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UDMELDING AF PRISLOFT FOR OPVARMET VAND FRA AF-
FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2020 

 

I medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvar-

met vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen) udmeldes 

hermed prisloftet for opvarmet vand for kalenderåret 2020. 

PRISLOFTBEKENDTGØRELSEN 

Prisloftbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017 og har medført, at der ved fast-

sættelsen af prisloftet for år 2019 og igen for år 2020 er ændringer i forhold til de tidli-

gere regler.  

 

For det første, at der ved fastsættelsen af prisloftet tillægges 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 følger det af bekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet beregner et tillæg 

eller fradrag til gennemsnitsprisen for opvarmet vand, såfremt der er ændringer i ener-

giafgifter, der ikke indgår i gennemsnitsprisen. Tillægget eller fradraget beregnes på 

basis af de centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse, hvor der tidli-

gere blev lagt til grund, at brændselsanvendelsen var 100 % afgiftsbelagt. 

 

Endelig medfører den nye prisloftbekendtgørelse, at høring sker ved offentliggørelse af 

udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets 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 ud de senest anmeldte priseftervisninger. Prisloftet for 

år 2020 beregnes således som udgangspunkt på regnskabstal fra 2018, som er an-

meldt pr. 15. september 2019. Anmeldelserne fra anlæg med en varmtvandsleverance 

under 1.000 TJ indgår ikke i beregningerne. De to anlæg, der har de højeste gennem-

snitspriser, indgår heller ikke i beregningerne. Prisloftet aktualiseres ved, at Forsy-

ningstilsynet 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. 
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PRISLOFTET FOR ÅR 2020 

På baggrund af de indkomne anmeldelser fra de centrale kraftvarmeanlæg med tillæg 

for renter og afskrivninger vedrørende investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, samt 

tillæg for ændringer i energiafgifter, er prisloftet beregnet til 94 kr./GJ. Datagrundlag, 

samt beregninger fremgår af bilag 2. Beregning af ændringer i energiafgifter fremgår af 

bilag 3.  

 

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

 

Prisloft Kr./GJ 

 94 

 

Prisloft for damp 

Prisloftet for damp, der leveres fra affaldsforbrændingsanlæg svarer til det udmeldte 

prisloft for opvarmet vand, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1. Hvis et affaldsfor-

brændingsanlæg, der leverer damp, kan sandsynliggøre, at der afholdes meromkost-

ninger ved produktion af damp i forhold til produktion af opvarmet vand, skal Forsy-

ningstilsynet forhøje prisloftet for damp, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Affalds-

forbrændingsanlæg for hvem dette kan være relevant, kan sende en ansøgning herom 

til Forsyningstilsynet. 

 

 

Inden udmeldingen har Forsyningstilsynet foretaget forudgående høring ved at offent-

liggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets 

hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er 

blevet orienteret om høringen pr. e-mail og er desuden blevet orienteret om, at den en-

delige udmelding af prisloftet er tilgængelig på hjemmesiden. Der henvises hertil til 

hjemmesiden vedrørende prisloftet for damp.  

HØRINGSSVAR 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra CTR I/S og Dansk Energi. 

CTR I/S’ BEMÆRKNINGER 

Bemærkning til bilag 2: Bilag 2 er ændret ift. de foregående år, sådan at kolonner med leverancer 

og totalomkostninger er fjernet og nu ikke længere bliver vist i bilag 2 tabel 1. Vi vil anmode om, 

at disse kolonner igen bliver vist i prisloftberegningen bilag 2, da vi mener, at det giver en større 

gennemsigtighed om grundlag og beregning for årets prisloft.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet bemærker, at Bilag 2 er ændret ift. de foregående år, så kolonerne 

med de enkelte værkers leverance og omkostninger, i dette års høring, ikke er inklude-

ret. Forsyningstilsynet har udsendt en forespørgsel om fortrolighed, til de relevante 

værker. Ingen har haft bemærkninger, så de pågældende data er indeholdt i denne ud-

meldelse, svarende til praksis i de foregående år.  
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DANSK ENERGIS BEMÆRKNINGER 

En bemærkning til metoden er, at Svanemølleværket ikke længere driftes som et kraftvarmeværk, 

da den eneste tilbageværende kraftvarmeblok (SMV7) er taget ud af drift. Svanemølleværket bør 

derfor i princippet ikke længere indgå i datagrundlaget for prisloftet, jævnfør §5, stk 2 i Bilag 1 – 

Retsgrundlaget. Ligeledes produceres langt hovedparten af H.C. Ørstedsværket varmeproduktion 

som spidslastproduktion og ikke samproduktion via turbineanlæg. 

 

Derudover er der nogle metodiske overvejelser, som man bør tage stilling til næste gang, der skal 

ændres i grundlaget for beregningsmetoden (bekendtgørelsen). 

 

Det er rimeligt, at prisloftet tillægges renter og afskrivninger vedrørende investeringer i centrale 

kraftvarmeanlæg, der ikke indgår i den vægtede gennemsnitspris for opvarmet vand, der produ-

ceres på disse anlæg, og som en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraft-

varmeanlæg, har straksbetalt. Da det er varmeselskaberne (transmission eller distribution), der 

finansierer straksbetalinger vil det nok være mere korrekt, at disse selskaber oplyste hvor meget, 

der skal indregnes, i stedet for at lave en kalkulation med antagne standardforudsætninger. 

 

På langt sigt kan der også være en metodisk udfordring ved, at affaldsanlæggene er prioriteret 

grundlastenheder. Alle kraftvarmeanlæggene har en lavere benyttelsestid og dermed bliver pri-

serne også højere som følge af mindre benyttelsestid at afskrive over. Det er derfor generelt et 

for højt prisloft, hvis det skulle matche en tilsvarende alternativ kraftvarmepris med samme benyt-

telsestid. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Dansk Energis høringssvar hovedsageligt er en gen-

givelse af høringssvaret til prisloftsberegningen for 2018. Forsyningstilsynet har ikke 

haft anledning til at skulle ændre sin besvarelse. Som for fuldstændighedens skyld 

gengives herunder.  

 

Forsyningstilsynet kan oplyse, at prisloftet fastsættes til den vægtede gennemsnitspris 

for opvarmet vand, der produceres på de centrale kraftvarmeanlæg. Dette følger af § 

5, stk. 2, i prisloftbekendtgørelsen, som henviser til bekendtgørelse om tilladelse til 

etablering og ændring af elproduktionsanlæg (kraftværksbekendtgørelsen - bekendt-

gørelse nr. 565 af 2. juni 2014). I § 17, stk. 1, i kraft-værksbekendtgørelsen fremgår 

det, at ”Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på eller som 

opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser.” Svanemølleværket er nævnt i § 

17, stk. 2. Forsyningstilsynet finder derfor, at det følger af reglerne i 

kraftværksbekendtgørelsen og prisloftbekendtgørelsen, at alle anlæg, der er belig-

gende på en kraftværksplads, jf. § 17, stk. 2 og 3 i kraftværksbekendtgørelsen, 

herunder også spids- og reservelastanlæg, skal anses for centrale kraftvarme-anlæg. 

Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse ligeledes til pkt. 2.5 vedrørende prisloft-

bekendtgørelsens § 5 i Energistyrelsens høringsnotat til den nye prisloftbekendtgø-

relse, hvor det fremgår, at der ikke er foretaget ændringer i prisloftbekendtgørelsen i 

forhold til, hvilke anlæg der indgår. 

 

Da høringssvaret indeholder metodiske overvejelser, kan Forsyningstilsynet henvise til 

høringsnotatet som nævnt tidligere, hvor det fremgår, at beregningsmetoden hvor pris-

loftet tillægges renter og afskrivninger er baseret på nogle forsimplende antagelser om 

afskrivningsperiode og finansierings-omkostninger. Energistyrelsen har besluttet en 
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metode, der vurderes at give en administrerbar og gennemsigtig metode til at tage 

højde for omkostninger til investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der straksbetales 

af andre end ejeren af det centrale kraftvarmeanlæg, ved fastsættelse af prisloftet. 

Dette er en afvejning af hensynet til på den ene side at opnå et prisloft baseret på de 

faktiske omkostninger til produktion af fjernvarme på de centrale kraftvarmeanlæg, og 

hensynet til på den anden side, at prisloftbekendtgørelsen kan administreres af Forsy-

ningstilsynet på basis af de data, som de centrale kraftvarmeanlæg anmelder til Forsy-

ningstilsynet. 

 

Endeligt bemærker Forsyningstilsynet, at lovgivers beslutning om, at prisloftet skal 

fastsættes på baggrund af de centrale kraftvarmeanlægs varmeproduktionspriser er 

udmøntet i prisloftbekendtgørelsen. Energitilsynet indhenter oplysninger og fastsætter 

prisloftet efter de rammer Energistyrelsen har vedtaget i pris-loftbekendtgørelsen. 

 

 

De indkomne bemærkninger har således ikke givet anledning til, at ændre prisloftet for 

opvarmet vand.  

 

Bilag: 

Bilag 1 – Retsgrundlag 

Bilag 2 – Prisloftsberegning for år 2020 

Bilag 3 – Afgiftsændringer 

Bilag 4 – Lang byggerente 

Bilag 5 – Høringsliste 


