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HØRINGSBREV: UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET 
VAND FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG FOR ÅR 2020 

 

Forsyningstilsynet skal senest den 15. oktober 2019 udmelde et prisloft for opvarmet 

vand fra affaldsforbrændingsanlæg, som kommer til at gælde for år 2020. Det fremgår 

af prisloftbekendtgørelsen1. Vi har i denne forbindelse pligt til at sende et udkast til den 

pågældende udmelding i høring hos alle berørte virksomheder og brancheorganisatio-

ner. Som led i opfyldelsen af denne forpligtelse offentliggør vi vores udkast til udmel-

ding på vores hjemmeside. De berørte virksomheder og brancheorganisationer, som 

er oplistet på høringslisten i bilag 5 er orienteret om høringen pr. e-mail. 

HØRINGSFRIST OG EVENTUELLE SPØRGSMÅL 

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affalds-

forbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Simone Mikkelsen (simi@forsynings-

tilsynet.dk) med kopi til Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk): 

 

senest torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 

 

Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ske til: 

- Simone Mikkelsen (simi@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5415) eller 

- Peter Fejerskov-Quist (pfqu@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5380) 

PRISLOFTBEKENDTGØRELSEN 

Den 1. juli 2017 trådte der en ny prisloftbekendtgørelsen i kraft, som har medført føl-

gende ændringer i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet for år 2019 og 2020.  

 

For det første, skal vi ved fastsættelsen af prisloftet tillægge renter og afskrivninger 

vedrørende investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke indgår i den vægtede 

gennemsnitspris for opvarmet vand, der produceres på disse anlæg, og som en anden 

virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, har straksbetalt. 

 

For det andet, skal vi beregne et tillæg eller fradrag til gennemsnitsprisen for opvarmet 

vand, såfremt der er ændringer i betalingen af energiafgifter, der ikke indgår i gennem-

snitsprisen. Vi beregner tillægget eller fradraget på basis af de centrale kraftvarmean-

lægs faktiske brændselsanvendelse. Det adskiller sig fra tidligere, hvor det blev lagt til 

grund, at brændselsanvendelsen var 100 % afgiftsbelagt. 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsfor-

brændingsanlæg 
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For det tredje, medfører den nye prisloftbekendtgørelse, at høring sker ved offentliggø-

relse af udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på vores hjemmeside. 

 

Ovenstående ændringer indgik som nævnt ovenfor også ved udmeldingen af prisloftet 

for opvarmet vand for år 2019. Prisloftet er i øvrigt som hidtil baseret på varmepriserne 

fra de centrale kraftvarmeanlæg som de fremgår af selskabernes senest anmeldte 

priseftervisninger. Prisloftet for år 2020 beregnes således som udgangspunkt på regn-

skabstal fra 2018, som er indberettet pr. 15. september 2019. Anmeldelserne fra an-

læg med en varmtvandsleverance under 1.000 TJ indgår ikke i beregningerne. De to 

anlæg, der har de højeste gennemsnitspriser, indgår heller ikke i beregningerne. Pris-

loftet aktualiseres ved, at vi tillægger eller fradrager eventuelle senere ændringer i 

energiafgifter. 

RETSGRUNDLAG 

Vedlagt dette brev som bilag 1 er retsgrundlaget for udmelding af et prisloft for opvar-

met vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Af retsgrundlaget fremgår hjemlen 

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

ding, samt de relevante regler i prisloftbekendtgørelsen. 

PRISLOFTET FOR ÅR 2020 

 

Prisloftet for år 2020 er som følger (afrundet til nærmeste hele antal kroner): 

 

Prisloft Kr./GJ 

 94 

 

Prisloftet er beregnet på baggrund af de indkomne anmeldelser fra de centrale kraft-

varmeanlæg med tillæg for renter og afskrivninger vedrørende investeringer i centrale 

kraftvarmeanlæg, samt tillæg for ændringer i energiafgifter. Datagrundlag, samt bereg-

ninger fremgår af bilag 2. Beregning af ændringer i energiafgifter fremgår af bilag 3.  

 

Prisloft for damp 

Prisloftet for damp, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg svarer som udgangs-

punkt til det udmeldte prisloft for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 

Hvis et affaldsforbrændingsanlæg, der leverer damp, kan sandsynliggøre, at der afhol-

des meromkostninger ved produktion af damp i forhold til produktion af opvarmet vand, 

skal Forsyningstilsynet forhøje prisloftet for damp, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 

2. Affaldsforbrændingsanlæg for hvem dette kan være relevant, kan sende en ansøg-

ning herom til Forsyningstilsynet. 

 

Bilag: 

Bilag 1 – Retsgrundlag 

Bilag 2 – Prisloftsberegning for år 2020 

Bilag 3 – Afgiftsændringer 

Bilag 4 – Lang byggerente 

Bilag 5 – Høringsliste 


