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INDLEDNING 

Formålet med denne vejledning er at vejlede om indberetning af produktionsomkost-

ninger til fastsættelse af prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændings-

anlæg. 

 

Forsyningstilsynet udmelder hvert år senest den 15. oktober prisloftet, som skal gælde 

for affaldsforbrændingsanlæggenes priser i det kommende kalenderår. 

 

Formålet med reglerne er at sikre forbrugerne en rimelig varmepris ved at regulere af-

faldsforbrændingsanlæggenes afregningspriser. 

 

Prisloftet fastsættes til den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på 

de centrale kraftvarmeanlæg. Menupunktet "Produktionsomkostninger" i priseftervis-

ningsblanketten i ENergiAnmeldelse Online (ENAO), er derfor kun tilgængeligt for 

ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg, der er oplistet i § 17 i kraftværksbekendtgørel-

sen (BEK nr. 565 af 2. juni 2014). 

 

Omkostningsgrundlaget er kraftvarmeanlæggenes samlede varmeproduktionsomkost-

ninger, dvs. både omkostninger ved produktion til grundlast og til spids- og reservelast. 

Desuden medregnes investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af an-

dre end anlæggets ejer. 

 

Baggrunden herfor er, at prisloftbekendtgørelsen (BEK nr. 817 af 21. juni 2017) trådte i 

kraft den 1. juli 2017. Bekendtgørelsen ophævede den tidligere prisloftbekendtgørelse 

(BEK nr. 1213 af 17. december 2012), og medfører, at der medregnes investeringer i 

centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejer, samt at der 

lægges den faktiske brændselsanvendelse til grund ved Forsyningstilsynets beregning 

af prisloftet. Reglerne i den tidligere prisloftbekendtgørelse videreføres, dvs. at der fort-

sat kun udmeldes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg. Der tages udgangs-

punkt i de senest anmeldte priseftervisninger, herunder de anmeldte produktionsom-

kostninger og oplysninger om investeringer. Prisloftet aktualiseres ved at Forsyningstil-

synet tillægger eller fratrækker eventuelle senere energiafgiftsændringer. 

 

Reglerne om indberetning af varmeproduktionsomkostninger findes i varmeforsynings-

loven (LBK nr. 1211 af 9. oktober 2018 med senere ændringer), anmeldelsesbekendt-

gørelsen på varmeområdet (BEK nr. 1412 af 3. december 2018) og prisloftbekendtgø-

relsen (BEK nr. 817 af 21. juni 2017). 

INDBERETNING 

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeom-

rådet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmel-

delse Online (ENAO). Kravet om elektronisk indberetning følger af anmeldelsesbe-

kendtgørelsen på varmeområdet. 
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Ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg skal indberette produktionsomkostninger og op-

lysninger om investeringer i forbindelse med priseftervisningen (regnskabsoplysninger 

til eftervisning af tariffer). Der vil som nævnt indledningsvist fremgå et særskilt menu-

punkt i ENAO til brug for indberetning af produktionsomkostninger for de anlæg, der er 

omfattet af kravet. 

ANMELDELSE AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER OG OPLYSNINGER OM IN-

VESTERINGER 

Menupunktet "Produktionsomkostninger" kan opdeles i 3 underpunkter: 

1. Varmeleverance og brændsler 

2. Valg af indberetningsform 

2.1. Produktionsomkostninger 

2.2. Realiserede indtægter fra aftaler 

2.3. Produktionsomkostninger (Dansk Fjernvarmes funktionsopdelte standard-

kontoplan) 

3. Investeringer i anlæg foretaget af andre virksomheder 

1. VARMELEVERANCE OG BRÆNDSLER 

VARMELEVERANCE 

I henhold til § 8 i anmeldelsesbekendtgørelsen skal ejerne af centrale kraftvarmeanlæg 

anmelde varmeproduktionsomkostninger m.v., såfremt leveringen af opvarmet vand i 

den pågældende periode, der anmeldes for, udgør 1.000 TJ eller derover. Bemærk, at 

en eventuel levering af damp holdes uden for denne opgørelse. Ejere af anlæg hvor 

varmtvandsleverancen udgør mindre end 1.000 TJ er derfor ikke omfattet af kravet om 

at anmelde varmeproduktionsomkostninger m.v. 

 

Angiv, hvorvidt varmeleverancen udgør 1.000 TJ eller derover. Såfremt varmeleveran-

cen udgør 1.000 TJ eller derover, skal varmeleverancens mængde i TJ oplyses under 

P.1: 

 

BRÆNDSLER 

I henhold til § 8, stk. 2 og 4, i anmeldelsesbekendtgørelsen skal oplysninger om 

brændselsanvendelse anmeldes. Der skal alene anmeldes oplysninger om anvendel-

sen af brændsler forbundet med leveringen af opvarmet vand oplyst under P.1. Så-

fremt brændslerne, der er anvendt til at levere mængden af opvarmet vand under P.1 

ovenfor svarer til pkt. 1.1 - Brændselskøb ("Nødvendige omkostninger"), kan anmel-

delse af brændselsanvendelse ske ved at vælge "Ja" under P.2. Hvis dette ikke er til-

fældet skal der anmeldes oplysninger om brændselsanvendelsen (brændselsart, MWh 

m.v.) i det skema, der bliver vist ved at vælge "Nej" under P.2: 
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2. VALG AF INDBERETNINGSFORM 

I henhold til § 8, stk. 3, i anmeldelsesbekendtgørelsen skal der enten anmeldes pro-

duktionsomkostninger (2.1) eller realiserede indtægter fra aftaler (2.2), som ejeren af 

centrale kraftvarmeanlæg har indgået om levering af opvarmet vand til brug for Forsy-

ningstilsynets fastsættelse af prisloftet. Såfremt Dansk Fjernvarmes Funktionsopdelte 

standardkontoplan anvendes, kan produktionsomkostninger anmeldes med udgangs-

punkt heri (2.3). 

 

Indberetningsform vælges under P.3: 

 

2.1 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 

Produktionsomkostningerne opgøres ab værk, dvs. før ledningstab. 

 

Produktionsomkostninger omfatter alle omkostningerne vedrørende anlæggets produk-

tion, herunder afskrivninger på produktionsanlæg, brændselsomkostninger, køb af el, 

pumper mv., reparation og vedligeholdelse, småanskaffelser, forsikring, sro-anlæg, 

personaleomkostninger, varmevekslere, pumper, vandbehandling mv., driftsledelse, 

lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling, samt tab eller avance ved salg af 

produktionsaktiver. Ledningstabet er ikke en produktionsomkostning. Beløbet oplyses 

ekskl. moms. 

 

I de tilfælde, hvor en bestemt art omkostning ikke direkte kan henføres til produktions-

omkostningerne, men skal fordeles på produktion, distribution eller administration/øv-

rige anlæg, vil Forsyningstilsynet acceptere, at der sker en skønsmæssig henføring af 

omkostningerne. Det er udelukkende de omkostninger, der kan henføres til produktio-

nen af opvarmet vand, som skal indberettes. 

 

De afskrivninger, som indgår i opgørelsen af de samlede produktionsomkostninger, 

skal beregnes i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen (BEK nr. 941 af 

4. juli 2017). Afskrivninger opgjort efter varmeforsyningsloven skal også indeholde en 

eventuel fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver. Hvis anlægget i regnskabet 

anvender andre afskrivninger end i kalkulationsregnskabet efter varmeforsyningsloven, 

oplyses korrektionen. 
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2.2 REALISEREDE INDTÆGTER FRA AFTALER 

Der skal alene anmeldes realiserede indtægter fra aftaler, som ejeren af centrale kraft-

varmeanlæg har indgået om levering af opvarmet vand, dvs. de realiserede indtægter 

forbundet med mængden af opvarmet vand oplyst under P.1. Ved opgørelsen af de 

samlede realiserede indtægter skal afgifter opkrævet på vegne af staten indgå (ekskl. 

moms). Beregningsgrundlaget kan vedhæftes under "Vedhæft filer" i menuen til ven-

stre som filtypen "Andet". 

2.3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER (DANSK FJERNVARMES FUNKTIONSOPDELTE 

STANDARDKONTOPLAN) 

Produktionsomkostningerne opgøres ab værk, dvs. før ledningstab. 

 

Produktionsomkostninger vil umiddelbart kunne findes under nummeret 344998 i stan-

dardkontoplanen. Oplysningerne er defineret i Dansk Fjernvarmes vejledning til den 

funktionsopdelte kontoplan og konteringsinstruksen. 

 

Det beløb, der eventuelt overføres til distributionsomkostningerne til dækning af led-

ningstabet, skal tilbageføres og anføres positivt i anmeldelsen, jf. kontoplanens num-

mer 319999. Beløbene skal oplyses ekskl. moms. 

 

De afskrivninger, som indgår i opgørelsen af de samlede produktionsomkostninger, 

skal beregnes i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen (BEK nr. 941 af 

4. juli 2017). Afskrivninger opgjort efter varmeforsyningsloven skal også indeholde en 

eventuel fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver. Hvis anlægget i regnskabet 

anvender andre afskrivninger end i kalkulationsregnskabet efter varmeforsyningsloven, 

oplyses korrektionen. 

3. INVESTERINGER I ANLÆG FORETAGET AF ANDRE VIRKSOMHEDER 

I henhold til § 8, stk. 5, i anmeldelsesbekendtgørelsen skal der i det tilfælde, at en an-

den virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, har investe-

ret i disse anlæg, anmeldes oplysninger om disse investeringer. Anmeldelsespligten 

omfatter investeringens anlægssum, hvis afskrivninger og finansieringsomkostninger 

hertil ikke er afspejlet i enten produktionsomkostninger eller realiserede indtægter fra 

aftaler oplyst under P.3 (dvs. 2.1, 2.2 eller 2.3), samt anlæggets eller anlægsændrin-

gens idriftsættelsesår. Oplysningerne anmeldes for alle anlæg/investeringer, der er i 

drift i det år priseftervisningen vedrører, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. Desu-

den skal det anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere anmeldte. Be-

mærk, at anmeldelsespligten alene omfatter investeringer vedrørende levering af op-

varmet vand. 

 

Angiv, hvorvidt en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer de centrale kraft-

varmeanlæg har investeret i disse anlæg (fx straksbetaling for rådighedsret over var-

meproduktionskapacitet) under P.4: 
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Såfremt der vælges ”Ja” oplyses der om investeringer i anlæg foretaget af andre virk-

somheder, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt: 

 

 
Ved anlægsnavn forstås investeringens betegnelse (fx levetidsforlængelse, biokonver-

tering, opgradering af anlæg). Anlægssum i kr. er alene den sum, der ikke er afspejlet i 

enten produktionsomkostninger eller realiserede indtægter fra aftaler, dvs. omkostnin-

ger afholdt af en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarme-

anlæg. 

 

Fortsæt indberetningen af priseftervisningen ved at vælge ”Næste”. 


