, at der findes anlæg 
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som udspænder hele omkostningsfunktionen. Der er dog fortsat tale om en relativt 

omfattende opgave med at indsamle og validere data, og der skal tages en række 

estimationstekniske valg. 

Rent praktisk ville man for hver arketype estimere sammenhængen mellem inputs 

og outputs i en såkaldt DEA (Data Envelopment Analysis) og/eller SFA-model 

(Stochastic Frontier Analysis). Input ville så være de totale omkostninger forbun-

det med produktion af alle de samproducerede ydelser og output vil være mæng-

der af hver af de samproducerede ydelser. Da der er tale om et panel-datasæt, 

hvor de samme enheder observeres over tid, vil estimationen optimalt set skulle 

foregå ved hjælp af metoder til estimation af panel-DEA og panel-SFA.12 

Resultatet vil være en samlet benchmarking af sektoren, og ud fra modellen kan 

der herefter beregnes effektiviseringspotentialer for hver af de samproducerede 

ydelser – også fjernvarme alene. Anvendes denne tilgang, vil der derfor ikke blive 

behov for fordelingsnøgler for omkostninger ved samproduktion til brug for sær-

skilt benchmarking af fjernvarmeproduktionen.  

Hvis man ønsker at beregne fordelingsnøgler, kan der beregnes en såkaldt Au-

mann-Shapley pris for hvert output for hvert arketypeanlæg. Auman-Shapley pri-

serne beregnes på basis af de gennemsnitlige marginal omkostninger for den esti-

merede omkostningsfunktion. Disse priser ganges på mængderne af output og 

derved fremkommer der implicit en fordelingsnøgle.5 

Udvikling af en samlet benchmarkingmodel for sektoren ligger udenfor scope for 

dette projekt. Det anbefales dog at undersøge mulighederne for at introducere 

denne metode på et senere tidspunkt og evt. også indsamle relevante data og 

estimere panel-DEA og panel-SFA modeller. Man kunne evt. tage udgangspunkt i 

de arketyper, som defineres i dette projekt. 

3) Nøgletalsberegninger 

Stand-alone omkostningerne kan også approksimeres ved hjælp af nøgletalsbereg-

ninger, fx med udgangspunkt i Teknologikataloget.  

Teknologikataloget præsenterer generelle produktions-, drifts- og investeringsin-

formationer for en lang række anlægstyper. Katalogerne opdateres løbende af 

Energistyrelsen og Energinet.dk, og opdateringer sker i åbne processer, hvor inte-

ressenter inddrages via workshops og kommentering af de opgjorte værdier.  

Ved brug af Teknologikatalogernes værdier kan de standardiserede totale og gen-

nemsnitlige omkostninger ved stand-alone produktion for hver anlægstype bereg-

nes. 

Ulempen ved denne tilgang er, at stand-alone omkostningen ikke længere bliver 

specifik for det enkelte anlæg, men dog for hver anlægstype. Der er derfor en ri-

siko for, at stand-alone omkostningen er for høj eller lav ift. det konkrete anlæg. 

Herudover er Teknologikatalogerne baseret på anlæg der etableres i dag, og ikke 

på eksisterende anlæg. Fordelene er, at: 

                                                 

12 I forbindelse med udvikling af branchebenchmarkinger til reguleringsformål i Dan-
mark er der p.t. ikke tradition for at anvende panel-metoder. Dette på trods af, at 
benchmarkingerne som oftest foretages årligt, og der således hurtigt foreligger et om-
fattende panel-datasæt, som kan bruges i benchmarkingen. 
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 Beregningen er relativt simpel og kræver ikke mange data. 

 De administrative byrder for selskaberne er lave. 

 Fastsættelse af stand-alone omkostninger ud fra standardiserede data sikrer 

imod at selskaberne spekulerer i at påvirke opgørelsen af stand-alone omkost-

ningen. 

 Metode og resultater er lette at formidle. 

Delkonklusion 

Det anbefales at anvende nøgletalsberegninger til fastsættelse af stand-alone om-

kostningerne i denne analyse. Forslag til stand-alone værdier for varme, el og køl 

baseret på Energistyrelsens Teknologikataloger fremgår af Bilag 4.  

Såfremt økonomisk data for varmeproducerende værker er tilgængelige, bør det 

overvejes at opgøre stand-alone omkostninger som er estimeret på baggrund af 

omkostningsfunktioner. Herved kan stand-alone opgørelsen baseres på faktiske 

omkostninger fra sektoren frem for regulators vurderinger på baggrund af fx Tek-

nologikatalogerne. 

 Stand-alone varme reference 
Formålet med fordelingsnøglerne er at afgrænse omkostningerne til produktion af 

fjernvarme for det regulerede selskab, som derfor er den enhed, som stand-alone 

omkostningerne skal beregnes for. Selskabsopbygningen, og de teknologier som 

de regulerede selskaber har adgang til, varierer bl.a. pga. historiske forhold.  

Som beskrevet i kapitel Error! Reference source not found., bør fordelingsnøg-

lerne ikke give anledning til spekulativ adfærd for fremtidige investeringer. Dette 

kan kun opnås, hvis stand-alone varmeprisen baseres på det billigste lovlige alter-

nativ. Denne tilgang sikrer, er at fordelingsnøglen afspejler det reale alternativ, på 

det tidspunkt hvor investeringsbeslutningen tages.  

For eksisterende anlæg bør stand-alone omkostningerne teoretisk set fastsættes 

ud fra de tekniske muligheder på det relevante kraftvarmeanlæg. Det er dog ikke 

teknisk muligt kun at producere varme på et anlæg, der er designet til kraftvarme-

produktion. Der er derfor forskellige muligheder for hvad stand-alone omkostnin-

gen for varme kan afspejle: 

 Stand-alone varme kan beskrive hvad det vil koste at ombygge kraftvarmean-

lægget til ren varmeproduktion og anvende dette som stand-alone omkostnin-

gen. Dette er dog ikke et realistisk bud på et værks omkostninger til ren var-

meproduktion, da omkostningen vil være dyrere end samproduktion. 

 

 Stand-alone varme prisen kan afspejle en ren varmeproduktion på samme 

brændsel som samproduktionsenheden. Altså vil der ved kraftvarme produktion 

på flis blive sammenlignet med en stand-alone pris på ren varmeproduktion på 

en fliskedel. Ren varmeproduktion på samme brændsel giver den mest præcise 

proxy for varmeproduktion på det eksisterende samproduktionsværk. Dog sva-

rer opgørelsen ikke til det beslutningsmæssige alternativ for nye værker ved 

investeringsbeslutningen, eller det reelle alternativ til varmeproduktion på vær-

kerne (n-1). 

 

 Stand alone varmeprisen kan afspejle det faktum, at kraftvarmeværker indgår i 

fjernvarmesystemer, som bestykket ud fra ”n-1 princippet”. Dvs. at der typisk 

vil være tilstrækkelig reservekapacitet til, at det største anlæg (typisk kraftvar-
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meenheden) kan undværes, og det derfor er muligt at producere den nødven-

dige mængde varme på andre anlæg13. Den alternative, tilgængelige, varme-

produktion kan derfor definere stand-alone omkostningen for det konkrete 

kraftvarmeværk. Ved denne tilgang er der ikke nødvendigvis sammenhæng 

mellem det brændsel som bruges på KV-enheden og det brændsel som bruges 

på den relevante stand-alone varmeproduktion, men modsat afspejler stand-

alone opgørelsen den konkrete varmeproduktion såfremt KV-enheden ikke er i 

drift. 

 

 Stand-alone varmeprisen kan endelig, ligesom for nye anlæg, afspejle det bil-

ligste lovlige alternativ for det pågældende varmeværk – uanset om værket 

konkret har denne teknologi til rådighed. 

Stand-alone varme ved affaldskraftvarme 

Samproduktion af affald, varme og el udgør en særlig form for samproduktion. Det 

særlige består til dels i at hovedformålet med produktionen er lovbestemt afskaf-

felse af affald, hvorfor varme og eventuelt el er ’biprodukter’ i produktionen. Der-

udover modtager værket betaling for at behandle affaldet, så prisen på brændslet 

er negativ.  

Når der skal opstilles en relevant stand-alone varmereference for affaldsforbræn-

ding ses følgende to muligheder: 

 Stand-alone referencen kan afspejle det nuværende prisloft for varme fra af-

faldsforbrænding14. Prisloftet er beregnet som den vægtede gennemsnitpris for 

varme fra de centrale kraftvarmeanlæg med tillæg for straksbetalinger og afgif-

ter.  

 Stand-alone referencen kan opgøres som ren varmeproduktion på biomasse 

(flis), da flis udgør et alternativ til affald som brændsel i forbrændingsanlæg-

get. 

Delkonklusion 

Der findes ikke et objektivt, økonomisk korrekt valg af hvordan stand-alone om-

kostningen skal vælges. Der er derfor tale om et valg.   

Valget bliver endvidere påvirket af hvor vidt der vælges at omkostninger opgøres 

med eller uden afgifter, og hvorvidt det vælges at nøglen beregnes med den inkre-

mental metode eller Shapley-delingsreglen.  

For stand-alone varme skal der vælges mellem følgende muligheder: 

 Ren varmeproduktion på det samme brændsel som samproduktionen (ex. flis-

kedel hvis samproduktionsværk bruger flis som brændsel).  

 Ren varmeproduktion på det billigst muligt varmeproducerende værk som er 

tilgængeligt i det pågældende forsyningsområde (n-1). 

                                                 

13 ”n-1 princippet” betyder at der skal kunne opretholdes forsyningssikkerhed, ved den 
værst mulige hændelse, nemlig udfald af den største varmekilde i nettet. Dvs. at der 
skal være reservekapacitet til at producere den samme mængde varme som den største 
varmekilde. I mange forsyningsnet er den største varmekilde kraftvarmeenheden.  
14 Udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for 
2018, Konkurrencestyrelsen. 
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 Produktion af varme på det billigst mulige varmeproducerende værk ud fra 

stand-alone opgørelser (gaskedel uden afgifter og flis med afgifter)  

Når det er valgt hvilken opgørelse der skal anvendes til stand-alone varme, kan 

det være nødvendigt at lave stand-aloneværdien for værker af forskellig størrelse 

og ved forskellige driftstider. I rapporten er der arbejdet med arketypeværker med 

driftstimer på enten 1.000 eller 5.000 timer/år. Dette skyldes at målet med rap-

porten er at belyse metodevalg. 

 Stand-alone el reference 
Den korrekte stand-alone opgørelse for el er, ligesom for varme, ikke entydig.  

Stand-alone el kan enten opgøres som omkostningen ved at producere el på sam-

produktionsværket (hvor det antages at værket producerer el, mens varmen ikke 

anvendes) eller der kan ses på det billigst mulige alternativ i nettet, afspejlet ved 

markedsprisen på el, tillagt eventuel støtte som er givet til VE-teknologier, og til-

lagt værdien af systemydelser fra termisk elproduktion.  

Termisk elproduktion er den dyreste stand-alone for el, og opgøres i stand-alone 

omkostningerne som ren elproduktion på KV-værket.   

Den laveste stand-alone pris fås ved anvendelse af spotprisen. Da elproduktion på 

KV-enheder til dels kan styres efter priserne på elmarkedet må den gennemsnit-

lige afregningspris for værket antages at være højere end spotprisen. Dette kan 

der korrigeres for ved at tillægge en faktor til gennemsnitsprisen som bliver større 

jo færre timer der produceres. En sådan faktor bliver opgjort af Energistyrelsen og 

er anvendt i beregningen af stand-alone prisen for el i bilag 415.  

I fremtiden forventes en større andel af vedvarende energi i elnettet. Det betyder 

at der i højere grad end i dag vil blive efterspurgt systemydelser. Omkostningen 

ved dette kendes ikke, men i Energistyrelsens ’Energiscenarier for 2020, 2035 og 

2050’ er opretholdelse af forsyningssikkerheden indregnet ved at opstille gasturbi-

nekapacitet. Dette svarer til en 7-8 % øgning af elproduktionsomkostningerne16.  

Markedsprisen på el afspejler den marginale produktionsomkostning på markedet. 

Da en stadig større del af elproduktionen foregår ved produktionsformer som har 

fået støtte til opførslen, betyder det at el-spotmarkedet ikke driver investeringer i 

kapacitet. Den sande elproduktionsomkostning burde derfor beregnes ved at til-

lægge værdien af støtte/subsidier pr MWh produceret.  

Uanset hvordan værdien af systemydelser vil blive afregnet vil den korrekte stand-

alone værdi af el ligge i spændet mellem den korrigerede gennemsnitlige spotpris 

                                                 

15 I beregningerne er prisen tillagt en relativ afvigelse som er opgjort i Energistyrelsen 
Beregningsforudsætninger (august 2017, tabel 8). Afvigelsen er afhængig af driftstiden 
på kraftvarmeværket. Antages det at et værk kører i grundlast (5.000 driftstimer årligt) 
producerer værket ca. 57 % af årets timer. Elprisen antages at kunne sælges 20 % 
over den gennemsnitlige spotpris jf. Energistyrelsens beregningsforudsætninger. For 
spidslastværker (1.000 driftstimer årligt) antages det at elprisen er 69 % højere end 
den gennemsnitlige spotpris 
16 Se: www.ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/baggrundsnotat_til_analyse_af_el-
produktionsomkostinger_justeret_efter_pv.pdf.   
  

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/baggrundsnotat_til_analyse_af_elproduktionsomkostinger_justeret_efter_pv.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/baggrundsnotat_til_analyse_af_elproduktionsomkostinger_justeret_efter_pv.pdf
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og omkostningen ved produktion af el på et termisk værk. Dette er illustreret i Fi-

gur 7.3. 

Figur 7.3 Opgørelse af den korrekte stand-alone værdi for el afhænger 
af værdien af systemydelser. Værdien ligger mellem spotprisen på el og 
omkostningen ved at producere ren el på et KV anlæg. 

 

For fremtidige samproducerende værker vil den ’korrekte’ stand-alone altså være 

den gennemsnitlige spotpris tillagt værdien af systemydelser.  

Ses der derimod på historiske værker har man ved investeringsbeslutningen ikke 

regnet med prisen på et sammenhængende europæisk marked, hvor en stor del af 

elektriciteten sælges til relativt lave priser grundet en større andel af vedvarende 

energi og skarp konkurrence. Dette kan tale for at den korrekte stand-alone for hi-

storiske værker er omkostninger til termisk elproduktion. Ved udarbejdelse af en 

eventuel overgangsordning for historiske værker kan det derfor være fordelagtigt 

at udarbejde to fordelingsnøgler der bruges for hhv. CAPEX og OPEX i stedet for en 

TOTEX nøgle. Her vil CAPEX nøglen blive beregnet med en stand-alone for el der 

modsvarer produktionsomkostninger på KV-enheden, mens OPEX nøglen vil blive 

beregnet med en stand-alone for el som modsvarer spotprisen.  

Delkonklusion 

Der findes ikke et objektivt, økonomisk korrekt valg af hvordan stand-alone om-

kostningen for el skal vælges.  

Der er følgende muligheder for valg af stand-alone: 

 Ren elproduktion på det samproducerende værk 

 Spotprisen på el tillagt 7 % for at tage højde for at der kun produceres el en 

del af tiden (når prisen er højest). 

 

 Stand-alone affaldsforbrændingsreference  
Stand-alone prisen for affald skal afspejle omkostningen til forbrænding af affald 

uden at dette sker i en samproduktion med enten varme eller kraftvarme.  

Da affald ikke kan forbrændes uden at der genereres varme, afspejler omkostnin-

gerne til produktion af affaldsvarme stand-alone omkostningen for affaldsforbræn-

ding. En marginal andel af investerings- og driftsomkostningerne for affaldsvarme 
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er særomkostninger relateret til varmeproduktionen. Valgte man til gengæld ikke 

at afsætte varmen til fjernvarmenettet ville anlægget i stedet skulle installere kø-

ling. Det antages at disse to omkostninger udligner hinanden17. 

Delkonklusion 

Stand-alone omkostningen for affaldsforbrænding svarer til omkostningen ved pro-

duktion af affald og varme i samproduktion.  

 Betydning af afgifter 
Varme er pålagt afgifter i produktionsleddet, mens el først pålægges afgifter i for-

brugsleddet. Der findes to tilgange til at fordele brændslet mellem el og varme, 

således at alene varmen pålægges afgifter (E og V-formel). Begge disse tilgange 

tager udgangspunkt i varmevirkningsgradsmetoden jf. kapitel 5.  

Dette betyder med andre ord, at hvis man beregner fordelingsnøgler for kraft-

varme, hvor afgifter ses som en del af omkostningerne, vil disse indgå som en 

særomkostning til varme, mens fællesomkostninger og særomkostninger til el er 

upåvirkede af afgifter. 

Når samproduktionsomkostningerne sammenlignes med en relevant stand-alone 

omkostning for varme, vil der ligeledes skulle indgå afgifter, såfremt disse med-

regnes i opgørelsen af samproduktionsomkostningerne. 

Ved at inkludere afgifter, vil nøglerne kunne blive skævvredet af to årsager:  

 Affald og fossile brændsler er pålagt afgifter, hvorimod biomasse (stort set) 

ikke er pålagt afgifter. Afgifter for fossile brændsler er større end selve brænd-

selsomkostningerne. Sammenlignes en samproduktionsenhed på et fossilt 

brændsel, med en stand-alone omkostning produceret med et ikke-fossilt 

brændsel (eller omvendt), vil afgifterne derfor have meget stor indflydelse på 

nøglen. 

 Ved samproduktion opgøres afgifterne ved en varmevirkningsgradsmetode (V 

eller E-formlen) som implicit giver en anden fordeling end ved opgørelsen af af-

gifter ved stand-alone produktionen, som beregnes baseret på det konkrete 

forbrug.   

Vælges det at beregne fordelingsnøglen, uden at inkludere omkostninger til afgif-

ter, ses der bort fra en stor omkostningspost for værkerne (især for værker som 

bruger fossile brændsler). Det betyder yderligere at værkerne skal opgøre deres 

omkostninger eksklusive afgifter, hvilket ikke afspejler deres sande produktions-

omkostninger. 

 

Valget om hvorvidt afgifter skal indregnes har også indflydelse på hvilken stand-

alone varmereference der er billigst, idet varme produceret på naturgas er billigst 

                                                 

17 Såfremt der ikke leveres til fjernvarme skal affaldsforbrændingsanlægget forsynes 

med kølekapacitet svarende til hele energiproduktionen fx i form af køletårne, disse vil 

typisk koste det samme eller mere end den tilsvarende kapacitet i form af vand/vand 

varmevekslere til fjernvarmeproduktion. For simplificering er det valgt at disse to inve-

steringer modsvarer hinanden, når der medtages nogen kapacitet til nødkøling i varme-

løsningen. 



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

38 

uden afgifter, mens varmepumper (tæt forfulgt af biomasse) er billigst med afgif-

ter.  

I forhold til de økonomiske omkostningsfordelingsregler, vil medtagelse af afgifter 

have særlig stor betydning, når Shapleys delingsregel anvendes, da omkostning til 

varmeproduktion med afgifter stiger relativt set i forhold til elproduktion. 
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8 Udfaldsrum afhængigt af metode og stand-

alone opgørelse 
Til at illustrere, hvordan valget af henholdsvis metode, stand-alone opgørelser og 

afgifter påvirker fordelingsnøglerne, er der i dette kapitel lavet beregninger for fire 

fiktive, men repræsentative, samproduktionsværker (eksempelværker).  

Formålet med beregningerne er at illustrere hvordan metoderne virker. De bereg-

nede fordelingsnøgler viser således ikke de fordelingsnøgler som værkerne vil 

skulle anvende såfremt metoderne indføres, da de dels vil afhænge af det faktiske 

værks sær- og fællesomkostninger, dels af de valg der er beskrevet ovenfor. 

Resultatet af beregningerne er både vist som fordelingsnøglen i %, som angiver 

fordeling af fællesomkostninger på de samproducerede ydelser, samt som det be-

løb i kroner ud af den samlede samproduktionsomkostning som tilfalder henholds-

vis varme og den/de samproducerede ydelser.  

 Eksempelværker  
For at kunne beregne fordelingsnøglen er det, udover stand-alone værdierne, nød-

vendigt at kende samproduktionsomkostningerne for det faktiske værk, opdelt i 

sær- og fællesomkostninger. I bilag 3 beskrives det, hvilke omkostninger på kon-

krete samproducerende værker, det foreslås tilskrives henholdsvis sær- og fælles-

omkostninger.  

Det har ikke været muligt at få oplysninger om sær- og fællesomkostninger for 

faktiske værker som en del af analysen. I de eksempelværker der bruges i bereg-

ningerne, er Teknologikatalogerne brugt til at opgøre den samlede produktionsom-

kostning, mens fordelingen på sær- og fællesomkostninger er lavet ud fra neden-

stående fordeling, hvilket leder til de stamdata der fremgår af Tabel 8.1 og Tabel 

8.2 18 (beregningseksempel i bilag 5): 

 Naturgas-motor: Særomkostning varme: 4 % (udstødsgaskedel), særom-

kostning el: 16 % (generator) , fællesomkostning: 80 % (motorenhed). Forde-

lingen bruges på både investerings- og driftsomkostninger. 

 Træflis: Særomkostning varme: 10 % (varmevekslere, røggasvekslere fjern-

varmepumper), særomkostning el: 15 % (turbine/generator), fællesomkost-

ning: 75 % (kedel inkl. indfyring og askehåndtering, mm). Fordelingen bruges 

på både investerings- og driftsomkostninger. 

 Affald: For investeringsomkostninger: Særomkostning varme: 5 % (varme-

veksler og pumper), særomkostning el: 10 % (turbine/generator), særomkost-

ning affald: 30 % (forbehandling og indfødning af askebehandling mm.),  fæl-

lesomkostning: 55 % (ovn/kedel). For driftsomkostninger: Særomkostning 

varme: 10 % (varmeveksler og pumper), særomkostning el: 10 % (turbine/ge-

nerator), særomkostning affald: 50 %  (forbehandling og indfødning af askebe-

handling mm.),  fællesomkostning: 30 %  (ovn/kedel). 

                                                 

18 Fordelingen mellem sær- og fællesomkostninger afspejler ikke nødvendigvis de præ-
cise fordelinger af omkostninger på faktiske værker. Idet eksempelværkerne kun benyt-
tes til at illustrere, hvordan beregning og implementering af nøglerne virker, og ikke an-
vendes til at fastsætte nøgler, er dette ikke afgørende.  
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Tabel 8.1 Produktions- og omkostningsoplysninger for eksempelvær-
ker, kraftvarme og varme/køl 

Værk Varme-

prod. 

[GWh/år] 

El/køl-

prod. 

[GWh/år] 

Sær-

omk. 

varme 

[1.000 

kr.] 

Sær-

omk. 

el/køl 

[1.000 

kr.] 

Fælles-

omk. 

[1.000 

kr.] 

Produk-

tions-

omk. i alt 

[1.000 

kr.] 

Kraftvarme  

Naturgas KV (mo-

tor) - grundlast, 

uden afgifter 

50 39 207 826 17.202 18.235 

Naturgas KV (mo-

tor) - grundlast, 

med afgifter 

50 39 13.695 826 17.202 31.724 

Træflis KV - grund-

last, uden afgifter 
125 61 3.338 5.007 57.796 66.140 

Træflis KV - grund-

last, med afgifter 
125 61 3.581 5.007 57.796 66.383 

Samproduktion af varme og køl  

Varmepumpe* – 

varme/køl, uden af-

gifter 

50 39 351 351 7.037 7.739 

Varmepumpe* – 

varme/køl, med af-

gifter 

50 39 351 351 11.403 12.106 

*Til beregning af omkostninger til en varmepumpe, der producerer både varme og el er der lagt 

20 % oveni investeringen som er opgjort i Teknologikataloget. 

Tabel 8.2 Produktions- og omkostningsoplysninger for eksempelvær-
ker, affaldskraftvarme 

Værk Varme

-prod. 

GWh 

/år] 

El-

prod. 

[GWh 

/år] 

Af-

falds-

for-

bræn-

ding 

[ton / 

år] 

Sær-

omk. 

varme 

[1.000 

kr.] 

Sær-

omk. 

el 

[1.000 

kr.] 

Sær-

omk. 

affald 

[1.000 

kr.] 

Fæl-

les-

omk. 

[1.000 

kr.] 

Samproduktion af affaldsforbrænding og kraftvarme 

Affalds KV – 

varme / affalds-

forbrænding og 

el, med afgifter 

(affald prissat til 

0 kr./ton) 

139 40 75.366 15.283 6.497 26.033 27.554 

Affalds KV – 

varme / affalds-

forbrænding og 

el, med afgifter 

(affald prissat til  

-196 kr. /ton) 

139 40 63.684 15.283 6.497 26.033 15.872 
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Ved opgørelsen af samproduktionsomkostninger udgør brændsel en væsentlig del 

af omkostningerne. For affaldsforbrænding er brændslet affald, som affaldsfor-

brændingen modtager penge for at  modtage (brændselsprisen er altså negativ). 

En del af affaldstaksten dækker inputbaserede afgifter (CO2-afgift og tillægsafgift).  

Derudover dækker afgiftstaksten forbehandling af affaldet. I 2015 var den gen-

nemsnitlige takst for dedikerede anlæg 435 kr./ton19. Afgifter på inputsiden for det 

opstillede eksempelværk er beregnet til 239 kr./ton. Den rene brændselsomkost-

ning er altså højest -196 kr. Da forbehandlingsomkostningerne er ukendte er nøg-

lerne beregnet med en negativ brændselspris på 196 kr. samt med en brændsels-

pris på 0 kr.  

 Relevante fordelingsnøgler for KV 
Til at udspænde mulighedsrummet for fordelingsnøgler ses der på forskellige rele-

vante ”kryds” af stand-alone varme og stand-alone el. Som beskrevet i afsnit 7.3 

og 7.4 anbefales det at følgende stand-alone værdier opgøres for hhv. varme og 

el: 

 El: markedsprisen på el og el produceret på samme KV-enhed 

 Varme: Billigste varmealternativ, varmeproduktion på samme brændsel eller 

varme på tilgængelig teknologi (n-1). 

De seks stand-alone værdier kan ’krydses’ på forskellige måder, som illustreret  i 

Tabel 8.3, og det er disse sammensætninger, der er anvendt i beregningerne her-

under.  

Tabel 8.3 Relevante kryds for stand-alone varme og stand-alone el for 

eksisterende og nye værker 

Stand-alone  

el 

Stand-alone varme 

Markedspris på el 

 

El produceret på 

samme KV-enhed 

Alternativ varmepro-

duktion i system (n-1) 
Ikke relevant 

Relevant for  

eksisterende værker 

Samme brændsel an-

vendt ved ren varme-

produktion 

Relevant for  

nye værker 

Relevant for  

eksisterende og nye 

værker 

Billigste                    

varmealternativ  

(gas uden afgifter,      

flis med afgifter) 

Relevant for nye værker Relevant for nye værker 

 

Det vurderes ikke, at det vil være relevant for regulator, at vælge stand-alone 

varme som tilgængelig varmekapacitet (n-1)  eller varmeproduktion på samme 

brændsel, og sammenholde disse med markedsprisen på el. I disse ”kryds” kombi-

neres stand-alone varme for eksisterende værker, med en omkostning for stand-

alone el som ikke har været relevant ved opførslen af værket. 

Da n-1 ikke er kendt, indgår dette kryds som udgangspunkt ikke i nedenstående 

beregninger. Dog er der illustreret en beregning i afsnit 8.6, hvor samproduktions-

værket er et flisværk, mens det antages at ’n-1’ kapaciteten er naturgas. I bereg-

                                                 

19 BEATE: Benchmarking af affaldssektoren 2016. 



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

42 

ningen med afgifter er dette relevant, for at illustrere effekten af at regne med el-

ler uden afgifter, når samproduktionsbrændslet er biomasse, mens den stand-

alone referencen er fossil. 

Som beskrevet i kapitel Error! Reference source not found. forventes der i 

fremtidens elproduktion at være efterspørgsel efter systemydelser, som fx kan le-

veres af termisk elproduktion. Prissætningen af disse ydelser kendes ikke, men må 

alt andet lige forventes at ligge i spændet mellem den rå markedspris, og omkost-

ningerne ved ren elproduktion på en KV enhed. For at belyse forskellen, beregnes 

nøglerne i begge ydrepunkter.  

 Fordelingsnøgler ved samproduktion af varme og el 

på naturgas KV-enhed, uden afgifter 
Tabel 8.4 viser fordelingsnøglerne for fællesomkostningerne for eksempelværket 

naturgas KV uden afgifter, afhængigt af om den inkrementale metode eller Sha-

pley-delingsreglen anvendes, og afhængigt af hvilken stand-alone værdi der væl-

ges for el.  

Den fulde beregning bag fordelingsnøglerne i tabel 8.4 fremgår af bilag 6. Bereg-

ningerne i de efterfølgende tabeller er sammenlignelige og gennemgås derfor ikke. 

Tabel 8.4 Fordelingsnøgler for Naturgas KV (motor), uden afgifter 
(vist som varme/el) 

 

Stand-alone el: Marked 
Stand-alone el:  

Elproduktion på  KV værk 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremen-
tal metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone 
varme (samme 
brændsel & bil-
ligste alternativ):  
Naturgaskedel 

46 %/54 % 

 

50 %/50 % 

 

46 %/54 

% 

 

22 %/78 % 

 

 

I Figur 8.1 ses fordeling af de samlede samproduktionsomkostninger til henholds-

vis varme og el beregnet med de fire fordelingsnøgler (de samlede produktionsom-

kostninger er 18,2 mio. kr., hvoraf fællesomkostninger udgør 17,0 mio. kr.). 

Figur 8.1 Konsekvens af fordelingsnøgler i kroner, fordeling af sam-
lede samproduktionsomkostninger 
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Sammenlignes stand-alone omkostningerne med samproduktionsomkostningerne 

ses det at: 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel, og stand-alone el 

er markedsprisen er der en beregnet samproduktionsulempe (7 % dyrere 

ved samproduktion).  

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel, og stand-alone el 

er el produceret på kraftvarmeværket er der en (stor) beregnet samprodukti-

onsfordel (45 % billigere ved samproduktion).  

Af det ovenstående kan det samlet ses at: 

 Den inkrementale metode giver den samme fordelingsnøgle uanset hvilken 

stand-alone værdi der vælges for el, idet nøglen udelukkende beregnes med 

udgangspunkt i samproduktionsomkostningerne og stand-alone varme omkost-

ningen. 

 Shapley-delingsreglen medfører at omkostninger der tildeles varmeproduktion 

er højere end stand-alone, når der er en samproduktionsulempe, og lavere når 

der er en samproduktionsfordel. 

 Shapley-delingsreglen betyder at ved valg af en relativt højere stand-alone 

elomkostning, vil omkostningerne til varme være relativt lavere (stand-alone el 

på kraftvarmeenhed er højere end stand-alone el opgjort som markedsprisen, 

jf. bilag 4). 

 Fordelingsnøgler ved samproduktion af varme og el 

på naturgas KV-enhed, med afgifter 
Tabel 8.5 viser fordelingsnøglerne for fællesomkostningerne for eksempelværket 

naturgas KV med afgifter, afhængigt af om den inkrementale metode eller Sha-

pley-delingsreglen anvendes, og afhængigt af hvilken stand-alone værdi der væl-

ges for varme og el.  

Tabel 8.5 Fordelingsnøgler for Naturgas KV (motor), med afgifter (vist 

som varme/el) 

 

Stand-alone el:  
Marked 

Stand-alone el:  
Elproduktion på  KV værk 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremen-
tal metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone  
varme (samme 
brændsel): Na-
turgaskedel 

Ikke relevant (se afsnit 8.2) 
36 %/64 

% 
18 %/82 % 

Stand-alone  
varme (billigst): 
Flis20 

13 %/87 % 

 
33 %/67 % 

 

13 %/87 

% 

 

6 %/94 % 

 

 

I Figur 8.2 ses fordelingen af de samlede samproduktionsomkostninger til varme 

og el beregnet med de fire fordelingsnøgler (de samlede produktionsomkostninger 

er 31,7 mio. kr., hvoraf fællesomkostninger udgør 13,9 mio. kr.). 

                                                 

20 I alle beregninger af KV værker, er det antaget at den relevante stand-alone refe-
rence for varme er varme produceret på en flis-kedel. Som det fremgår af bilag 1, giver 
stand-alone beregningerne at den billigste varmeproduktion med afgifter er varmepro-
duktion på en varmepumpe. Dog er Teknologikatalogets priser opgjort for standardstør-
relser på værkerne, hvor varmepumper har en mindre effekt end biomassekedler. 
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Figur 8.2 Konsekvens af fordelingsnøgler i kroner, fordeling af sam-
lede samproduktionsomkostninger 

 
 

Sammenlignes stand-alone omkostningerne med samproduktionsomkostningerne 

ses det at: 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel og stand-alone el 

er el produceret på kraftvarmeværket, er der en beregnet samproduktions-

fordel (samproduktion er 17 % billigere). 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en fliskedel og stand-alone el 

er markedsprisen på el, er der en beregnet samproduktionsulempe (28 % 

dyrere ved samproduktion). 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en fliskedel og stand-alone el 

er el produceret på naturgas kraftvarmeværket, er der en beregnet sampro-

duktionsfordel (8 % billigere ved samproduktion). 

Af beregningerne i afsnit 8.3 og 8.4 ses det at: 

 

 En mindre andel af fællesomkostningerne tildeles varme, når afgifter indgår i 

beregningerne. Det skyldes at stand-alone varme bliver relativt dyrere ved ind-

regning af afgifter sammenlignet med samproduktionsomkostningerne (hvor el-

produktion ikke afgiftsbelægges). For direkte sammenligning, sammenlignes 

øverste linje i Tabel 8.4 med øverste linje i Tabel 8.5. 

 Når der vælges en stand-alone varme, som er billigere end ren varmeproduk-

tion på samme brændsel som samproduktionen, vil en relativt mindre del af 

fællesomkostningerne fordeles til varme og en relativt større andel til el (sva-

rende til at samproduktionsomkostningerne til varme bliver lavere og sampro-

duktionsomkostningerne til el bliver højere). Dette ses ved at sammenligne de 

to linjer i Tabel 8.5. 

 Valget af stand-alone el er afgørende for om der er en samproduktionsfordel el-

ler -ulempe, idet markedsprisen er markant lavere end ved elproduktion på 

kraftvarmeværket.  

 Fordelingsnøgler ved samproduktion af varme og el 

på flis KV-enhed, uden afgifter 
Tabel 8.6 viser fordelingsnøglerne for fællesomkostningerne for eksempelværket 

Træflis KV uden afgifter, afhængigt af om den inkrementale metode eller Shapley-

delingsreglen anvendes, og afhængigt af hvilken stand-alone værdi der vælges for 

varme og el.  
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Tabel 8.6 Fordelingsnøgler for Træflis KV, uden afgifter, vist som 
(varme/el) 

 

Stand-alone el:  
Marked 

Stand-alone el:  
Elproduktion på  KV værk 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremen-
tal metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone 
varme (samme 
brændsel): Flis 

Ikke relevant (se afsnit 8.2) 
63 %/37 

% 

 

28 %/72 % 

 

Stand-alone 
varme (billigst): 
Gas 

29 %/71 % 

 
57 %/43 % 

 

29 %/71 

% 

 

12  %/88 % 

 

 

I Figur 8.3 ses fordelingen af de samlede samproduktionsomkostninger til varme 

og el beregnet med de fire fordelingsnøgler (de samlede produktionsomkostninger 

er 66,1 mio. kr., hvoraf fællesomkostninger udgør 57,8 mio. kr.). 

Figur 8.3 Konsekvens af fordelingsnøgler i kroner, fordeling af sam-
lede samproduktionsomkostninger 

 

 

Sammenlignes stand-alone omkostningerne med samproduktionsomkostningerne 

ses det at: 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en fliskedel og stand-alone el 

er el produceret på kraftvarmeværket, er der en beregnet samproduktions- 

fordel (det er 60 % billigere ved samproduktion).  

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel og stand-alone el 

er markedsprisen på el, er der en beregnet samproduktionsulempe. 

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel og stand-alone el 

er el produceret på naturgas kraftvarmeværket, er der en beregnet sampro-

duktionsfordel. 

Af Tabel 8.6 og Figur 8.3 ses det at: 

 Når man sammenholder kraftvarmeproduktionen med stand-alone varme på en 

billigere teknologi end stand-alone varme på samme brændsel som sampro-

duktionen, vil fordelingsnøglen fordele en relativt større andel af fællesomkost-

ningerne til el.  
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 Grundet de relativt store samproduktionsulemper og –fordele, afhængigt af 

kombinationen af stand-alone valg for både varme og el, ses der en meget stor 

variation i de beregnede varmeomkostninger – fra 16,7 mio. kr. til 46 mio. kr. 

for den samme samproduktion.  

 Fordelingsnøgler ved samproduktion af varme og el 

på flis KV-enhed, med afgifter 
Tabel 8.7 viser fordelingsnøglerne for fællesomkostningerne for eksempelværket 

Træflis KV med afgifter, afhængigt af om den inkrementale metode eller Shapley-

delingsreglen anvendes, og afhængigt af hvilken stand-alone værdi der vælges for 

varme og el.  

Tabel 8.7 Fordelingsnøgler for Træflis KV, med afgifter, vist som 
(varme/el) 

 

Stand-alone el:  
Marked 

Stand-alone el:  
Elproduktion på  KV værk 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone 

varme (n-1): 
Gas 

Ikke relevant (se afsnit 8.2) 
80 %/20 % 

 
37 %/63 % 

 

Stand-alone 
varme 
(samme 
brændsel og 
billigst): Flis 

63%/37% 

 
74%/26% 

 
63%/37% 

 
28%/72% 

 

 

I Figur 8.4 ses fordelingen af de samlede samproduktionsomkostninger til varme 

og el beregnet med de fire fordelingsnøgler (de samlede produktionsomkostninger 

er 66,4 mio. kr., hvoraf fællesomkostninger udgør 57,8 mio. kr.). 

 

Figur 8.4 Konsekvens af fordelingsnøgler i kroner, fordeling af sam-
lede samproduktionsomkostninger 

 
 

Sammenlignes stand-alone omkostningerne med samproduktionsomkostningerne 

ses det at: 
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 Når stand-alone varme er varme produceret på en fliskedel og stand-alone el 

er markedsprisen, er der en beregnet samproduktionsulempe.  

 Når stand-alone varme er varme produceret på en fliskedel og stand-alone el 

er el produceret på kraftvarmeværket, er der en beregnet samproduktionsfor-

del.  

 Når stand-alone varme er varme produceret på en gaskedel og stand-alone el 

er el produceret på naturgas kraftvarmeværket, er der en beregnet sampro-

duktionsfordel. 

 

Af Tabel 8.6 og Tabel 8.7 ses det at: 

 Nøglerne med og uden afgifter er stort set de samme, når både samprodukti-

onsværk og stand-alone varme produceres på flis.  

 Nøglerne med og uden afgifter varierer markant, når brændslet på samproduk-

tionsværket er flis og stand-alone varme produceres på gas. I beregningerne 

uden afgifter er stand-alone varme relativt lav, og nøglen fordeler derfor stør-

stedelen af fællesomkostningerne til el. I beregningerne med afgifter er den re-

lativt høj, og nøglen fordeler derfor størstedelen af fællesomkostningerne til 

varme. 

 Fordelingsnøgler ved samproduktion af varme og 

køl, med og uden afgifter 
Tabel 8.8 viser fordelingsnøglerne for fællesomkostningerne for en varmepumpe 

som både producerer varme og køl. Tabellen viser fordelingsnøgler, når denne be-

regnes med den inkrementale metode og Shapley-delingsregel, med og uden afgif-

ter.  

Tabel 8.8 Fordelingsnøgler for varme/køl produktion, med og uden af-
gifter, vist som (varme/køl) 

 Med afgifter Uden afgifter 

 

Stand-alone køl: Varme-
pumpe 

Stand-alone køl:  
Varmepumpe 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone 
varme: Var-
mepumpe 

100  %/0  %* 

 
87 %/13 % 

 
100  %/0  %* 

 
88 %/12 % 

 

* En fordelingsnøgle kan højst fordele 100 % af fællesomkostningen til én ydelse. Beregnes 

fordelingen med den inkrementale metode får en fordeling hvor varme skal afholde over 100 

% af fællesomkostningen. Da det ikke giver mening at opgive negative nøgler, skrives nøglen 

så den fulde omkostning bæres af varme. 

 

Når fordelingsnøglen beregnes med den inkrementale metode får en nøgle der for-

deler mere end 100 % af fælleomkostningen til varme, hvilket kan antages at be-

tyde at en del af særomkostningerne fra køleproduktion kan lægges over på var-

mesiden. Denne fordeling er uønsket i forhold til de opstillede kriterier  

Den store samproduktionsfordel skyldes især en bedre COP ved samproduktion 

sammenlignet med ren varmeproduktion. Dette skyldes, at køle/varmepumpen 

ikke skal køle udeluft i den kolde del af året. Samproduktionsfordelen forudsætter 

altså, at der er et kølebehov svarende til køle/varmepumpens ydelse hele året. 
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Dette er ikke altid tilfældet, men forekommer, hvor køle/varmepumper etableres 

sammen med store fjernvarmesystemer. 

 

Beregningsmæssigt skyldes den ”negative nøgle” at den opstillede stand-alone varmeproduk-

tion er dyrere end den beregnede samproduktionsomkostning.. På den baggrund kan der ar-

gumenteres for, at den inkrementale metode ikke er fordelagtig ved meget store samproduk-

tionsfordele, som fx ved køl/varme produktion. Denne anbefaling er dog afhængig om de an-

tagelser der er taget om samproduktionsomkostninger, og antagelsen om at den fulde køle-

produktion kan afsættes, hvilket ikke altid er tilfældet. 

 

 Fordelingsnøgler ved affaldskraftvarme 
Ved affaldskraftvarme samproduceres tre ydelser: Forbrænding af affald, varme-

produktion og elproduktion.  

Det særlige ved denne form for samproduktion er til dels, at hovedformålet med 

produktionen er lovbestemt afskaffelse af affald, hvorfor varme og eventuelt el er 

’biprodukter’ i produktionen. Derudover modtager værket betaling for at behandle 

affaldet, så prisen på brændslet er negativ.  

For at undersøge udfaldsrummet for nøgler afhængigt af hvilken metode der an-

vendes (inkremental eller Shapley delingsregel), hvilken stand-alone opgørelse der 

vælges for varme, el og affaldsforbrænding, samt om der regnes med eller uden 

afgifter, er der gennemført en række beregninger.  

Den inkrementale metode 

Ved brug af den inkrementale metode kan der ’kun’ beregnes en fordeling af fæl-

lesomkostninger mellem én ydelse (varme) og de øvrige ydelser.  

For det opstillede ’eksempelværk’ for affaldskraftvarme er der gennemført bereg-

ninger med to brændselspriser på affald (0 kr. og -196 kr./ton). Uanset om sam-

produktionsomkostningerne sammenholdes med stand-alone varme på flis eller 

med det eksisterende prisloft, og uanset om der regnes med eller uden afgifter, er 

summen af særomkostningerne til varme og fællesomkostningerne ved sampro-

duktionen lavere end stand-alone varmeprisen. Der vil derfor opstå en nøgle som 

fordeler mere end 100 % af fællesomkostningerne til varme, hvilket vil sige at 

særomkostninger fra henholdsvis affaldsforbrænding og/eller el kan lægges over 

på varmesiden.  

Denne fordeling er uønsket i forhold til de opstillede kriterier, og den inkrementale 

metode anbefales derfor ikke til fordeling af omkostningerne ved affaldskraft-

varme.  

En alternativ mulighed for anvendelse af den inkrementale metode er at se elpro-

duktion som en ’biproduktion’, hvorfor indtægter fra el trækkes fra fællesomkost-

ningerne, og fordelingsnøglen udarbejdes mellem varme og affald alene. En forde-

lingsnøgle beregnet med den inkrementale metode vil da fordele omkostninger til 

varme så det modsvarer stand-alone varmeomkostningen; en metode der kan 

sammenlignes med det nuværende prisloft på affaldsforbrænding. 

Shapley-delingsreglen 

Når Shapley delingsreglen anvendes med samproduktion af tre ydelser skal der 

opstilles stand-alone værdier for de tre ydelser, samt for samproduktion af ydel-

serne to og to.  
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Der er i denne analyse gennemført beregning for følgende kryds, hvor omkostnin-

gerne til brændsel sættes til hhv. 0 kr./ton og -196 kr./ton.  

Beregningen er lavet ved følgende stand-alone og samproduktionspriser for ek-

sempelværket beskrevet i afsnit 8.1. 

Tabel 8.9 Stand-alone antagelser anvendt til beregning af Shapley 

nøgle for eksempelværker ved affaldskraftvarme 

’Komponent’ Antagelse(r) 
Pris i 1.000 kr. 
(affald = 0 
kr./ton) 

Pris i 1.000 kr. 
(affald = -196 
kr./ton) 

Affaldskraftvarme 
Affaldskraftvarme 
(Teknologikata-
log)              75.366        63.684  

Stand-alone 
varme 

Varme produceret 
på flis              44.284        44.284  

Stand-alone el El på markedet                8.847          8.847  

Stand-alone af-
faldsforbrænding 

Samme pris som 
affaldsvarme              67.850        56.188  

Kraftvarme  
(varme + el) 

Kraftvarme på flis 
             42.950        42.950  

Affaldsvarme 
(varme + affalds-
forbrænding) 

Affaldsvarme 
             67.850        56.188  

Affalds-el  
(el + affaldsfor-
brænding) 

Samme pris som 
affaldskraftvarme 

             75.366        63.684  

 

Fordelingsnøglen til fordeling af fællesomkostninger bliver: 

 Brændsel = 0 kr.: 19% til varme / 0 % til el21  / 81 % til affald  

 Brændsel = -196 kr.: 32% til varme / 0 % til el19 / 68 % til affald  

 

Med disse fordelingsnøgler vil omkostningerne ved de to eksempelværker blive 

fordelt som illustreret i Tabel 8.10. 

Tabel 8.10 Omkostningsfordeling for eksempelværker der producerer 
affaldskraftvarme 

Eksempelværk 
Sampro-
duktions-
omkostning 

Varme- 
omkostning 
(1.000 kr.) 

El- 
omkostning  
(1.000 kr.) 

Affaldsfor-
brænding 

(1.000 kr.) 

Affaldskraftvarme 
(brændsel = 0) 

75.366 20.439 6.497 48.430 

Affaldskraftvarme 

(brændsel = -196) 
63.684 20.434 6.497 36.753 

 

Sammenlignes varme- el- og affaldsforbrændingspriserne i Tabel 8.10 med stand-

alone priserne i Tabel 8.9 ses det at samproduktionsfordelen er fordelt på alle tre 

                                                 

21 I beregningen af den tre-delte Shapley skal el betale -0,04% af fællesomkostningen 
ved en brændselspris på 0 kr./ton, og -0,1 % af fællesomkostningen ved en brændsels-
pris på -196 kr./ton. Da der ikke opgives negative nøgler, er fordelingen til el sat til 0%, 
mens hhv. el og affald hver skal dækkes halvdelen af hhv. 0,1% og 0,04% mindre af 
fællesomkostningen i beregningen. 
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ydelser. Omkostningerne ved samproduktion er altså lavere end ved stand-alone 

produktion for alle tre ydelser.  

Samproduktionsomkostningen er lavere ved den negative brændselspris, sammen-

lignet ved brændselsprisen på 0 kr./ton affald. Dette sænker primært omkostnin-

ger til affaldsforbrænding. Varmeomkostningerne er ens i de to beregninger skyl-

des de antagelser der er lavet om stand-alone omkostninger og samproduktions-

omkostninger, hvor stand-alone affaldsforbrænding = samproduktion af varme og 

affaldsforbrænding, ligesom affaldskraftvarme = samproduktion af affaldsforbræn-

ding og el.  

Det skal bemærkes at der i afsnit 7.3 beskrives at stand-alone varme ved affalds-

forbrænding enten kan opgøres som stand-alone varme produktion på flis, eller 

anvendelse af prisloftet for varme fra affaldsforbrænding. Disse to priser er stort 

set ens, hvor stand-alone varme på flis er 318 kr./MWh varme, er prisloftet i 2018 

opgjort til 320,4 kr./MWh. Valget af stand-alone vil i dette tilfælde altså ikke have 

stor indflydelse på fordelingen.  
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9 Konsekvens ved brug af den inkrementale 

metode for eksisterende værker 
I dette kapitel vil vi analysere konsekvensen for eksisterende kraftvarmeværkers 

varmeomkostninger ved at sammenligne de potentielle fremtidige beregnede var-

meomkostninger med de nuværende varmepriser. Datagrundlaget for analysen er 

Energitilsynets priseftervisning og Energistyrelsens energiproducenttælling. For-

målet er at analysere konsekvenserne ved at anvende den inkrementale metode 

på eksisterende værker22. 

Brændsels- og pris-information for eksisterende værker 

Nedenstående analyse tager udgangspunkt i de produktionsoplysninger og pri-
ser som er indberettet til Energitilsynet, og sammenholdt med Energiprodu-
centtællingen. Oplysningerne er fremsendt af Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har lavet udtrækket og sammenholdt oplysningerne. I alt er 
der fremsendt data for 195 værker. Disse er herefter filtreret ud fra følgende 
kriterier: 

 Værker hvor el/varmeforholdet er mindre end 10 % er frasorteret, da det 
antages at disse værkers elproduktion sker på en motor i perioder med 
høje elpriser. 

 Baseret på de oplyste brændsels- og produktionsoplysninger er der bereg-
net en totalvirkningsgrad. Værker med virkningsgrader over 350 % er sor-
teret fra, da det antages at der er fejl i data. 

 Der er lavet en simpel beregning af varmeprisen, som de oplyste omkost-
ninger til varmeproduktion delt med den samlede varmeproduktion. Værker 

hvor denne beregning har givet en varmepris under 5 kr./MWh er sorteret 
fra, ligesom et værk med en varmepris på 36.000 kr./MWh er frasorteret. 

 
I alt indgår 86 værker i konsekvensanalysen. 

 

Fordelingsnøgler, og de afledte varmeomkostninger, for eksisterende værker er 

beregnet på baggrund af økonomisk data for 86 kraftvarmeværker, som beskrevet 

i overstående boks. Fordelingsnøglerne er beregnet med den inkrementale metode 

beskrevet i kapitel 5. Omkostningerne sammenlignes med  de faktiske varmepri-

ser. Sammenligningen foretages på tre måder:  

1. Stand-alone omkostninger beregnet ved hoved-brændsel (9.2)  

2. Stand-alone omkostninger beregnet ved vægtet gennemsnit af brændsler 

(9.3)  

3. Stand-alone omkostninger beregnet ved billigste alternativ (9.4). 

Analysen er baseret på 86 kraftvarmeværker med samproduktion. Værker med 

samproduktion er identificeret ud fra en antagelse om at output for både el og 

varme udgør mindst 10 % af det samlede output.23 For disse værker vurderes det, 

at der er en reel samproduktion af flere ydelser. Der findes ikke økonomiske data 

på anlægsniveau, hvorfor analysen er begrænset til værksniveau.  

                                                 

22 Vi har ikke benyttet Shapley-metoden grundet manglende oplysninger om omkostnin-
ger fordelt på sær- og fællesomkostninger. 
23 Output er mængden af MWh af hhv. varme og el. 
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 Samlet konsekvens af at bruge den inkrementale 

metode 
I analysen er den inkrementale metode anvendt til at bestemme den maksimale 

omkostning for varme som produceres i samproduktion. Når denne omkostning 

sammenlignes med den faktiske varmepris i dag, ses det helt overordnet at de 

faktiske varmepriser er højere end de beregnede omkostninger. Analysen viser 

altså, at størstedelen af værkerne vil skulle fordele en mindre andel af deres sam-

lede omkostninger til varme – og derved sænke varmepriserne, hvis den inkre-

mentale metode indføres. Indføres fordelingsnøgler på basis af Shapley delings-

reglen, vil varmepriserne falde yderligere. 

Helt konkret sammenligner vi den faktisk varmepris med de stand-alone omkost-

ninger ved ren varmeproduktion, der er beskrevet i Bilag 4. Den faktiske varme-

pris er beregnet som de samlede omkostninger i forbindelse med produktion delt 

med det samlede output af varme. Den relevante stand-alone pris for de konkrete 

værker er beregnet på tre forskellige måder, men baserer sig alle på priser fra 

Teknologikataloger. 

Samlet finder vi, at den faktiske gennemsnitlige varmepris er 352 kr./MWh på 

tværs af alle kraftvarmeværker. Der er stor spredning på de faktiske varmepriser 

mellem de forskellige værker, fra omkring 100 kr./MWh til over 2.000 kr./MWh, se 

Figur 9.1. Kurven for den faktiske varmepris viser de faktiske varmepriser for alle 

86 værker. De tre andre kurver viser stand-alone priserne for hvert værk, af-

hængigt af hvilken stand-alone tilgang der vælges. De forskellige niveauer for 

stand-alone priserne indikerer forskellige brændselstyper. 

Af figuren ses at kun 16 selskaber har beregnede faktiske varmepriser der ligger 

under de opstillede stand-alone varme omkostninger i alle tre analyser. Syv sel-

skaber der har faktiske varmepriser over 1.000 kr./MWh er ikke vist i figuren her-

under, men er alle inkluderet i analysen. 

Figur 9.1 Fordeling af varmepriser for stikprøvens værker 
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 Analyse 1: Stand-alone omkostninger beregnet ved 

hovedbrændsel 
I den første analyse undersøges det, hvorledes omkostningsfordelingen vil fore-

komme ved beregning af stand-alone-omkostninger ud fra værkets hovedbrænd-

sel. For to ud af tre værker i vores stikprøve udgør hovedbrændslet mindst 90 % 

af inputtet i produktionen. Det antages altså i analysen, at den relevante stand-

alone for varme er varmeproduktion på samme brændsel som KV-enheden.  

I Tabel 9.1 ses de faktiske varmepriser sammenlignet med de relevante stand-

alone varmepriser for de forskellige hovedbrændsler. I figurerne herunder sam-

menholdes de faktiske varmepriser med de relevante stand-alone priser for at se 

spredningen på varmepriserne. 

Tabel 9.1 Gennemsnitlig varmepris og omkostningsfordeling til el 
(stand-alone, hovedbrændsel) 

  Affald Kul 
Fast bio-
masse 

Naturgas Biogas Samlet 

Faktisk varme-

pris (kr./MWh) 
210 358 375 515 1003 352 

Stand-alone 

varmepris 

(kr./MWh) 

318 304 318 399 606 - 

Affald 

De faktiske varmepriser for affaldsanlæg ligger for alle på nær ét værk i stikprøven 

under stand-alone prisen beregnet ud fra hovedbrændslet, se Figur 9.2. Stand-

alone referencen for varme er antaget at være ren varmeproduktion på flis.  

Figur 9.2 Faktisk og stand-alone varmepris (affald) 

 

Kul 

For værker med kul som hovedbrændsel, ligger de faktiske varmepriser over 

stand-alone prisen for alle på nær ét værk, se Figur 9.3. Valg af stand-alone refe-

rencen for kul er en regulatorisk beslutning. I denne analyse har vi anvendt det 

billigste alternative brændsel (flis).  

Figur 9.3 Faktisk og stand-alone varmepris (kul)  
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Fast biomasse 

Værker med fast biomasse (flis og halm) som hovedbrændsel, har faktiske varme-

priser, der for de fleste selskaber ligger over stand-alone prisen, se Figur 9.4. 

Stand-alone prisen er beregnet ud fra prisen for flis. Dette vil betyde at kraftvar-

meværker som bruger fast biomasse som brændsel vil kunne omfordele en mindre 

andel af produktionsomkostningerne til varme (og derved vil elomkostningerne 

blive højere). 

Figur 9.4 Faktisk og stand-alone varmepris (fast biomasse) 

 

Naturgas 

Alle værker, der fyrer primært med naturgas, har faktiske varmepriser, der ligger 

over stand-alone prisen, se Figur 9.5. Enkelte værker har endda meget høje var-

mepriser på over 1000 kr./MWh.  
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Figur 9.5 Faktisk og stand-alone varmepris (naturgas) 

 

Biogas 

Ligesom for naturgasværkerne har værker med biogas som hovedbrændsel fakti-

ske varmepriser der ligger over stand-alone prisen, se Figur 9.6. 

Figur 9.6 Faktisk og stand-alone varmepris (biogas) 

 

 Analyse 2: Stand-alone omkostninger beregnet ved 

vægtning af brændsler 
Anden analyse belyser, hvorledes omkostningsfordelingen vil komme til at se ud 

ved beregning af stand-alone omkostninger baseret på et vægtet gennemsnit af 

værkets brændsler. Bruger et værk eksempelvis 50 % naturgas til en stand-alone 

pris på 399 kr./MWh og 50 % biogas til en stand-alone pris på 606 kr./MWh., vil 

stand-alone varmeprisen være 50 %*399+50 %*606 = 503 kr./MWh. 

Resultatet af at bruge vægtning af brændsler afviger kun meget lidt i forhold til 

den første analyse med stand-alone priser baseret på hovedbrændsler.  

Tabel 9.2 Gennemsnitlig varmepris og omkostningsfordeling til el 
(stand-alone, vægtet) 

  Affald Kul 
Fast bio-
masse 

Naturgas Biogas Samlet 

Faktisk varme-
pris (kr./MWh) 
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Stand-alone 

varmepris 

(kr./MWh) 

322 307 333 396 567 - 

 

I figurerne herunder sammenholdes de vægtede stand-alone priser med de fakti-

ske varmepriser. Værkerne er sorteret efter deres hovedbrændsel.  

Affald 

De faktiske varmepriser for affald som hovedbrændsel ligger for alle på nær ét 

værk i stikprøven under stand-alone prisen beregnet ud fra vægtning af brænds-

ler, se Figur 9.7. Stand-alone prisen for affald er beregnet ud fra Energitilsynets 

prisloft inkl. og afgifter.24. 

Figur 9.7 Faktisk og stand-alone varmepris (affald) 

 

Kul 

For værker med kul som hovedbrændsel ligger de faktiske varmepriser over stand-

alone prisen beregnet ud fra en vægtning af brændsler for alle på nær ét værk, se 

Figur 9.8.  

Figur 9.8 Faktisk og stand-alone varmepris (kul)  

 

                                                 

24 Energitilsynet (2018), Bilag 2 – Prisloftsberegninger for år 2018. 

74
107

134
164

201 209 210 219 222 225

273 277 291

379

0

100

200

300

400

500

Varmepris 

(kr/MWh)

Værk
Faktisk varmepris "Stand-alone varmepris"

224

334
358 360 366 367

470

0

100

200

300

400

500

Varmepris 

(kr/MWh)

Værk
Faktisk varmepris "Stand-alone varmepris"



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

57 

Fast biomasse 

Værker der fyrer primært med fast biomasse (flis og halm), har faktiske varmepri-

ser, der for de fleste selskaber ligger over stand-alone prisen beregnet ud fra en 

vægtning af brændsler, se Figur 9.9.  

Figur 9.9 Faktisk og stand-alone varmepris (fast biomasse) 

 

Naturgas 

Alle værker der fyrer primært med naturgas har faktiske varmepriser der ligger 

over stand-alone prisen beregnet ud fra en vægtning af brændsler, se Figur 9.10. 

Enkelte værker har meget høje varmepriser på over 1000 kr./MWh  

Figur 9.10 Faktisk og stand-alone varmepris (naturgas) 

 

Biogas 

For  værker der fyrer primært med biogas ligger de fleste faktiske varmepriser 

over stand-alone prisen beregnet ud fra en vægtning af brændsler, se Figur 9.11.  
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Figur 9.11 Faktisk og stand-alone varmepris (biogas) 

 

 Analyse 3: Stand-alone omkostninger beregnet ved 

billigste alternativ 
I tredje analyse ser vi nærmere på, hvordan konsekvenserne af omkostningsforde-

lingen vil at se ud hvis stand-alone varme sættes til det billigste varme alternativ 

på markedet (varmepumpe). Dette betyder at alle værker står overfor en stand-

alone pris på 304 kr./MWh. 

Brugen af billigste alternativ til stand-alone priser vil føre til en stor reduktion i 

varmepriserne. Den største påvirkning ses som før for natur- og biogasværker. 

Værker der kører primært på kul og fast biomasse bliver påvirket i moderat grad, 

mens affaldsværker som i de andre analyser nærmest ikke bliver påvirket. 

Tabel 9.3 Gennemsnitlig varmepris og omkostningsfordeling til el 
(stand-alone, billigste alternativ) 

  Affald Kul 
Fast bio-
masse 

Naturgas Biogas Samlet 

Faktisk varme-
pris (kr./MWh) 

210 358 375 515 1003 352 

Stand-alone 

varmepris 

(kr./MWh) 

304 304 304 304 304 - 

 

Affald 

De faktiske varmepriser for affaldsanlæg ligger ligesom i de andre analyser for alle 

på nær ét værk i stikprøven under stand-alone prisen beregnet ud fra billigste al-

ternativ (varmepumpe), se Figur 9.12. 
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Figur 9.12 Faktisk og stand-alone varmepris (affald) 

 

Kul 

For værker med kul som hovedbrændsel, ligger de faktiske varmepriser ligesom i 

de tidligere analyser over stand-alone prisen for alle på nær ét værk, se Figur 

9.13.  

Figur 9.13 Faktisk og stand-alone varmepris (kul) 

 

Fast biomasse 

Værker der fyrer primært med fast biomasse (flis og halm), har faktiske varmepri-

ser, der for de fleste selskaber ligger over stand-alone prisen beregnet ud fra bil-

ligste alternativ (varmepumpe), se Figur 9.14. Beregning af fordelingsnøgler med 

den inkrementale metode og brug af det billigste stand-alone alternativ vil derfor 

betyde at en mindre andel af samproduktionsomkostningerne kan tildeles varme. 
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Figur 9.14 Faktisk og stand-alone varmepris (fast biomasse) 

 

Naturgas 

For alle værker der fyrer primært med naturgas ligger de faktiske varmepriser 

over stand-alone prisen beregnet ud fra billigste alternativ (varmepumpe), se Fi-

gur 9.15. Beregning af fordelingsnøgler med den inkrementale metode og brug af 

det billigste stand-alone alternativ vil derfor betyde at en mindre andel af sampro-

duktionsomkostningerne kan tildeles varme. 

Figur 9.15 Faktisk og stand-alone varmepris (naturgas) 

 

Biogas 

Ligesom for naturgasværkerne, vil værker der fyrer primært med biogas kunne 

omfordele markant færre omkostninger til varme, da de fleste faktiske varmepri-

ser ligger over stand-alone prisen beregnet ud fra billigste alternativ (varme-

pumpe), se Figur 9.16.  
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Figur 9.16 Faktisk og stand-alone varmepris (biogas) 
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10 Perspektivering 
I dette kapitel perspektiveres analysen af shapley-delingsreglen og den inkremen-

tale metode i forhold til anvendelse til benchmarkingformål og indtægtsrammer, 

for hhv. nye investeringer og eksisterende anlæg. 

 Nye investeringer og eksisterende anlæg 
Fælles for den inkrementale metode og Shapley-delingsreglen er, at der tages ud-

gangspunkt i en samproduktionsfordel, som skal fordeles, mens metoderne i litte-

raturen ikke forholder sig til potentielle samproduktionsulemper.  

Begge metoder er derfor umiddelbart teoretisk velegnede til fordeling af omkost-

ninger for nye investeringer, hvor det må antages, at der altid vil være en sampro-

duktionsfordel. I modsat fald må det antages, at investorerne ville bygge kapacitet 

til separat produktion, da brændselsbindingerne og kraftvarmekravet fremadrettet 

forventes afskaffet jf. regeringens energiudspil. 

For historiske investeringer kan der, som vist i kapitel 8, matematisk set opstå 

samproduktionsulemper. Dette sker, når de faktiske totale omkostninger på vær-

ket er højere end de samlede stand-alone omkostninger ved produktion af ydel-

serne. Om der beregnes en samproduktionsfordel eller –ulempe for et konkret 

værk, afhænger af, hvilke stand-alone omkostninger der lægges til grund. I så-

danne tilfælde skal der tages stilling til, hvordan samproduktionsulemper håndte-

res ved beregningen af fordelingsnøglerne.  

Som vist i regneeksemplerne i kapitel 4, har den inkrementale metode og Sha-

pley-delingsreglen helt forskellige egenskaber: 

 Ved den inkrementale metode med varme som det primære produkt, angiver 

stand-alone værdien for varme reelt et loft over, hvor mange omkostninger 

selskabet kan fordele til varmesiden, og der beregnes en implicit fordelings-

nøgle på baggrund heraf for fællesomkostningerne.  

 Ved Shapley-delingsreglen fordeles både de beregnede samproduktionsfordele 

og –ulemper 50/50 mellem varmen og de samproducerede ydelser (fx el). På 

baggrund heraf beregnes en fordelingsnøgle for fællesomkostningerne. 

Når der er samproduktionsfordele, overholder begge metoder de to matematiske 

betingelser for fravær af krydssubsidiering fra det regulerede produkt til de kon-

kurrenceudsatte produkter, jf. bilag 1. Metoderne sikrer begge, at varmekunderne 

ikke kommer til at betale mere end højst stand-alone omkostningen, og ved Sha-

pley-delingsreglen kommer varmekunderne til at betale mindre end stand-alone 

omkostningen. 

Hvis der derimod er en beregnet samproduktionsulempe, vil Shapley-delingsreglen 

føre til krydssubsidiering, idet den regulerede ydelse (varmen) kommer til at 

dække flere omkostninger end stand-alone omkostningen. Dvs. kun den inkremen-

tale metode bør anvendes. Det må antages at dette ikke er relevant for nye vær-

ker, idet investor ikke vil gennemføre investeringen, såfremt der er en samproduk-

tionsulempe. 

Hvilken metode, der er mest hensigtsmæssig ift. undgåelse af krydssubsidiering, 

afhænger derfor af, om der er en beregnet samproduktionsfordel eller –ulempe, 

hvilket igen afhænger at de beregnede stand-alone omkostninger.  
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Størrelsen af den beregnede samproduktionsfordel har også en betydning for, hvor 

anvendelige metoderne er. Hvis samproduktionsfordelen er så stor, at både 

særomkostninger for varmen og alle fællesomkostninger kan rummes inden for 

stand-alone omkostningen for varme, kan der ikke beregnes meningsfulde nøgler 

ved den inkrementale metode. Dette er formentlig som oftest tilfældet for affalds-

forbrænding. 

Herudover skal man tage stilling til, hvordan de kommercielle risici og fordele på 

elsiden skal påvirke varmekunderne. De forskellige valg kan illustreres i et beslut-

ningstræ: 

 

Det er eldelen, der påtager sig de ekstra risici, der er forbundet med at indgå i 

samproduktionen. Dette kan berettige, at den inkrementale metode tildeler den 

fulde samproduktionsfordel til eldelen. 

Ud over de forskellige egenskaber ved metoderne, som er beskrevet ovenfor, har 

metoderne også forskellige administrative konsekvenser. Anvendes Shapley-de-

lingsreglen, når der er samproduktionsfordele, vil det øge de administrative byrder 

væsentligt, idet: 

 Der bliver behov for løbende at vurdere, om det enkelte selskab realiserer sam-

produktionsfordele eller ulemper. 

 Shapley-delingsreglen kræver fastlæggelse af beregningsforudsætninger og 

data også for elsiden. Dette øger behovet for skøn og vurderinger. 

 Fordelingsnøglen bliver mere kompliceret at beregne 

 Anvendelse til benchmarkingformål 
Kernen i benchmarkingmodeller er at finde metoder til at stille uens selskaber lige, 

dvs. der skal tages hensyn til bl.a. forskellige teknologier, rammevilkår mv. En del 

af denne kompleksitet kan på forhånd tages ud af benchmarkingmodellen, når en 

del af de omkostninger, der indgår i benchmarkingen, er fastlagt ved en beregning 

på baggrund af standardiserede stand-alone omkostninger.  

Under forudsætning af, at fordelingsnøglerne fastholdes i perioden, kan benchmar-

king af disse omkostninger i så fald forenkles til en undersøgelse af, hvor meget 

hvert selskab er i stand til at effektivisere på særomkostningerne til varme og de 

samlede fællesomkostninger, dvs. også de fællesomkostninger der allokeres til el-

siden.  



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

64 

En anden fordel ved denne tilgang er, at samproduktionsanlæggene umiddelbart 

bliver sammenlignelige med separat produktion på de valgte typer stand-alone an-

læg. Benchmarkinggrundlaget kan derfor udvides til også at inkludere disse, uden 

at det komplicerer beregningen. 

Metoden kan illustreres med et lille eksempel, her med udgangspunkt i den inkre-

mentale metode. 

 

Hvis omkostningerne havde været fordelt via Shapley-delingsreglen, kunne bench-

markingen i princippet gennemføres på samme måde. Dog bør de totale omkost-

ninger i så fald først korrigeres for den tildelte fordel til varmesiden, for at den 

rene effekt af forskellig effektiviseringstakt kan isoleres. Alternativt kan der i 

benchmarkingmodellen indbygges en cost-driver, der forklarer de tildelte sampro-

duktionsfordele.  

 Sammenhæng mellem benchmarkinggrundlag og 

indtægtsrammer 
Ulempen ved den ovenfor beskrevne simple metode til benchmarking er, at der 

kan opstå et gab mellem de reelle omkostninger og summen af de omkostninger, 

som bliver hhv. benchmarket på varmesiden og konkurrenceudsat på elsiden, hvis 

ikke fordelingen også bliver anvendt til fastlæggelse af indtægtsrammerne.  

Dette gab kan i princippet gå begge veje, hvilket har forskellig konsekvens: Hvis 

de omkostninger, som indgår i selskabets benchmarkinggrundlag, er lavere end de 

omkostninger, som ligger til grund for indtægtsrammen, så er der nogle af selska-

bets omkostninger, som ikke udsættes for effektiviseringspres. Modsat, hvis de 

omkostninger, som indgår i selskabets benchmarkinggrundlag er højere end de 

omkostninger, som ligger til grund for indtægtsrammen, så kan dette reducere 

benchmarkingmodellens effektiviseringspres på de øvrige selskaber. Det kræver 

dog, at selskabet ville have udgjort en del af den effektive rand. 

Hvis man ønsker at indføre et effektiviseringspres fra selskaber, som kan klare sig 

for færre omkostninger end fordelingsnøglen giver anledning til, kan det føre til 

spekulation. Hvis der således åbnes op for, at selskaberne kan allokere færre om-

kostninger til benchmarkinggrundlaget, bør det derfor kræves, at samme forde-

lingsnøgle også skal anvendes ved opgørelsen af indtægtsrammerne. Ellers kan 
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selskaberne spekulere i at allokere så få omkostninger som muligt til benchmar-

kinggrundlaget for varmen, for at fremstå godt i benchmarkingen, uden at det har 

en konsekvens for rentabiliteten af elproduktionen. 

Hvis fordelingsnøglerne anvendes ved fastsættelse af indtægtsrammerne, giver 

det også et stærkere incitament til at effektivisere mere end eventuelle effektivise-

ringskrav. Det skyldes for det første, at den del af effektiviseringen, som ikke allo-

keres til varmesiden via den faste fordelingsnøgle, bliver til en reel besparelse på 

elsiden. For det andet viser konsekvensanalysen i kapitel 9, at indførelsen af de 

nye nøgler for eksisterende værker som hovedregel vil betyde, at de omkostnin-

ger, som fordeles til varmesiden, vil være lavere end i dag. Dette udgør et implicit 

ekstra ”effektiviseringskrav”, idet profitten på den markedsudsatte elproduktion vil 

falde tilsvarende. Hvis man ikke ønsker at pålægge selskaberne dette ekstra ”ef-

fektiviseringskrav”, må dette løses via overgangsordninger.  

 Anvendelse af fordelingsnøglen til indtægtsrammer 
Hvis fordelingsnøglerne skal anvendes til fastsættelse af indtægtsrammer, skal det 

besluttes, hvordan beregningen i praksis skal foregå. Her er opdateringer af forde-

lingsnøgler og indtægtsrammer et centralt spørgsmål med stor betydning for inci-

tamenterne til effektiviseringer. Nedenfor er enkelte perspektiver på spørgsmålet 

diskuteret. Det ligger uden for opgaven at foretage en egentlig analyse af dette. 

I princippet kan der beregnes nye fordelingsnøgler hvert år, men det anbefales, at 

fordelingsnøglen målt i % fastsættes for mindst en reguleringsperiode ad gangen. 

Herved undgås risiko for krydssubsidiering fra varme til el, hvis selskabet kan ef-

fektivisere på særomkostningerne til varme, og dette ikke afspejles med det 

samme i opdaterede stand-alone omkostninger.  

Problemstillingen kan illustreres ved hjælp af et lille regneeksempel, hvor det ses, 

at når der effektiviseres, vil varmen både i absolutte og relative termer komme til 

at bære en større del af fællesomkostningerne, hvis ikke fordelingsnøglen fasthol-

des. 

 
Forudsætninger 
 Der produceres 10 varme 
 Gennemsnitsomkostningen for arketypen er 2 
 Stand-alone omkostningen for varme er derfor 10*2=20 
 Særomkostningerne for varme på det givne værk er 5 
 Fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og andre ydelser er for 

det givne værk 25 
 Der effektiviseres 20 % på alle omkostninger 

 
Før effektivisering 
 Andel af fællesomkostninger for varme: 15 jf. eksemplet ovenfor 
 Fordelingsnøglen for fællesomkostningerne bliver herved: 15/25=60 % 

 
Efter effektivisering (nøgle genberegnes) 
 Særomkostningerne for varme: 5*(1-20 %)=4 
 Fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og andre ydelser:  

25 (1-20 %)=20 
 Andel af fællesomkostninger for varme: 20-4=16 

 Fordelingsnøglen for fællesomkostningerne: 16/20=80 % 
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Efter effektiviseringen stiger varmens bidrag til fællesomkostningerne med 1 
(fra 15 til 16), hvilket svarer til en stigning på 20 procentpoints (fra 60 % til 
80 %) 

 

Hvis fordelingsnøglen fastholdes fås i stedet følgende resultat. 

 
Forudsætninger 
 Der produceres 10 varme 
 Gennemsnitsomkostningen for arketypen er 2 
 Stand-alone omkostningen for varme er derfor 10*2=20 
 Særomkostningerne for varme på det givne værk er 5 
 Fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og andre ydelser er for 

det givne værk 25 
 Der effektiviseres 20 % på alle omkostninger 

 
Før effektivisering 
 Andel af fællesomkostninger for varme: 15 jf. eksemplet ovenfor. 

 Fordelingsnøglen for fællesomkostningerne bliver herved: 15/25=60 %. 
 

Efter effektivisering (nøgle fastholdes) 
 Varmens andel af fællesomkostningerne ved samproduktion af varme og 

andre ydelser: 25*(1-20 %)*60 % = 12. 

Efter effektiviseringen falder varmens bidrag til fællesomkostningerne med 3 
(fra 15 til 12). De samproducerede ydelsers andel af fællesomkostningerne fal-
der fra 25*40 %=10 til 25*(1-20 %)*40 %=8. Begge produkter får derfor 

glæde af effektiviseringen under fastholdelse af fordelingsnøglen. 

 

Ved overgangen mellem reguleringsperioder rekalibreres indtægtsrammen sæd-

vanligvis. Samtidig kan der beregnes en ny fordelingsnøgle på baggrund af opda-

terede stand-alone omkostninger og realiserede sær- og fællesomkostninger for 

det enkelte værk. Genberegningen sikrer, at fordelingsnøglerne justeres med 

jævne mellemrum, så der ikke opstår store skævvridninger i omkostningsfordelin-

gerne.  

Opdatering af stand-alone omkostningerne og genberegning af fordelingsnøglerne 

kan foretages på flere måder. F.eks. kan opdaterede værdier fra Teknologikatalo-

gerne anvendes til beregningen af stand-alone omkostningerne, eller der kan ta-

ges udgangspunkt i den gennemsnitlige realiserede effektivisering i sektoren, fx på 

baggrund af benchmarkingen. Selskabernes sær- og fællesomkostninger kan fx 

opdateres på baggrund af realiserede omkostninger i forrige reguleringsperiode. 

Incitamentsmæssigt kan opdateringer og rekalibreringer både være en fordel og 

en ulempe for varmeforbrugerne. Ved opdateringen af fordelingsnøglerne vil en 

større andel af evt. effektiviseringsgevinster tilfalde selskaberne. Men netop denne 

effekt kan tilskynde til yderligere effektiviseringer ud over det regulatoriske krav.  
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11 Opsamling 
I nærværende analyse er en række mulige metoder til bestemmelse af fordelings-

nøgler ved samproduktion analyseret, og der er beskrevet et udfaldsrum for forde-

lingsnøgler ved forskellige valg. 

Der er dog en række valg, som skal foretages førend en endelig metode til fast-

sættelse af fordelingsnøgler kan bestemmes. Disse valg omhandler valg af me-

tode, opgørelse af stand-alone referencer og hvorvidt der skal inddrages afgifter i 

opgørelserne. 

Valg af metode 

Baseret på analysen anbefales det, at der anvendes en økonomisk metode og ikke 

en energiteknisk metode. Anbefalingen bygger på, at økonomiske metoder sikrer 

en fordeling af omkostninger, der ikke fører til krydssubsidering.  

Blandt de økonomiske metoder kan man vælge enten altid at beregne fordelings-

nøglerne ved hjælp af den inkrementale metode, eller kun anvende denne metode 

når der er samproduktionsulemper, mens Shapley-delingsreglen anvendes når der 

er samproduktionsfordele. Begge metoder lever op til de opstillede  kriterier for 

nøglerne. Anvendes den inkrementale metode altid, skal varme ikke dække ’tab’ 

ved samproduktionsulemper, men opnår heller ikke en ’gevinst’ når der er sam-

produktionsfordele. Anvendes Shapley-delingsreglen ved samproduktionsfordele vil 

varme kunne få del i ’gevinsten’ ved samproduktionsfordelene. 

Stand-alone referencer 

For at kunne beregne fordelingsnøglerne er det nødvendigt at opgøre sammenlig-

nelige stand-alone omkostninger for de producerede ydelser, altså opgøre hvad 

det koster at producere ydelsen, hvis dette ikke sker i samproduktion. Referencen 

for varme og el stand-alone omkostninger kan bestemmes på forskellige måder, 

hvor der ikke kan peges på teoretisk, objektiv korrekt reference. 

Afgifter  

Som en del af metodevalget er det nødvendigt at træffe en beslutning om, hvor-

vidt afgifter skal indgå i opgørelsen af afgifter. Valget påvirker bl.a. hvilken stand-

alone reference, som er fordelagtig. Alt andet lige vil indregning af afgifter betyde 

at færre samproduktionsomkostninger fordeles til varme.  

Konsekvensvurderinger 

Da der ikke findes opgørelser af selskabernes omkostninger fordelt på sær- og 

fællesomkostninger, har det kun været muligt at foretage konsekvensvurderinger 

af den inkrementale metode.  

 

Disse analyser viser, at hovedparten af selskaberne vil skulle sænke varmepri-

serne, hvis fordelingsnøglerne anvendes til opgørelse af indtægtsrammerne for ek-

sisterende værker. 
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Bilag 1: Krydssubsidiering 
Ved krydssubsidiering forstås den situation, at en reguleret aktivitet understøtter 

produktionen af en konkurrenceudsat ydelse. Krydssubsidiering opfattes i EU-ret-

ten som udgangspunkt som ulovlig statsstøtte. Det er derfor en præmis for analy-

sen, at den anbefalede metode til beregning af fordelingsnøgler ikke á priori må 

føre til krydssubsidiering. Det ligger dog uden for denne opgave at inddrage Er-

hvervs- og Vækstministeriets statsstøtteudvalg og statsstøttesekretariat i analy-

serne. 

Ifølge EU-retten kan krydssubsidiering ske ”i form af overførsel af økonomiske 

midler eller i form af ydelser, der letter de byrder, der normalt belaster en virk-

somheds budget. Som eksempel herpå kan nævnes udveksling af personel, finan-

siel eller teknisk bistand mellem de involverede aktiviteter samt køb og salg af 

ydelser eller aktiver på gunstige vilkår”.25  

Krydssubsidiering bør undgås af flere årsager. For det første fører krydssubsidie-

ring til unfair konkurrence fra den krydssubsidierende spiller på konkurrencemar-

kedet. For det andet fører krydssubsidieringen til et velfærdstab, da priserne på de 

regulerede ydelser bliver højere end de burde være.  

I nogle situationer kan der være et politisk ønske om at understøtte produktionen 

af bestemte konkurrenceudsatte ydelser eller opretholde en fremtidig produktions-

kapacitet. Hvis man fx ønsker at opretholde elproduktionskapacitet i forbindelse 

med varmeproduktion, bør dette håndteres direkte og ikke indirekte via regulering 

af omkostningsfordelinger i forbindelse med reguleringen af fjernvarmeproduktion.  

Samproduktion - varme og konkurrenceudsatte 

ydelser 
Varmeproduktion er en reguleret ydelse, mens el, køl og procesvarme sælges på 

konkurrencemarkeder. Dvs. selskabet kan ikke påvirke priserne på el, køl og pro-

cesvarme. 

Krydssubsidiering mellem varme og andre produkter er jf. definitionen ovenfor, 

kun interessant i forhold til hvorvidt der sker en krydssubsidiering fra varme til de 

samproducerede ydelser. Dvs. den situation, at varmen bærer omkostninger, som 

egentlig burde bæres af de andre samproducerede ydelser.  

Den omvendte situation, hvor de samproducerede ydelser subsidierer varmepro-

duktion, giver ikke økonomisk mening, når reguleringen sikrer omkostningsdæk-

ning for den producerede varme. Det gælder både når varmeproduktion er hvile-i-

sig-selv reguleret og i de fleste typer af indtægtsrammeregulering26. Hvis de kon-

kurrenceudsatte ydelser dækker omkostninger, som vedrører produktion af varme, 

og som derfor burde tilfalde varmekunderne, opnår det samproducerende selskab 

alene at reducere sin samlede profit. 

                                                 

25 Statsstøttehåndbog, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015 
26 Incitamenter til krydssubsidiering til indtægtsrammeregulerede ydelser opstår alene, 
når indtægtsrammerne er utilstrækkelig til at dække omkostningerne eller hvis regule-
ringen giver er mulighed for en «overnormal» profit i forhold til markedet for de kon-
kurrenceudsatte produkter og, hvor den regulerede profit stiger under faldende omkost-
ninger 
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Tilsvarende er det heller ikke relevant at se på krydssubsidiering mellem de sam-

producerede konkurrenceudsatte ydelser, som fx kan være el, køl og procesvarme.  

I den økonomiske litteratur findes forskellige tests for krydssubsidiering som tidli-

gere har været anvendt i forhold til kraftvarme27. Den mest anerkendte test 

”Faulhabers test”28, baserer sig på en stand-alone tilgang. For at bevise fravær af 

krydssubsidiering fra varme til el, skal to betingelser være opfyldt: 

1) Indtægterne fra salg af varme skal være mindre end eller lig omkost-

ningen ved stand-alone produktion af samme mængde varme 

2) Indtægterne fra salg af el skal mindst dække den inkrementale omkost-

ning ved at producere den givne mængde el i samproduktion 

De to betingelser skal forstås sådan, at hvis indtægterne fra salg af varme oversti-

ger stand-alone omkostningen, så har varmekunderne betalt mere end det ville 

have kostet at frembringe varmen stand-alone, dvs. uden at der samtidig var ble-

vet produceret el. Tilsvarende må indtægterne fra salg af el ikke skabe et under-

skud. 

Fordeling af samproduktionsfordele og -ulemper 

Det bemærkes, at de to ovenstående betingelser er uligheder. Hvis der er fordele 

ved samproduktionen, så kan selskabet vælge at sænke indtægterne (varmepri-

serne), så varmekunderne får glæde af merværdien ved samproduktionen. Betin-

gelserne sætter alene et loft over, hvor mange omkostninger selskabet kan få 

dækket via salg af varme, men dikterer ikke et specifikt niveau. 

De to betingelser giver principielt set kun mening, når den samlede værdi af den 

producerede varme og el overstiger eller er lig med omkostningerne ved sampro-

duktionen, dvs. der realiseres en samproduktionsfordel. Hvis der er en sampro-

duktionsulempe, dvs. værdien af den producerede varme og el er lavere end om-

kostningerne ved samproduktionen, kan de to betingelser ikke være opfyldt samti-

dig, idet varmekunderne ikke må betale mere end stand-alone omkostningen, og 

elproduktionen ikke må være tabsgivende. 

Hvis der ikke er fordele ved samproduktion, er det derfor tilstrækkeligt at den før-

ste betingelse er opfyldt, for at det kan afvises, at der foregår krydssubsidiering. 

Dvs. eventuelle samproduktionsulemper aldrig kan dækkes ind via varmeindtæg-

terne, når der ikke må krydssubsidieres fra varme til el. Konsekvensen af dette er, 

at el-siden bærer hele risikoen for, at der er eller opstår samproduktionsulemper. 

Ulighederne introducerer en asymmetri i fordelingen af fordele og ulemper, hvor 

varmekunderne kan få del i eventuelle samproduktionsfordele, men ikke i eventu-

elle samproduktionsulemper. Et afgørende valg er, om dette er en ønskelig egen-

skab ved omkostningsfordelingen. Det bemærkes, at beslutningen i sagens natur 

alene har betydning for de værker, som realiserer samproduktionsfordele, da for-

delingsnøglen, for at undgå krydssubsidiering, altid vil være den samme for vær-

ker, der realiserer samproduktionsulemper. 

Samproduktion - varme og andre regulerede ydelser 
                                                 

27 Krydssubsidiering i kraftvarmesektoren, Amundsen, Eirik S; Jensen, Frank; Ol-
sen, Ole Jess. Samfundsøkonomen, Vol. 2013, No. 3, 2013, p. 34-39. 
28 Cross-Subsidization: Pricing in Public Enterprises, The American Economic Re-
view, Vol. 65, No. 5 (Dec., 1975), pp. 966-977.  
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I princippet kan der kun finde krydssubsidiering sted mellem regulerede og kon-

kurrenceudsatte ydelser. Hvis der er samproduktion mellem to regulerede ydelser, 

som produceres til forskellige kunder, kan der dog finde ”krydssubsidiering” sted 

mellem kundegrupperne, hvis omkostningerne til produktion af den ene regulerede 

ydelse understøttes via indtægter fra den anden regulerede ydelse. Incitamen-

terne til denne form for ”krydssubsidiering” afhænger bl.a. af, hvordan de forskel-

lige ydelser er reguleret. 

På et affaldskraftvarmeværk vil de samproducerede ydelser være affaldsforbræn-

ding og elproduktion, dvs. den eneste anden regulerede ydelse, som samprodu-

ceres med varme, er affaldsforbrænding. Her er affald er et input ved fjernvarme-

produktion, og selskabernes indtægter fra gebyrerne for afbrænding af de kommu-

nalt anviste affaldsmængder er hvile-i-sig-selv regulerede, mens indtægterne fra 

el fratrækkes inden beregningen. Eventuel ”krydssubsidiering” fra varme til affald 

vil derfor resultere i kunstigt lave affaldshåndteringsgebyrer og vice versa ved 

”krydssubsidiering” fra affald til varme. 

I nogle tilfælde har affaldsforbrændingsanlægget behov for at supplere med bio-

masse til anlægget. I så fald bliver anskaffelse af biomassen en omkostning (og 

ikke en reguleret indtægt). På sigt kan affaldsforbrænding formentlig liberaliseres i 

et eller andet omfang.  

Hvis affaldssektoren dereguleres, kan der opstå den situation, at affaldsgebyret 

bliver så højt, at det konkrete affaldsforbrændingsanlæg ikke længere er konkur-

rencedygtigt som affaldsforbrændingsanlæg. Hvis anlægget kan producere fjern-

varme på andre brændsler (evt. efter en ombygning), kan det dog fortsat produ-

cere varme, hvis dette er økonomisk rentabelt. Selve affaldet vil blive håndteret på 

andre (mere konkurrencedygtige) anlæg, da markedsprisen jo netop afspejler, at 

der er balance mellem efterspørgsel på forbrændingen af affald og udbuddet af 

forbrænding.   
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Bilag 2: Værdien af el 
Priserne på Nordpool fastættes, så udbud og efterspørgsel balancerer time-for-

time. Når prisen i den pågældende time overstiger marginalomkostningen ved el-

produktion på det konkrete anlæg, kan det betale sig at producere el til markedet.  

Selvom der er udsving fra time til time, er spotprisen på el relativt stabil, jf. Figur 

11.1, som viser alle spotpriserne sorteret efter niveau. I de timer, hvor markeds-

prisen på el overstiger marginalomkostningen ved elproduktion, vil anlægget også 

få mulighed for at dække (nogle af) sine faste omkostninger eller måske tjene en 

profit. På langt sigt skal den gennemsnitlige elpris i de timer, hvor anlægget pro-

ducerer el, overstige den gennemsnitlige omkostning, for at opretholdelse af elpro-

duktionen er profitabel.  

Figur 11.1 Spotpriser på el i hhv. Øst- og Vestdanmark, 2017

Kilde: Nordpool 

Energistyrelsen forventer, at elspotpriserne vil stige over tid. Dvs. at der forment-

lig vil være anlæg, som i dag ikke kan producere el rentabelt, på sigt alt-andet-lige 

vil opleve stigende profitabilitet. 

Figur 11.2 Beregnet spotpris i Danmark i grundforløbet og det resulte-
rende udfaldsrum for udviklingen med hhv. høje og lave elpriser

Kilde: Fremskrivning af elprisen, Energistyrelsen, 2017 

  

Gns. 238 Gns. 219 



 

 

Energistyrelsen  21. august 2018  www.niras.dk 

72 

Bilag 3: Fællesomkostninger og særomkost-

ninger 
Til opgørelse af fordelingsnøglerne sammenlignes stand-alone omkostningerne på 

arketypeanlæggene med de faktiske omkostninger på hvert anlæg. Til brug for be-

regningen, er der behov for at de faktiske omkostninger fordeles på fællesomkost-

ninger og særomkostninger.  

Særomkostninger til varme udgøres af de omkostninger, som er uafhængig af pro-

duktionen af samproducerede ydelser, hvorimod fællesomkostningerne vedrører 

flere ydelser. Udgangspunktet er, at omkostninger, som ikke entydigt kan alloke-

res til en af de samproducerede ydelser, defineres som fællesomkostninger.  

Det betyder for eksempel for biomassefyrede kraftvarmeanlæg, at hele kedelpak-

ken defineres som fællesomkostning, da den er en nødvendig forudsætning for 

begge de samproducerede ydelser, og at særomkostninger for el alene udgøres af 

turbine, generator og højspændingsanlæg inkl. eventuel transformer. Tilsvarende 

udgøres særomkostninger til varme kun af de faktisk varmeproducerende enheder. 

Tilsvarende udgøres fællesomkostningerne for  motor- og gasturbineanlæg af hele 

maksinen frem til den tilkoblede generator hhv varmevekslere og udstødsgasked-

ler for varmeproduktion. Skorsten er dermed også en fællesomkostning. 

For affaldskraftvarme allokeres kedelanlægget i sin helhed som fællesomkostning, 

og dedikerede anlæg til tilvejebringelse og oplagring af affaldet som brændsel ud-

gør særomkostninger for affald. Som for kraftvarmeanlæg er turbine, generator og 

højspændingsanlæg, inkl. eventuelle transformatorer særomkostninger for el, og 

varmevekslere, udstødsgaskedler osv. udgør særomkostninger for varme.  

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvad der betragtes som hhv. sær- og 

fællesomkostninger på forskellige typer anlæg. 

Kraftvarme, biomasse, kul, træpiller 

 Varme Fælles El 

Afskrivninger på 

anlæg 

 Fjernvarmevekslere 

og –pumper 

 Røggasvarmevekslere 

og evt. røggaskon-

densering inkl. var-

mepumper 

 Evt. Udtagsvarme-

vekslere og rørsyste-

mer 

 Kedelanlæg inkl. indfød-

ning, røgrensning og 

askehåndtering 

 SRO/SCADA, bygninger og 

forsyninger (el, vand, spil-

devand) 

 Turbine og genera-

toranlæg, inkl. 

eventuelle transfor-

mere og tilslutning 

til elnet 

Drifts-omkostnin-

ger 

 Driftsomkostninger 

vedrørende varme 

 Afgifter og tilskud 

ved. varme 

 Fælles driftsomkostninger  

 Brændsel og bortskaffelse 

af aske, slagge og kon-

densat 

 Køretøjer og andre hjæl-

pemidler 

 Afgifter og tilskud vedrø-

rende brændsel og fælles 

driftsudgifter 

 Finansieringsomkostninger 

vedr. fælles anlæg 

 Driftsomkostninger 

vedrørende el 

 Afgifter og tilskud 

ved. el 
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Naturgas 

 Varme Fælles El 

Afskrivninger på 

anlæg 

 Fjernvarmevekslere 

og –pumper 

 Udstødsgaskedel og 

evt. røggaskondense-

ring inkl. varmepum-

per 

 Motor eller kedelanlæg 

 SRO/SCADA, bygninger og 

forsyninger (el, vand, spil-

devand) 

 Turbine og genera-

toranlæg, inkl. 

eventuelle transfor-

mere og tilslutning 

til elnet 

Drifts-omkostnin-

ger 

 Driftsomkostninger 

vedrørende varme 

 Afgifter og tilskud 

ved. varme 

 Fælles driftsomkostninger  

 Brændsel og bortskaffelse 

af kondensat samt røg-

gasrensning (deNOx) 

 Køretøjer og andre hjæl-

pemidler 

 Afgifter og tilskud vedrø-

rende brændsel og fælles 

driftsudgifter 

 Finansieringsomkostninger 

vedr. fælles anlæg 

 Driftsomkostninger 

vedrørende el 

 Afgifter og tilskud 

ved. el 

 

Affald 

 Varme Fælles Affald El 

Afskrivninger 

på anlæg 

 Fjernvarmevekslere 

og –pumper 

 Røggasvarmeveks-

lere og evt. røg-

gaskondensering 

inkl. varmepumpe 

 Kedelanlæg inkl. indfød-

ning, røgrensning og 

askehåndtering 

 SRO/SCADA, bygninger 

og forsyninger (el, vand, 

spildevand) 

 Udstyr til forbrænding af 

farligt affald 

 Af-

falds-

plad-

ser, 

ned-

knus-

nings-

an-

læg, 

slam-

hånd-

tering 

 Turbine og gene-

ratoranlæg, inkl. 

eventuelle trans-

formere og til-

slutning til elnet 

Drifts-om-

kostninger 

 Driftsomkostninger 

vedrørende varme 

 Afgifter og tilskud 

ved. varme 

 Fælles driftsomkostnin-

ger  

 Bortskaffelse af aske, 

slagge og kondensat 

 Køretøjer og andre hjæl-

pemidler 

 Afgifter og tilskud vedrø-

rende brændsel og fæl-

les driftsudgifter 

 Finansieringsomkostnin-

ger vedr. fælles anlæg 

 Drifts-

om-

kost-

ninger 

ved-

rø-

rende 

affald 

 Afgif-

ter og 

til-

skud 

ved. 

Affald 

 Driftsomkostnin-

ger vedrørende el 

 Afgifter og tilskud 

ved. el 

 

Køl 
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 Varme Fælles Køl 

Afskrivninger på 

anlæg 

 Fjernvarmevekslere 

og –pumper 

 Varmepumpeanlæg 

 SRO, Transformer + El 

tavle, bygninger og forsy-

ninger, CIP anlæg (el, 

vand, spildevand) 

 Pumper og evt. rør-

system og varme-

vekslere til kølesy-

stem. 

Drifts-omkostnin-

ger 

 Driftsomkostninger 

vedrørende varme 

 Afgifter og tilskud 

ved. varme 

 Fælles driftsomkostninger  

 Eludgifter 

 Køretøjer og andre hjæl-

pemidler 

 Afgifter og tilskud vedrø-

rende el, overskudsvarme 

og fælles driftsudgifter 

 Finansieringsomkostnin-

ger vedr. fælles anlæg 

 Driftsomkostninger 

vedrørende køling 

 Afgifter og tilskud 

ved. køling 
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Bilag 4: Opgørelse af stand-alone omkostnin-

ger 
Både den inkrementale metode og Shapley-delingsreglen anvender stand-alone 

værdier til at beregne fordelingsnøglerne. Samproduktionsomkostningerne skal 

vægtes i forhold til de relevante stand-alone omkostninger.  

Opgørelsen og valg af stand-alone omkostninger er derfor afgørende for forde-

lingsnøglerne. Stand-alone omkostningen vil være forskellig for hvert enkelt værk 

eller type af værk, afhængigt af hvilke kriterier der stilles op for valget af stand-

alone omkostninger.  

I det følgende vises stand-alone omkostninger for en række arketypeværker med 

udgangspunkt i Energistyrelsens Teknologikataloger. Omkostningerne er opgjort 

som en omkostning i Kr./MWh for henholdsvis grundlast- og spidslastværker, både 

med og uden afgifter.  

Ved implementering af de økonomiske metoder, vil det skulle afdækkes hvor 

mange arketyper der er behov for, for at stand-alone opgørelserne inden for et ri-

meligt niveau afspejler de samproduktionsværker der skal beregnes fordelingsnøg-

ler for. Herudover skal beregningen afspejle kapaciteten på det konkrete værk. 

Dvs. der er behov for at opgøre stand-alone for flere værks-størrelser for hver tek-

nologi. 

Metode og usikkerheder 
Stand-alone omkostningerne er beregnet for en række arketypeværker, som så 

vidt muligt er repræsentative for størrelsen og typer af brændsel på danske sam-

produktionsværker. 

Til opgørelserne er følgende forudsætninger anvendt: 

 Investerings samt drift og vedligeholdelsesomkostninger som i de relevante 

Teknologikataloger (opdaterede marts 2018), fremskrevet til 2017-priser. 

 Investeringer er afskrevet over investeringens tekniske levetid. 

 Brændselspriser som i Energistyrelsens beregningsforudsætninger. 

Der er beregnet varme stand-alone priser for følgende arketypeværker: 

Tabel 11.1 Stand-alone arketyper for varme 

Brændsel og tek-
nologi 

Værkets størrelse Produktionstimer 
Med eller uden 

afgifter 

Gaskedel 10 MW varme 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 

Fliskedel 25 MW varme 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 

Halmkedel 25 MW varme 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 

Elkedel 10 MW varme 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 

Varmepumpe til 
ren varmepro-
duktion 

10 MW varme 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 
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Der er beregnet el stand-alone priser for følgende arketypeværker: 

Tabel 11.2 Stand-alone arketyper for el 

Brændsel og teknologi 
Værkets  
størrelse 

Produktionsti-
mer 

Med eller 
uden afgifter 

El købt på markedet Ikke relevant 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Ikke relevant 

Gas på samproduktions-
værk 

7,9 MW el 
(10 MW 
varme) 

5.000 og 1.000 
timer/år 

Ikke relevant 

Flis på samproduktions-
værk 

12,2 MW el 
(25 MW 
varme) 

5.000 og 1.000 
timer/år 

Ikke relevant 

Halm på samproduktions-
værk 

18,7 MW el 
(25 MW 
varme) 

5.000 og 1.000 
timer/år 

Ikke relevant 

 

Der er beregnet køl stand-alone priser for følgende arketypeværker: 

Tabel 11.3 Stand-alone arketyper for køl 

Brændsel og tekno-
logi 

Værkets stør-
relse 

Produktionstimer 
Med eller uden 

afgifter 

Varmepumpe til ren 
køleproduktion 

7,9 MW køl 
5.000 og 1.000 

timer/år 
Begge 

 

Stand-alone omkostninger 
Til de gennemførte konsekvensanalyser er de varme stand-alone værdier som vi-

ses i Tabel 11.4 anvendt. 

Tabel 11.4 Stand-alone værdier for varme 

Brændsel 
Grundlast, 
uden afgif-

ter* 

Spidslast, 
uden afgif-

ter* 

Grundlast, 
med afgifter 

Spidslast, 
uden afgifter 

Naturgas 163 kr./MWh 194 kr./MWh 399 kr./MWh 430 kr./MWh 

Flis 316 kr./MWh 800 kr./MWh 318 kr./MWh 802 kr./MWh 

Halm 318 kr./MWh 938 kr./MWh 319 kr./MWh 940 kr./MWh 

El 408 kr./MWh 441 kr./MWh 815 kr./MWh 848 kr./MWh 

Varmepumpe 192 kr./MWh 405 kr./MWh 304 kr./MWh 517 kr./MWh 

*For grundlast er der antaget 5.000 produktionstimer årligt og for spidslast 1.000 

produktionstimer årligt. 

 

Ved stand-alone varme i affaldsforbrænding er der også lavet beregninger, hvor 

stand-alone sættes til prisloftet som i 2018, opgjort til 320,4 kr./MWh. 

Til de gennemførte konsekvensanalyser er el stand-alone værdier som vist i Tabel 

11.5 anvendt. 
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Tabel 11.5 Stand-alone værdier for el 

Brændsel Grundlast, uden afgifter Spidslast, uden afgifter 

El marked 224 kr./MWh 279 kr./MWh 

El produceret alene på 
samproduktionsværk - 
gas* 

464 kr./MWh 829 kr./MWh 

El produceret alene på 
samproduktionsværk – 
flis 

1.083 kr./MWh 3.157 kr./MWh 

El produceret alene på 
samproduktionsværk - 
halm 

867 kr./MWh 2.893 kr./MWh 

 

Til de gennemførte konsekvensanalyser er køl stand-alone værdier som vist i Tabel 

11.6 anvendt. 

Tabel 11.6 Stand-alone værdier for køl 

Brændsel 
Grundlast, 
uden afgif-

ter 

Spidslast, 
uden afgif-

ter 

Grundlast, 
med afgif-

ter 

Grundlast, 
uden afgif-

ter 

Køl produceret på 
køl/varmepumpe 

112 
kr./MWh 

338 
kr./MWh 

166 
kr./MWh 

609 
kr./MWh 

 

Når der er truffet et valg om hvilken beregnings metode(r) der skal anvendes til 

opgørelse af de enkelte værkers nøgler, bør listen over relevante stand-alone op-

gørelser gennemgås, og beregningerne præciseres, fx i forhold til arketypeværker-

nes størrelser.  

Beregninger fremgår på næste side. 
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Beregninger for stand-alone varme 

I nedenstående tabel ses beregninger bag de stand-alone værdier for varme som fremgår af tabel 11.4.  

Alle beregninger tager udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger og Energistyrelsens beregningsforudsætninger for 

brændselspriser. 

Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

Gaskedel, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

 

Uden afgifter 

0,06 M€ per MJ/s, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

23.465 kr./MW 

 

€2.000/MJ/s/år, 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15.270 kr./MW 

€1,1/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

8,4 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

- 10 MW * 

(23.465 + 

15.270) + 

50.000 MWh * 

(8,4+146) 

 

8.127.011 

kr./år 

8.127.011 kr. / 

50.000 MWh 

 

163 kr./MWh 

Gaskedel, spidslast 

10 MW, 1.000 t/år, 10.000 

MWh varme/år 

Uden afgifter 

06 M€ per MJ/s, om-

regnet til 2018 priser 

og danske kroner, 

lån på 2% afskriv-

ning over 25 år (tek-

nisk levetid) 

 

23.465 kr./MW 

 

€2.000/MJ/s/år, 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15.270 kr./MW 

€1,1/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

8,4 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

- 10 MW * 

(23.465 + 

15.270) + 

50.000 MWh * 

(8,4+146+236) 

 

19.929.714 

kr./år 

19.929.714 kr. / 

50.000 MWh 

 

399 kr./MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

Gaskedel, grundlast 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

Med afgifter 

06 M€ per MJ/s, om-

regnet til 2018 priser 

og danske kroner, 

lån på 2% afskriv-

ning over 25 år (tek-

nisk levetid) 

 

23.465 kr./MW 

 

€2.000/MJ/s/år, 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15.270 kr./MW 

€1,1/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

8,4 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

Energi-, CO2- og 

NOx afgift  

 

236 kr./MWh 

10 MW * 

(23.465 + 

15.270) + 

10.000 MWh * 

(8,4+146) 

 

1.935.282 

kr./år 

1.935.282 kr. / 

10.000 MWh 

 

194 kr./MWh 

Gaskedel, spidslast 

10 MW, 1.000 t/år, 10.000 

MWh varme/år 

Med afgifter 

06 M€ per MJ/s, om-

regnet til 2018 priser 

og danske kroner, 

lån på 2% afskriv-

ning over 25 år (tek-

nisk levetid) 

 

23.465 kr./MW 

 

€2.000/MJ/s/år, 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15.270 kr./MW 

€1,1/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

8,4 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

Energi-, CO2- og 

NOx afgift  

 

236 kr./MWh 

10 MW * 

(23.465 + 

15.270) + 

10.000 MWh * 

(8,4+146+236) 

 

4.295.822 

kr./år 

4.295.822 kr. / 

10.000 MWh 

 

430 kr./MWh 

Flis, grundlast 

 

25 MW, 5.000 t/år, 125.000 

MWh varme/år 

 

Uden afgifter 

0,81 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

316.772  kr./MW 

 

€37.700 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

287.846 

kr./MW 

€2,5/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

19 kr./MWh 

48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

- 25 MW * 

(316.772 + 

287.846) + 

125.000 MWh * 

(19+176) 

 

39.513.405 

kr./år 

 

39.513.405 kr. 

/ 125.000 MWh 

 

316 kr./MWh 

Flis, spidslast 

 

0,81 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

€37.700 MW in-

pur/år, omreg-

€2,5/MWh 48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

- 25 MW * 

(316.772 + 

287.846) + 

19.929.714 kr. 

/ 25.000 MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

25 MW, 1.000 t/år, 25.000 

MWh varme/år 

 

Uden afgifter 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

316.772  kr./MW 

 

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

287.846 

kr./MW 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

19 kr./MWh 

25.000 MWh * 

(19+176) 

 

19.929.714 

kr./år 

 

800 kr./MWh 

Flis, grundlast 

 

25 MW, 5.000 t/år, 125.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,81 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

316.772  kr./MW 

 

€37.700 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

287.846 

kr./MW 

€2,5/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

19 kr./MWh 

48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

NOx afgift  

 

1,8 kr./MWh 

25 MW * 

(316.772 + 

287.846) + 

125.000 MWh * 

(19+176+2) 

 

39.738.405 

kr./år 

 

39.738.405 kr. 

/ 125.000 MWh 

 

318 kr./MWh 

Flis, spidslast 

 

25 MW, 1.000 t/år, 25.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,81 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

316.772  kr./MW 

 

€37.700 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

287.846 

kr./MW 

€2,5/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

19 kr./MWh 

48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

NOx afgift  

 

1,8 kr./MWh 

25 MW * 

(316.772 + 

287.846) + 

25.000 MWh * 

(19+176+2) 

 

20.040.045 

kr./år 

 

20.040.045 kr. 

/ 25.000 MWh 

 

802 kr./MWh 

Halm,  grundlast 

 

25 MW, 5.000 t/år, 125.000 

MWh varme/år 

0,93 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

€54.000 MW in-

put/år, omreg-

€1,9/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

- 25 MW * 

(363.772 + 

412.299) + 

39.695.471 kr./ 

125.000 MWh 

 

318 kr./MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

 

Uden afgifter 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

363.772  kr./MW 

 

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

412.299 

kr./MW 

 

15 kr./MWh 

125.000 MWh * 

(15+148) 

 

39.695.471 

kr./år 

 

Halm, spidslast 

 

25 MW, 1.000 t/år, 25.000 

MWh varme/år 

 

Uden afgifter 

0,93 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

363.772  kr./MW 

 

€54.000 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

412.299 

kr./MW 

€1,9/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15 kr./MWh 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

- 25 MW * 

(363.772 + 

412.299) + 

25.000 MWh * 

(15+148) 

 

23.459.108 

kr./år 

 

23.459.108 kr. 

/ 25.000 MWh 

 

938 kr./MWh 

Halm, grundlast 

 

25 MW, 5.000 t/år, 125.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,93 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

363.772  kr./MW 

 

€54.000 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

412.299 

kr./MW 

€1,9/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15 kr./MWh 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

NOx afgift  

 

1,8 kr./MWh 

25 MW * 

(363.772 + 

412.299) + 

125.000 MWh * 

(15+148+2) 

 

39.920.471 

kr./år 

 

39.920.471 kr./ 

125.000 MWh 

 

319 kr./MWh 

Halm, spidslast 

 

25 MW, 1.000 t/år, 25.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,93 M€ per MW fuel 

input, omregnet til 

2018 priser og dan-

ske kroner, lån på 

2% afskrivning over 

€54.000 MW in-

put/år, omreg-

net til 2018-pri-

ser og danske 

kroner 

 

€1,9/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

15 kr./MWh 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

NOx afgift  

 

1,8 kr./MWh 

25 MW * 

(363.772 + 

412.299) + 

25.000 MWh * 

(15+148+2) 

 

23.504.108 kr./ 

25.000 MWh 

 

940 kr./MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

25 år (teknisk leve-

tid) 

 

363.772  kr./MW 

 

412.299 

kr./MW 

23.504.108 

kr./år 

 

Elkedel, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,07 M€ per MW, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 20 år 

(teknisk levetid) 

 

32.686  kr./MW 

 

€1.100 MW/år, 

omregnet til 

2018-priser og 

danske kroner 

 

8.399 kr./MW 

€0,8/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

6 kr./MWh 

394 kr./MWh - 10 MW * 

(32.686 + 

8.399) + 

50.000 MWh * 

(6+394) 

 

20.405.348 

kr./år 

20.405.348 kr. 

/ 50.000 MWh 

 

408 kr./MWh 

Elkedel, spidslast 

 

10 MW, 1.000 t/år, 10.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,07 M€ per MW, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 20 år 

(teknisk levetid) 

 

32.686  kr./MW 

 

€1.100 MW/år, 

omregnet til 

2018-priser og 

danske kroner 

 

8.399 kr./MW 

€0,8/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

6 kr./MWh 

394 kr./MWh - 10 MW * 

(32.686 + 

8.399) + 

10.000 MWh * 

(6+394) 

 

4.409.747 

kr./år 

4.409.747 kr. / 

10.000 MWh 

 

441 kr./MWh 

Elkedel, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,07 M€ per MW, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 20 år 

(teknisk levetid) 

 

32.686  kr./MW 

 

€1.100 MW/år, 

omregnet til 

2018-priser og 

danske kroner 

 

8.399 kr./MW 

€0,8/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

6 kr./MWh 

394 kr./MWh Elafgift fratruk-

ket godtgørelse 

 

407 kr./MWh 

10 MW * 

(32.686 + 

8.399) + 

50.000 MWh * 

(6+394+407) 

 

40.755.348 

kr./år 

40.755.348 kr. 

/ 50.000 MWh 

 

815 kr./MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

Elkedel, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

 

Med afgifter 

0,07 M€ per MW, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 20 år 

(teknisk levetid) 

 

32.686  kr./MW 

 

€1.100 MW/år, 

omregnet til 

2018-priser og 

danske kroner 

 

8.399 kr./MW 

€0,8/MWh 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

6 kr./MWh 

394 kr./MWh Elafgift fratruk-

ket godtgørelse 

 

407 kr./MWh 

10 MW * 

(32.686 + 

8.399) + 

10.000 MWh * 

(6+394+407) 

 

8.479.747 

kr./år 

8.479.747 kr. / 

10.000 MWh 

 

848 kr./MWh 

Varmepumpe, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

COP: 3,6 

 

Med afgifter 

0,70 M€ per MWheat, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

273.754 kr./MW 

 

€2.000 

MWheat/år, om-

regnet til 2018-

priser og dan-

ske kroner 

 

15.270 

kr./MW 

€3,3/MWhheat 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

25 kr./MWhheat 

394 kr./MWh - 10 MW * 

(273.754 + 

15.270) + 

50.000 MWh * 

25 + 50.000 

MWh*394/3,6 

 

9.589.021 

kr./år 

 

9.589.021 kr. / 

50.000 MWh 

 

192 kr./MWh 

Varmepumpe, spidslast 

 

10 MW, 1.000 t/år, 10.000 

MWh varme/år 

COP: 3,6 

 

Med afgifter 

0,70 M€ per MWheat, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

273.754 kr./MW 

 

€2.000 

MWheat/år, om-

regnet til 2018-

priser og dan-

ske kroner 

 

15.270 

kr./MW 

€3,3/MWhheat 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

25 kr./MWhheat 

394 kr./MWh - 10 MW * 

(273.754 + 

15.270) + 

10.000 MWh * 

25 + 10.000 

MWh*394/3,6 

 

4.047.639 

kr./år 

 

4.047.639 kr. / 

10.000 MWh 

 

405 kr./MWh 

Varmepumpe, grundlast 

 

0,70 M€ per MWheat, 

omregnet til 2018 

€2.000 

MWheat/år, om-

regnet til 2018-

€3,3/MWhheat 394 kr./MWh Elafgift fratruk-

ket godtgørelse 

 

10 MW * 

(273.754 + 

15.270) + 

15.210.568 kr. 

/ 50.000 MWh 
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Arketype 
CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsom-

kostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Afgifter  

(kr./MWh) 

Samlet omkost-

ning 

Stand-alone 

omkostning 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

COP: 3,6 

 

Med afgifter 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

273.754 kr./MW 

 

priser og dan-

ske kroner 

 

15.270 

kr./MW 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

25 kr./MWhheat 

407 kr./MWh 50.000 MWh * 

25 + 50.000 

MWh * 

(394+407)/3,6 

 

15.210.568 

kr./år 

 

304 kr./MWh 

Varmepumpe, grundlast 

 

10 MW, 5.000 t/år, 50.000 

MWh varme/år 

COP: 3,6 

 

Med afgifter 

0,70 M€ per MWheat, 

omregnet til 2018 

priser og danske kro-

ner, lån på 2% af-

skrivning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

273.754 kr./MW 

 

€2.000 

MWheat/år, om-

regnet til 2018-

priser og dan-

ske kroner 

 

15.270 

kr./MW 

€3,3/MWhheat 

omregnet til 

2018 priser og 

danske kroner 

 

25 kr./MWhheat 

394 kr./MWh Elafgift fratruk-

ket godtgørelse 

 

407 kr./MWh 

10 MW * 

(273.754 + 

15.270) + 

50.000 MWh * 

25 + 10.000 

MWh * 

(394+407)/3,6 

 

5.171.948 

kr./år 

 

5.171.948 kr. / 

10.000 MWh 

 

517 kr./MWh 

 

Beregninger for stand-alone el 

Herunder ses beregninger bag de stand-alone værdier for el som fremgår af tabel 11.5.  

Alle beregninger tager udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger og Energistyrelsens beregningsforudsætninger for 

brændselspriser. 

Arketype: El fra markedet 
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Grundlast, uden afgifter: 186 kr.(rå samfundsøkonomisk pris, samfundsøkonomisk beregningsforudsætninger, tabel 7) * 1,2 

(faktorpris der skal ganges på den rå elpris ved driftstid på 50-60 af tilgængelige timer, samfundsøkonomisk beregningsforud-

sætninger, tabel 8) =224 kr./MWh 

Spidslast, uden afgifter: 186 kr.(rå samfundsøkonomisk pris, samfundsøkonomisk beregningsforudsætninger, tabel 7) * 1,5 

(faktorpris der skal ganges på den rå elpris ved driftstid på 10-20 af tilgængelige timer, samfundsøkonomisk beregningsforud-

sætninger, tabel 8) = 279 kr./MWh 

Arketype CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsomkost-

ninger  

(kr./MW) 

Variable driftsom-

kostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsomkost-

ninger 

(kr./MWh) 

Samlet omkostning Stand-alone om-

kostning 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Gas, grundlast 

 

Værksantagelser 10 MW 

varme, 7,9 MW el, 5.000 

t/år, 39.286 MWh el/år, 

samlet produktion: 89.286 

MWh 

 

Tek katalog: 06 Spark igni-

tion 

 

1 M€/MW omregnet 

til danske kroner, 

lån på 2% afskriv-

ning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

381.592 kr./MW 

€10.000 / MW om-

regnet til danske 

kroner 

 

74.500  kr./MW 

€5,4/MWh el 

omregnet til danske 

kroner 

 

40,2 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

7,9 MW *  

(381.592+74.500) 

+ 89.286 MWh * 

146 + 39.286 MWh 

* 40,2 

 

18.235.000 kr./år 

18.235.000 kr. / 

39.286 MWh el 

 

464 kr./MWh el 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Gas, spidslast 

 

Værksantagelser 10 MW 

varme, 7,9 MW el, 1.000 

1 M€/MW omregnet 

til danske kroner, 

lån på 2% afskriv-

ning over 25 år 

(teknisk levetid) 

 

381.592 kr./MW 

€10.000 / MW om-

regnet til danske 

kroner 

 

74.500  kr./MW 

€5,4/MWh el 

omregnet til danske 

kroner 

 

40,2 kr./MWh 

40,7kr./GJ*3,6 

 

146 kr./MWh 

7,9 MW *  

(381.592+74.500) 

+ 17.587 MWh * 

146 + 7.857 MWh * 

40,2 

 

6.514.000 kr./år 

6.514.000 kr. / 

7.857 MWh el 

 

829 kr./MWh el 
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Arketype CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsomkost-

ninger  

(kr./MW) 

Variable driftsom-

kostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsomkost-

ninger 

(kr./MWh) 

Samlet omkostning Stand-alone om-

kostning 

t/år, 7.857 MWh el/år, sam-

let produktion: 17.857 MWh 

 

Tek katalog: 06 Spark igni-

tion 

 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Flis, grundlast 

 

Værksantagelser 25 MW 

varme, 12,2 MW el, 5.000 

t/år, 61.052 MWh el/år, 

samlet produktion: 186.052 

MWh 

 

Tek katalog: Medium Wood 

Chips CHP,  80 MW feed 

 

3,7 M€/MWfel om-

regnet til danske 

kroner, lån på 2% 

afskrivning over 25 

år (teknisk levetid) 

 

1.411.891 kr./MW 

€158.400 / MWel 

omregnet til danske 

kroner 

 

1.180.080 kr./MW 

€3,8/MWhel 

omregnet til danske 

kroner 

 

28,3  kr./MWh 

48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

12,2 MW *  

(1.411.891+1.180.0

80) + 186.052 MWh 

* 176 + 61.052 

MWh * 28,3 

 

66.140.000 kr./år 

66.140.000 kr. / 

61.052 MWh el 

 

1.083 kr./MWh el 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Flis, spidslast 

 

Værksantagelser 25 MW 

varme, 12,2 MW el, 1.000 

t/år, 12.210 MWh el/år, 

samlet produktion: 37.210 

MWh 

 

3,7 M€/MWfel om-

regnet til danske 

kroner, lån på 2% 

afskrivning over 25 

år (teknisk levetid) 

 

1.411.891 kr./MW 

€158.400 / MWel 

omregnet til danske 

kroner 

 

1.180.080 kr./MW 

€3,8/MWhel 

omregnet til danske 

kroner 

 

28,3  kr./MWh 

48,9 kr./GJ*3,6 

 

176 kr./MWh 

12,2 MW *  

(1.411.891+1.180.0

80) + 37.210 MWh 

* 176 + 12.210 

MWh * 28,3 

 

38.547.000 kr./år 

38.547.000 kr. / 

12.210 MWh el 

 

3.157 kr./MWh el 
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Arketype CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsomkost-

ninger  

(kr./MW) 

Variable driftsom-

kostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsomkost-

ninger 

(kr./MWh) 

Samlet omkostning Stand-alone om-

kostning 

Tek katalog: Medium Wood 

Chips CHP,  80 MW feed 

 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Halm, grundlast 

 

Værksantagelser 25 MW 

varme, 18,7 MW el, 5.000 

t/år, 93.274 MWh el/år, 

samlet produktion: 218.274 

MWh 

 

Tek katalog: Medium Straw  

CHP,  80 MW feed 

 

3,7 M€/MWfel om-

regnet til danske 

kroner, lån på 2% 

afskrivning over 25 

år (teknisk levetid) 

 

1.411.891 kr./MW 

€150.400 / MWel 

omregnet til danske 

kroner 

 

1.120.480 kr./MW 

€1,9/MWhel 

omregnet til danske 

kroner 

 

14,2  kr./MWh 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

18,7 MW *  

(1.411.891+1.120.4

80) + 218.274 MWh 

* 148 + 93.274 

MWh * 14,2 

 

80.535.000  kr./år 

80.835.000 kr. / 

93.274 MWh el 

 

867 kr./MWh el 
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Arketype CAPEX - Årlig af-

skrivning (kr./MW) 

Faste driftsomkost-

ninger  

(kr./MW) 

Variable driftsom-

kostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsomkost-

ninger 

(kr./MWh) 

Samlet omkostning Stand-alone om-

kostning 

El produceret alene på sam-

produktionsværk  

 

Halm, grundlast 

 

Værksantagelser 25 MW 

varme, 18,7 MW el, 1.000 

t/år, 18.655 MWh el/år, 

samlet produktion: 43.655 

MWh 

 

Tek katalog: Medium Straw  

CHP,  80 MW feed 

 

3,7 M€/MWfel om-

regnet til danske 

kroner, lån på 2% 

afskrivning over 25 

år (teknisk levetid) 

 

1.411.891 kr./MW 

€150.400 / MWel 

omregnet til danske 

kroner 

 

1.120.480 kr./MW 

€1,9/MWhel 

omregnet til danske 

kroner 

 

14,2  kr./MWh 

41,1 kr./GJ*3,6 

 

148 kr./MWh 

18,7 MW *  

(1.411.891+1.120.4

80) + 43.655 MWh 

* 148 + 18.655 

MWh * 14,2 

 

53.960.000  kr./år 

53.960.000 kr. / 

43.655 MWh el 

 

2.893 kr./MWh el 
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Beregninger for stand-alone køl 

Herunder ses beregninger bag de stand-alone værdier for køl som fremgår af tabel 11.6.  

Alle beregninger tager udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger og Energistyrelsens beregningsforudsætninger for 

brændselspriser. COP værdier er beregnet ud fra ’drejebog for store varmepumper’. 

 

Arketype CAPEX - Årlig 

afskrivning 

(kr./MW) 

Faste drifts-

omkostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Elforbrug Afgifter 

Samlet om-

kostning 

Stand-alone 

omkostning 

Grundlast, uden af-

gifter 

 

Værksantagelser 7,9 

MW køl, 5.000 t/år, 

39.270 MWh køl/år. 

 

Tek katalog: 40 Elec-

trical compression 

heat pumps - district 

heating 

 

0,7 M€/MWheat 

omregnet til 

danske kroner, 

lån på 2% af-

skrivning over 

25 år (teknisk 

levetid) 

 

267.115 

kr./MW 

€2.000 / MW 

omregnet til 

danske kroner 

 

14.900  

kr./MW 

€3,3/MWh el 

omregnet til 

danske kroner 

 

25  kr./MWh 

394 kr./MWh 

el 

39.270 / COP 

på 7,5 

 

5.236 MWh 

- 7,9 MW *  

(14.900 + 

267.115) 

+5.236 * 

(394+25) 

 

4.406.000 

kr./år 

4.406.000 / 

39.270 MWh 

køl 

 

112 kr./MWh 

køl 

Spids, uden afgifter 

 

Værksantagelser 7,9 

MW køl, 1.000 t/år, 

7.854 MWh køl/år. 

 

Tek katalog: 40 Elec-

trical compression 

heat pumps - district 

heating 

0,7 M€/MWheat 

omregnet til 

danske kroner, 

lån på 2% af-

skrivning over 

25 år (teknisk 

levetid) 

 

267.115 

kr./MW 

€2.000 / MW 

omregnet til 

danske kroner 

 

14.900  

kr./MW 

€3,3/MWh el 

omregnet til 

danske kroner 

 

25  kr./MWh 

394 kr./MWh 

el 

7.854 / COP på 

7,5 

 

1.047 MWh 

- 7,9 MW *  

(14.900 + 

267.115) 

+1.047 * 

(394+25) 

 

2.653.000 

kr./år 

2.653.000 / 

7.854  MWh køl 

 

338 kr./MWh 

køl 
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Arketype CAPEX - Årlig 

afskrivning 

(kr./MW) 

Faste drifts-

omkostninger  

(kr./MW) 

Variable drifts-

omkostninger  

(kr./MWh) 

Brændselsom-

kostninger 

(kr./MWh) 

Elforbrug Afgifter 

Samlet om-

kostning 

Stand-alone 

omkostning 

 

Grundlast, med af-

gifter 

 

Værksantagelser 7,9 

MW køl, 5.000 t/år, 

39.270 MWh køl/år. 

 

Tek katalog: 40 Elec-

trical compression 

heat pumps - district 

heating 

 

0,7 M€/MWheat 

omregnet til 

danske kroner, 

lån på 2% af-

skrivning over 

25 år (teknisk 

levetid) 

 

267.115 

kr./MW 

€2.000 / MW 

omregnet til 

danske kroner 

 

14.900  

kr./MW 

€3,3/MWh el 

omregnet til 

danske kroner 

 

25  kr./MWh 

394 kr./MWh 

el 

39.270 / COP 

på 7,5 

 

5.236 MWh 

Elafgift fra-

trukket godt-

gørelse 

 

407 kr./MWh  

7,9 MW *  

(14.900 + 

267.115) 

+5.236 * 

(394+25+407) 

 

4.406.000 

kr./år 

4.406.000 / 

39.270 MWh 

køl 

 

166 kr./MWh 

køl 

Spids, med afgifter 

 

Værksantagelser 7,9 

MW køl, 1.000 t/år, 

7.854 MWh køl/år. 

 

Tek katalog: 40 Elec-

trical compression 

heat pumps - district 

heating 

 

0,7 M€/MWheat 

omregnet til 

danske kroner, 

lån på 2% af-

skrivning over 

25 år (teknisk 

levetid) 

 

267.115 

kr./MW 

€2.000 / MW 

omregnet til 

danske kroner 

 

14.900  

kr./MW 

€3,3/MWh el 

omregnet til 

danske kroner 

 

25  kr./MWh 

394 kr./MWh 

el 

7.854 / COP på 

7,5 

 

1.047 MWh 

Elafgift fra-

trukket godt-

gørelse 

 

407 kr./MWh  

7,9 MW *  

(14.900 + 

267.115) 

+1.047 * 

(394+25+407) 

 

4.784.000 

kr./år 

4.784.000 / 

7.854  MWh køl 

 

609 kr./MWh 

køl 
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Bilag 5: Omkostninger for eksempelværker 
 

Tabel 8.1 og tabel 8.2 i rapporten viser de forudsatte data for de eksempelværker 

som bruges til at beregne fordelingsnøgler i kapitel 8. 

Omkostningerne som er vist i tabellerne er beregnet på baggrund af relevante tek-

nologikataloger og de %-fordelinger på sær- og fællesomkostninger som er be-

skrevet i rapporten. 

Herunder vises de beregninger der ligger bag de samlede produktionsomkostnin-

ger vist i tabel 8.1 for naturgas KV. De øvrige beregninger er gennemført med 

samme fremgangsmåde og derfor ikke gengivet i rapporten. 

Eksempelværk: Naturgas KV 

Teknologikatalog: Technology Data for Energy Plants for Electricity and District 

heating generation, August 2016 – update 2017 and March 2018; 06 Spark igni-

tion engine, natural gas. 

Det er antaget at værket har en kapacitet på 10 MW varme.  

Givet en varmevirkningsgrad på 56% og el-virkningsgrad på 44% er kapaciteten 

7,9 MW el. 

Der er antaget en årlig driftstid på 5.000 timer.  

Den samlede årlige produktion bliver derved 50 GWh varme/år og 39 GWh el/år. 

De samlede produktionsomkostninger er beregnet som vist herunder: 

Investering: 1M€/MWe *7,45 * 7,9 MWe = 58,5 mio. kr. Det er antaget at inve-

steringen afskrives over værkets levetid på 25 år, og at renten er 2%. Det giver 

en omkostning til investeringen på 3,00 mio. kr./år. 

Driftsomkostninger - faste: €10.000/MW/år * 7,45 * 7,9 MWe= 585.357 kr./år 

Driftsomkostninger - variable: €5,4/MWh/år * 7,45 * 39.286 MWh el = 1,58 mio. 

kr./år 

Brændsel: 146,4 kr./MWh gas * 89.286 MWh samlet produktion = 13,07 mio. 

kr./år 

Afgifter: 283,5 kr./MWh brændsel til varme * 50.000 MWh = 11,93 mio. kr./år. 

Samproduktionsomkostninger i alt – uden afgifter: 3,00 mio. kr. + 0,59 mio. kr. + 

1,58 mio. kr. +13,07 mio. kr. = 18,2 mio. kr. 

Samproduktionsomkostninger i alt – med afgifter: 3,00 mio. kr. + 0,59 mio. kr. + 

1,58 mio. kr. +13,07 mio. kr. + 11,93 mio. kr. = 31.7 mio. kr. 
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Sær- og fællesomkostninger ved naurgas KV uden afgifter: 

For at lave fordelingen til sær- og fællesomkostninger er der anvendt den fordeling 

som er beskrevet i kapitel 8.1: 

Særomkostning varme: 4 % (udstødsgaskedel), særomkostning el: 16 % (genera-

tor) , fællesomkostning: 80 % (motorenhed). Fordelingen bruges på både investe-

rings- og driftsomkostninger. 

 

Særomkostninger til varme: 

Investering: 3,00 mio. kr. * 4 % = 120.000 kr. /år 

Drift: (0,59 + 1,58) * 4 % = 87.000 kr. /år 

Sær-omkostning varme i alt: 207.000 kr./år 

I beregninger med afgifter indgår alle afgifter som en sær-omkostning  til varme. 

Særomkostninger til el: 

Investering: 3,00 mio. kr. * 16 % = 120.000 kr. /år = 480.000 kr./år 

Drift: (0,59 + 1,58) * 16 % = 347.000 kr. /år 

Sær-omkostning varme i alt: 826.000 kr./år 

Fællesomkostninger: 

Investering: 3,00 mio. kr. * 80 % = 2.399.000  kr. /år 

Drift: (0,59 + 1,58) * 80 % = 1.733.000 kr. /år 

Brændsel: 13,07 mio. kr. * 100% = 13.071.000 kr./år 

Fællesomkostning varme i alt: 17.202.000 kr./år 
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Bilag 6: Beregning af nøgler  
I dette bilag gennemgås et detaljeret eksempel på beregningen af fordelingsnøgler 

for Naturgas KV (motor) uden afgifter (præsenteret i tabel 8.3 i rapporten). Meto-

den og systematikken er den samme for alle beregninger præsenteret i kapitel 8, 

hvorfor den detaljerede beskrivelse kun præsenteres for tabel 8.3. 

Beregningen af fordelingsnøgler med både den inkrementale metode og Shapley-

delingsreglen er foretaget for to kombinationer af stand-alone for varme og el: 

- Stand-alone varme på gas & stand-alone el købt på markedet 

- Stand-alone varme på gas & stand-alone el produceret på gasfyret KV 

   

   

 
  

 
  

 

Som vist i Tabel 8.1 antages det at det eksempelværk der regnes på har følgende 

produktioner, og har opgjort sær- og fællesomkostninger til: 

 Varmeydelse: 10 MW, Elydelse: 7,9 MW, Produktionstimer: 5.000 / år 

 Samlet samproduktionsomkostning: 18,235 mio. kr.,  fordelt på 

 Særomkostning varme: 207.000 kr. 

 Særomkostning el: 826.000 kr. 

 Fællesomkostning: 17.202.000 kr. 

Nøglerne beregnes baseret på stand-alone omkostninger opgjort i bilag 1: 

 Stand-alone varme, gas, uden afgifter: 163 kr./MWh varme  = 8.127.000 kr. 

 Stand-alone el, ”marked”: 224 kr./MWh el = 8.799.000 kr. 

 Stand alone el, gas KV: 464 kr./MWH = 18.235.000 kr. 

Den fulde beregning bag fordelingsnøglerne i tabel 8.4 fremgår af bilag 6. Bereg-

ningerne i de efterfølgende tabeller er sammenlignelige og gennemgås derfor ikke. 

Tabel 8.4 er indsat herunder, og beregningerne for de enkelte nøgler (A-D) vises 

under tabellen: 

Fordelingsnøgler for Naturgas KV (motor), uden afgifter (vist som varme/el) 

 

Stand-alone el: Marked 
Stand-alone el: Elproduktion 

på  KV værk 

Inkremental 
metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Inkremen-
tal metode 

Shapley-de-
lingsregel 

Stand-alone 

varme (samme 
brændsel): Na-
turgaskedel 

46%/54%A 

 

50% /50%B 

 

46%/54%C 

 

22%/78%D 
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Beregning A (inkremental metode) 

Andel af fællesomkostninger til varme:  
(8.127.000−207.000)

17.202.000 
 = 46%  

Andel af fællesomkostninger til el:  100 % − 46% =54%  

De fælles samproduktionsomkostninger fordeles altså med (17,202 mio. kr.* 

46%) = 7.920 kr. til varme. Sammen med særomkostningerne til varme på 207 

tusinde kroner, bliver den samlede varmeproduktionsomkostning ved samproduk-

tion opgjort til = 8,127 mio. kr. svarende til stand-alone varme omkostningen. 

Den samlede omkostning til elproduktion ved samproduktion opgøres til: 0,826 

mio kr. + 17,202 mio. kr. * 54% = 10,108 mio. kr. 

Da der i regneeksemplet er tale om en samproduktionsulempe, er el-omkostnin-

gen ved samproduktion højere end stand-alone el-prisen – den fulde samprodukti-

onsulempe tilfalder el. 

Beregning B (Shapley-delingsregel) 

Varmeandel: 
8.127.000+(18.235.000−8.799.000)

2
=8.782.000 kr. 

Elandel: 
8.799.000+(18.235.000−8.127.000)

2
=9.453.000 kr. 

Andel af fællesomkostninger til varme:  
(8.782.000−207.000)

17.202.000 
 = 50 %  

Andel af fællesomkostninger til el:  
(9.453.000−826.000)

17.202.000 
 = 50%  

De fælles samproduktionsomkostninger fordeles altså med (13,897 mio. kr.* 

50%) = 8,575 mio. kr. til varme. Sammen med særomkostningerne til varme på 

207 tusinde kroner, bliver den samlede varmeproduktionsomkostning ved sampro-

duktion opgjort til = 8,782 mio. kr.  

Den samlede omkostning til elproduktion ved samproduktion opgøres til: 0,826 

mio. kr. + 17,202 mio. kr. * 50 % = 9,453 mio. kr. 

Da der i regneeksemplet er tale om en samproduktionsulempe, er både varme og 

el-omkostningen ved samproduktion højere end stand-alone varme og el-priserne 

da samproduktionsulempen deles på de to ydelser. 

Beregning C (inkremental metode) 

Andel af fællesomkostninger til varme:  
(8.127.000−207.000)

17.202.000 
 = 46 %  

Andel af fællesomkostninger til el:  100 % − 46% =54%  

De fælles samproduktionsomkostninger fordeles altså med (17,202 mio. kr.* 

46%) = 7.920 kr. til varme. Sammen med særomkostningerne til varme på 207 

tusinde kroner, bliver den samlede varmeproduktionsomkostning ved samproduk-

tion opgjort til = 8,127 mio. kr. svarende til stand-alone varme omkostningen. 
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Den samlede omkostning til elproduktion ved samproduktion opgøres til: 0,826 

mio. kr. + 17,202 mio. kr. * 54% = 10,108 mio. kr. 

Da der i regneeksemplet er tale om en samproduktionsfordel, er el-omkostningen 

ved samproduktion lavere end stand-alone el-prisen – den fulde samproduktions-

fordel tilfalder el. 

Beregning D (Shapley-delingsregel) 

Varmeandel: 
8.127.000+(18.235.000−18.235.000)

2
=4.064.000 kr. 

Elandel: 
18.235.000+(18.235.000−8.127.000)

2
=14.171.000 kr. 

Andel af fællesomkostninger til varme:  
(4.064.000−207.000)

17.202.000 
 = 22%  

Andel af fællesomkostninger til el:  
(14.171.000−826.000)

17.202.000 
 = 78%  

De fælles samproduktionsomkostninger fordeles altså med (17,202 mio. kr.* 

22%) = 3,857 mio. kr. til varme. Sammen med særomkostningerne til varme på 

207 tusinde kroner, bliver den samlede varmeproduktionsomkostning ved sampro-

duktion opgjort til = 4,064 mio. kr.  

Den samlede omkostning til elproduktion ved samproduktion opgøres til: 0,826 

mio. kr. + 17,202 mio. kr. * 78% = 14,171 mio. kr. 

Da der i regneeksemplet er tale om en samproduktionsfordel, er både varme og 

el-omkostningen ved samproduktion lavere end stand-alone varme og el-priserne 

da samproduktionsfordelen deles på de to ydelser. 
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Bilag 7: 3-delt Shapley for affalds KV 
 

Den basale idé ved Shapley metoden er, at hvis nogen skal samarbejde om at pro-

ducere noget sammen (i samproduktion), så skal de alle sammen have noget ud af 

samarbejdet. Dette uanset den rækkefølge, som parterne inviteres med i samar-

bejdet i, og uanset om der kun er to deltagere i samarbejdet eller alle tre deltager. 

Ved affaldsforbrænding samproduceres tre ydelser: Affaldsforbrænding, varmepro-

duktion og elproduktion.  

Herunder vises hvordan fordelingsnøglen for affaldskraftvarme ved en brændsels-

pris på 0 kr. er beregnet. Resultaterne er samlet op i rapportens afsnit 8.8.  

Fordelingsnøglen til fællesomkostninger er beregnet til 19% til varme / 0 % til el / 

81% til affaldsforbrænding . 

Forudsatte stand-alone priser 

Som det fremgår af tabel 8.2 i rapporten er de samlede omkostninger til affalds-

kraftvarme opgjort til 75.366.000 kr./år29, i en produktion hvor der forbrændes 

75.366 ton affald / år, produceres 139 GWh varme/år og 40 GWh el/år. 

Som det fremgår af tabel 8.9 i rapporten er det stand-alone omkostningerne for de 

tre ydelser samt samproduktion af ydelserne to-og-to opgjort til: 

Stand-alone varme (139 GWh/år): 44.284.000 kr./år 

Stand-alone el (40 GWh/år): 8.847.000 kr./år 

Stand-alone affaldsforbrænding (75.366 ton/år): 67.850.000 kr./år 

Kraftvarme (139 GWh varme og 40 GWh el): 42.950.000 kr./år 

Affaldsvarme (139 GWh varme og 75.366 ton affald): 67.850.000 kr./år 

Affalds-el (40 GWh el og 75.366 ton affald): 75.366.000 kr./år 

 

Beregning af andele de samproducerede ydelser skal betale i alt 

For at beregne hvor stor en andel af samproduktionsomkostningerne på godt 75 

mio. kr. hhv. varme, el og affaldsforbrænding skal betale, laves der, ligesom på 

shapley fordelingen med to ydelser, en vægtning af hvor stor en andel hver ydelse 

skal afholde. Andelen er afhængigt af hvor store stand-alone omkostningerne er 

relativt til hinanden.. Beregningen er vist i nedenstående tabel. 

                                                 

29 I tabel 8.2 er de samlede omkostninger på 75,366 mio kr., opdelt i fire komponenter: 
Sær-omkostning til varme: 15,283 mio. kr., Sær-omkostning til el: 6,497 mio. kr., 
særomkostning til affald: 26,033 mio. kr. og fællesomkostninger på 27,554 mio. kr. 
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Rækkefølge til dæk-

ning af omkostninger 

Omkostning varme 

[opgørelse; 

 mio. kr.] 

Omkostning el 

[opgørelse; 

 mio. kr.] 

Omkostning affalds-

forbrænding 

[opgørelse; 

 mio. kr.] 

Omkostninger i alt 

[mio. kr.] 

Varme, el, affald 

Stand-alone varme 

44,284 

Kraftvarme – stand-

alone varme 

42,950-44,284 = 

-1,335 

Affalds-KV - Kraft-

varme 

75,366-42,950= 

32,417 

75,366 

Varme, affald, el 

Stand-alone varme 

44,284 

Affalds-KV - affalds-

varme 

75,366-67,850= 

7,516 

Affaldsvarme – stand-

alone el 

67,850-8,847 = 

23,566 

75,366 

El, varme, affald 

Kraftvarme – stand-

alone el 

42,950-8,847 = 

34,103 

 

Stand-alone el 

8,847 

Affalds-KV - Kraft-

varme 

75,366-42,950= 

32,417 

75,366 

El, affald, varme 

Affalds-KV –    af-

falds-el 

75,366-75,366 =  

0  

 

Stand-alone el 

8,847 

Affalds-el -    Stand-

alone el 

75,366-8,847 

66,519 

75,366 

Affald, varme, el 

Affaldsvarme – stand-

alone affaldsforbræn-

ding 

67,850-67,850 = 

0 

Affalds-KV –    af-

faldsvarme 

75,366-67,850 =  

7,516 

 

Stand-alone affalds-

forbrænding 

67,850 
75,366 

Affald, el, varme 

Affalds-KV –    af-

falds-el 

75,366-75,366 =  

0  

 

Affalds-el -    Stand-

alone affaldsforbræn-

ding 

75,366-67,850= 

7,516 

 

Stand-alone affalds-

forbrænding 

67,850 

75,366 

I alt 122,672 38,907 290,618 - 

Shapley-andel 
122,672/6 = 

20,445 

38,907/6 =  

6,485 

290,618/6 = 

48,436 
75,366 
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Shapley-andelen angiver hvor stor en del af samproduktionsomkostningerne de tre 

ydelser skal betale. 

Fordelingsnøglen skal fordele fællesomkostningerne, sådan at sær-omkostninger 

lagt sammen med andelen af fællesomkostninger til den pågældende ydelser giver 

Shapley andelen. 

Den rå nøgleberegning giver: 

 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒 =
Shapley−andel varme − sær−omkostning varme

Fællesomkostninger
=

20,445−15,283

27,554
=18,74% 

𝐸𝑙 =
Shapley−andelel − sær−omkostning el

Fællesomkostninger
=

6,485−6,497

27,554
=-0,04% 

𝐴𝑓𝑓𝑎𝑙𝑑 =
Shapley−andel affald− sær−omkostning affald

Fællesomkostninger
=

48,436−26,033

27,554
=81,31% 

Det er en begrænsning at nøglerne ikke kan være negative (en negativ nøgle be-

tyder at en specifik ydelse, her el, ikke skal dækker egne særomkostninger). Nøg-

len til el er derfor fastsat til 0% af fællesomkostningerne, og nøglerne for varme 

og el er tilpasset relativt (de skal hver især ikke dække halvdelen af de -0,04% 

som el teoretisk skulle betale af fællesomkostningerne)30. 

Den endelige fordelingsnøgle i beregningseksemplet bliver derfor: varme: 18,71%, 

el: 0%, affald 81,29%, og omkostningsfordelingen bliver som vist i rapportens ta-

bel 8.10. 

  

                                                 

30 Det skal bemærkes at regneeksemplet er gennemført med en stand-alone el som 
svarer til markedsprisen på el. Var der anvendt en elpris som svarer til el produceret på 
KV værk (dyrere end markedspris), ville el skulle dække en større andel af samproduk-
tionsomkostningerne. 
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Bilag 8: Følsomheder overfor ændringer i 

brændselspriser 
Uanset hvilken metode der vælges, vil et samproduktionsværk få tildelt en forde-

lingsnøgle i år 0. Nøglen fastholdes i en periode, indtil den eventuelt rekalibreres.  

Det må forventes at brændselspriserne vil ændre sig, og det undersøges derfor  i 

dette bilag hvordan fordelingen af omkostninger bliver påvirket af ændrede 

brændselspriser. 

Eksempel A: Samproduktion på naturgasmotor, uden afgifter. Stand-alone 

varme: gas, stand-alone el: marked 

Den beregnede nøgle er 46 % til varme og 54 % til el. Gasprisen ved beregningen 

var 146 kr./MWh. 

Tabel 11.7: Følsomhed på brændselspris, samme brændsel på sampro-

duktion og stand-alone varme, uden afgifter  

 

Oprindelig  

Samprod. Omk.: 
18,2 mio. kr./år* 

Stand-alone 
varme: 8,1 mio. 

kr./år  

Gaspris +20 % 

Samprod. Omk.: 
20,8 mio. kr./år 

Stand-alone 
varme: 9,6 mio. 

kr./år 

Gaspris – 20 % 

Samprod. Omk.: 
15,6 mio. kr./år 

Stand-alone 
varme: 6,7 mio. 

kr./år 

Omkostninger til 
varme [1.000 
kr.] 

207 + 17.202 * 
46% = 8.127 

207 + 19.816 * 
46% = 9.331 

207 + 14.588 * 
46% = 6.923 

Omkostninger til 
el [1.000 kr.] 

826 + 17.202 * 
54% = 10.108  

826 + 19.816* 
54% = 11.519  

826 + 14.588* 
54% = 8.697 

*Særomkostning for varme: 207.000, særomkostning for el: 826.000 kr., Fælles-

omkostninger: 17,2 mio. kr. 

Eksempel B: Samproduktion på naturgasmotor, med afgifter. Stand-alone 

varme: gas, stand-alone el: marked 

Den beregnede nøgle er 36% til varme og 64% til el. Gasprisen ved beregningen 

var 146 kr./MWh. 

Tabel 11.8 Følsomhed på brændselspris, samme brændsel på sampro-

duktion og stand-alone varme, med afgifter  

 

Oprindelig  

Samprod. Omk.: 
31,7 mio. kr./år* 

Stand-alone 
varme: 19,9 mio. 

kr./år  

Gaspris +20 % 

Samprod. Omk.: 
34,3 mio. kr./år 

Stand-alone 
varme: 21,4mio. 

kr./år 

Gaspris – 20 % 

Samprod. Omk.: 
29,1 mio. kr./år 

Stand-alone 
varme: 18,5 mio. 

kr./år 
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Omkostninger til 
varme [1.000 
kr.] 

13.695 + 17.202 
* 36% = 19.930 

13.695 + 19.816 
* 36% = 20.877 

13.695 + 14.588 
* 36 % = 
18.982 

Omkostninger til 

el [1.000 kr.] 

826 + 17.202 * 

64% = 11.794 

826 + 19.816 * 

64 % = 13.461 

826  + 14.588 * 

64 % = 10.127 

*Særomkostning for varme: 13,7 mio. kr., særomkostning for el: 826.000 kr., 

Fællesomkostninger: 17,2 mio. kr. 

Af Tabel 11.7 og Error! Reference source not found. ses det at: 

 Når brændslet der anvendes til samproduktion og stand-alone varme er det 

samme, og virkningsgraden er den samme, vil ændringer i brændselsprisen 

ikke påvirke fordelingen af samproduktionsomkostninger relativt til stand-alone 

varme (eksempel A). 

 Når afgifter indgår i beregningerne, skævvrides fordelingen marginalt i forhold 

til stand-alone varme idet afgifter og brændselspriser er uafhængige af hinan-

den. Når brændselsprisen stiger, stiger andelen af samproduktionsomkostnin-

gerne der dækkes af varme ikke ligeså meget som stand-alone varme ville 

gøre. Modsat ved faldende brændselsomkostninger (eksempel B) 

 

Følsomhedsberegningerne viser samlet, at så længe brændslet til stand-alone var-

meproduktion er det samme som på det samproducerende værk (og der ikke ind-

går afgifter) har ændringer i brændselspriser over tid inden betydning for den fak-

tiske fordeling af omkostninger på det enkelte værk. 

 

Såfremt at brændslet der anvendes til samproduktion er et andet end det brænd-

sel som bruges ved stand-alone varmeproduktion når nøglen beregnes, så vil æn-

dringer i brændselspriser betyde at de omkostninger som tildeles varme i sampro-

duktionen ikke længere er sammenlignelige med stand-alone omkostningerne.  
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Bilag 9: Én eller flere nøgler pr anlæg 
Som en del af overvejelserne omkring valg af metode til fordelingsnøgler, er det 

blevet overvejet om der for ét anlæg skal være: 

a) Én nøgle til fordeling af alle fællesomkostninger 

b) Tre nøgler til fordeling af fællesomkostninger opdelt på CAPEX, OPEX og 

brændselsomkostninger. 

Som det fremgår af rapporten er anbefales det at der anvendes én nøgle (TOTEX) 

for hvert værk. Dette baseres på en afvejning af følgende forhold: 

 Hvis der forventes en forskellig udvikling i omkostninger til hhv. CAPEX, OPEX 

(og eventuelt brændsel) ved stand-alone produktion og varmeproduktion kan 

det være mest korrekt at bruge flere nøgler 

 Hvis der beregnes forskellige nøgler for CAPEX, OPEX (og eventuelt brændsel) 

vil beregningen af nøgler blive administrativt tungere, og mere uigennemsigtig 

for værkerne. Herudover bliver der behov for at regulator opgør både en stand-

alone varme for CAPEX, stand-alone varme for OPEX, stand-alone el for CAPEX 

og stand-alone el for OPEX.  

 

Det er ikke afgørende for beslutningen hvorvidt CAPEX fylder lidt eller meget i for-

hold til OPEX,  da en TOTEX nøgle er vægtet i forhold til begge. 

 

For at illustrere forskellen mellem én eller flere nøgler, såfremt at OPEX stiger ved 

samproduktion, men falder ved stand-alone produktion, er der lavet et regneek-

sempel. 

 

I eksemplet, som er beregnet med index tal, antages det at omkostninger til hen-

holdsvis CAPEX, OPEX og brændsel i år 0 er som vist i nedenstående tabel.  

 

 
Fællesomkostninger 
til samproduktion 31 

Stand-alone varme 

CAPEX 
200 150 

OPEX 
50 30 

Brændsel 
300 160 

Totale omkostninger 
550 340 

 

Beregningen viser udviklingen i varmeomkostninger over 15 år, hvor nøglen/nøg-

lerne genberegnes hvert femte år. 

 

Det antages at CAPEX er uændret i alle 15 år (beregnet som annuitet) og brænd-

selsprisen udvikler sig for begge produktionsformer som gasprisen i Energistyrel-

sens beregningsforudsætninger. For OPEX antages det derimod at omkostningerne 

stiger med 5 %/år ved samproduktion, men falder med 3%/år ved stand-alone 

produktion. Dette giver en forskel på udviklingen i driftsomkostningerne på 8% om 

året i 15 år, hvilket må anses for et relativt højt skøn for hvor forskelligt omkost-

ningerne kan udvikle sig over tid.  

                                                 

31 For at simplificere regneeksemplet, antages det at alle omkostninger ved samproduktion er fæl-

lesomkostninger 
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Med denne udvikling (og ved brug af den inkrementale metode) vil varme skulle 

dække følgende andel af fællesomkostningerne ved samproduktion:  

 

 

Ved brug af disse nøgler vil varmeomkostningerne for samproduktionen udvikle sig 

som i nedenstående graf, afhængigt af om der anvendes en eller flere nøgler. Den 

største difference ses i år 9, hvor beregningen med tre nøgler giver en varmeom-

kostning som er 1,7 % lavere end ved en TOTEX nøgle. 

 

Som nævnt overfor vil brugen af flere nøgler betyde, at opgørelse og beregning af 

fordelingsnøgler vil være mere kompleks, for både regulator og værker. Herudover 

må det, for nye værker/investeringer, antages at investor altid vil vurdere investe-

ringen på baggrund af de forventede TOTEX. På denne baggrund anbefales det at 

der alene beregnes en TOTEX nøgle for nye værker. 

For eksisterende samproducerende værker, vil der være eksempler på enheder 

som er mere eller mindre afskrevet, og at CAPEX-omkostningerne (afskrivnin-

gerne) derfor er tæt på nul. Hvis disse værker sammenlignes med en stand-alone 

reference for et nyt værk, kan det i en overgangsperiode være aktuelt at arbejde 

med en fordelingsnøgle som er opdelt, eller som tager udgangspunkt i en opex-

stand-alone alene.  

 

Incremental metode (varme andel) år 0 år 5 år 10

CAPEX nøgle 75% 75% 75%

OPEX nøgle 60% 40% 27%

Brændselsnøgle 53% 53% 53%

Totex nøgle 62% 59% 56%


