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Skema med beskrivelse af ændringer  

i forbindelse med ny prisloftbekendtgørelse 

 

Titel Ny titel tilpasses den gældende ordlyd af 

hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 4. 

Indledning Indledning opdateres i forhold til seneste 

lovbekendtgørelse.  

Afsnit om delegationsbekendtgørelsen tilføjes, da 

bekendtgørelsen er udstedt efter delegation fra 

ministeren.   

Anvendelsesområde  

§ 1 Ingen materielle ændringer. Enkelte sproglige 

tilpasninger. 

Bestemmelsens ordlyd tilpasses den gældende ordlyd af 

hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 4. 

 ”varmeproduktions- eller varmefremføringsanlæg” udgår, 

som overflødige. 

Det tydeliggøres, at bekendtgørelsen som hidtil finder 

anvendelse, når  
1) det opvarmede vand eller damp er produceret ved 

forbrænding af affald, og 

2) leveringen er omfattet af § 20, stk. 1, i lov om 

varmeforsyning. 

§ 2, stk. 1 Ingen materielle ændringer. Enkelte sproglige 

tilpasninger. 

Bestemmelsen tilpasses den gældende ordlyd af 

hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 4, 3. pkt.  

§ 2, stk. 2 Ingen materielle ændringer. Enkelte sproglige 

tilpasninger. 

Bestemmelsen tilpasses den gældende ordlyd af 

hjemmelsbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 4, 4. pkt. 

Ordstillingen ændres. 

Maksimalpris Overskriften forkortes, da det følger af bekendtgørelsens 
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anvendelsesområde, at det er opvarmet vand eller damp 

fra affaldsforbrændingsanlæg, der reguleres i medfør af 

bekendtgørelsen. 

§ 3, stk. 1 Enkelte indholdsmæssige præciseringer. Enkelte 

sproglige tilpasninger.  

Det præciseres, at det er produktionsomkostningerne, der 

maksimalt kan kræves dækket.  

Henvisningen til stk. 2 udgår, da den gældende stk. 2, 

ophæves. 

Ordstillingen ændres. 

§ 3, stk. 2 Ingen ændringer. 

Gældende § 3, stk. 3 ændres til stk. 2.  

Den gældende § 3, stk. 2 ophæves, da den er overflødig. 

§ 3, stk. 3 Gældende § 3, stk. 4 ændres til stk. 3. 

Lovteknisk henvisning ændres til stk. 1 og 2, som følge af 

ny stk. 4. 

Ingen materielle ændringer. En enkelt sproglig justering, 

da ”varmeproduktions- eller varmefremføringsanlægget”, 

erstattes af ”varmeaftageren”. 

§ 3, stk. 4 Gældende § 4, stk. 6 ændres til § 3, stk. 4. 

Ingen materielle ændringer. Enkelte lovtekniske 

henvisninger udgår som følge af den nye placering og for 

at øge læsevenligheden.  

En enkelt sproglig korrektion, da ”tillægger” erstattes af 

”tillægge” i 6. led. 

Prisloft for opvarmet 

vand 

Overskriften ændres. Reglerne om fastsættelse, faktisk 

beregning og udmelding af et prisloft for opvarmet vand 

samles under én fælles overskift. 

Reglerne om et prisloft for damp udskilles i selvstændig 

bestemmelse (ny § 7). 

§ 4,stk.1 Gældende § 5, stk. 3, ændres til § 4, stk. 1. 

Det præciseres i bestemmelsen, at det er Energitilsynet, 

som udmelder et prisloft for opvarmet vand.  

Det kodificeres i overensstemmelse med administrativ 

praksis, at Energitilsynet udmelder prisloftet på sin 

hjemmeside, og at prisloftet udmeldes i kr. per GJ leveret 

opvarmet vand. 

§ 4, stk. 2 Det fastsættes i bestemmelsen, at Energitilsynet skal 

foretage en forudgående høring af prisloftudmeldingen 

ved at offentliggøre et udkast til prisloft på Energitilsynets 

hjemmeside i mindst 14 dage. 

§ 5, stk. 1 Bestemmelsen er en følge af, at reglerne om beregning af 

prisloftet udskilles i §§ 5 og 6 for at forbedre 
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bekendtgørelsens struktur og læsevenlighed. 

§ 5, stk. 2 Gældende § 4, stk. 1, ændres til § 5, stk. 2. 

Enkelte sproglige ændringer.  

Det præciseres, at prisloftet fastsættes til den vægtede 

gennemsnitspris for opvarmet vand, der produceres på 

centrale kraftvarmeanlæg, og der henvises lovteknisk til 

definitionen i bekendtgørelse om tilladelse til etablering og 

ændring af elproduktionsanlæg og ikke til § 10, stk. 6, i lov 

om elforsyning. 

Afsnittet om afgiftsændringer udskilles i § 6, stk. 3. 

§ 5, stk. 3 Gældende § 5, stk. 1 og 2, ændres til § 5, stk. 3. 

Enkelte sproglige ændringer. 

Det præciseres i overensstemmelse med administrativ 

praksis, at den vægtede gennemsnitspris beregnes på 

basis af de realiserede indtægter fra leveringsaftaler, som 

ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg senest har anmeldt 

til Energitilsynet eller de senest anmeldte 

varmeproduktionsomkostninger. 

Det kodificeres i overensstemmelse med Energitilsynets 

administrative praksis, at der anvendes 

”varmeproduktionsomkostninger” frem for det gældende 

”varmeproduktionspriser”. 

Energitilsynet kan som hidtil fastslå, hvad der forstås ved 

begrebet varmeproduktionsomkostning (dvs. efter 

gældende ret varmeproduktionspris). 

Der henvises til den parallelt hermed af Energitilsynet 

udsendte bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, 

omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

og andre betingelser for produktion og levering af 

fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft. 

§ 5, stk. 4 Gældende § 4, stk. 2, ændres til § 5, stk. 4. 

Enkelte sproglige præciseringer, der skal ses i 

sammenhæng med Energitilsynets nuværende metode til 

beregning af den vægtede gennemsnitspris.  

Det præciseres, at priser fra centrale kraftvarmeanlæg, 

der har leveret under 1000 TJ, ikke indgår i beregningen. 

Det præciseres, at heller ikke de to centrale 

kraftvarmeanlæg, der har den højeste henholdsvis 

næsthøjeste pris med tillæg og fradrag indgår i 

beregningen. Det er ikke afgørende, om der er anmeldt 

realiserede indtægter fra leveringsaftaler eller om der er 

anmeldt varmeproduktionsomkostninger. Det svarer til 
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Energitilsynets administrative praksis. 

§ 6, stk. 1 Ny bestemmelse. 

Bestemmelsen indsættes for at sikre, at Energitilsynet ved 

beregning af prisloftet indregner et tillæg til 

gennemsnitsprisen, hvis der er foretaget investeringer i 

centrale kraftvarmeanlæg, der ikke er afspejlet i den 

vægtede gennemsnitspris efter § 5.  

Det er af administrationshensyn ikke muligt at opnå en 

fuldstændig afspejling af de enkelte anlægs faktiske 

levetid. Tillægget beregnes derfor med udgangspunkt i 

nogle rimelige, økonomiske antagelser, der fremgår af § 

5, stk. 2. 

§ 6, stk. 2 Ny bestemmelse. 

Bestemmelsen fastlægger, hvilke rimelige, økonomiske 

antagelser Energitilsynet skal lægge til grund, når en 

anlægsinvestering, der opfylder betingelserne i § 6, stk. 1, 

skal tillægges den vægtede gennemsnitspris. 

Det er administrative hensyn, der er baggrunden for, at 

det er nødvendigt at anvende antagelser og ikke faktiske 

data. Der er tale om meget forskelligartede og specifikke 

anlægsinvesteringer, og aktivernes levetid varierer 

betydeligt. Det er ikke muligt at indsamle samtlige faktiske 

oplysninger. Det vurderes imidlertid, at det er rimeligt at 

antage, at den gennemsnitlige levetid er 20 år, og at 

renteudgiften kan approksimeres til den lange byggerente.  

§ 6, stk. 3 Gældende § 4, stk. 3, ændres til § 6, stk. 3. 

Ordlyden ændres bl.a. som konsekvens af, at der ikke 

eksisterer en forsyningssikkerhedsafgift. 

Det kodificeres i overensstemmelse med Energitilsynets 

praksis, at CO2-afgiften ikke skal indgå i beregningen.  

Det præciseres, at det afgørende er, om en afgiftsændring 

har virkning i det år, som prisloftet gælder for. 

Indholdsmæssig ændring, da reglen, som noget nyt, 

fastslår, at Energitilsynet skal lægge det centrale 

kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse til grund 

for tillæg eller fradrag, og ikke som hidtil antage, at der på 

de centrale kraftvarmeanlæg anvendes fossile brændsler. 

Prisloft for damp Ny overskrift i konsekvens af at reglerne om et prisloft for 

damp er udskilt til § 7. 

§ 7, stk. 1 Gældende § 4, stk. 4, ændres til § 7, stk. 1 og 2. 

Enkelte sproglige ændringer. 

Prisloftet for damp fastsættes som hidtil til det udmeldte 

prisloft for opvarmet vand. 
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§ 7, stk. 2 Gældende § 4, stk. 4, ændres til § 7, stk. 1 og 2. 

Enkelte sproglige ændringer. 

Det præciseres, at Energitilsynet har kompetence til at 

forhøje prisloftet for damp, hvis det kan sandsynliggøres, 

at der afholdes meromkostninger ved produktion af damp 

i forhold til produktion af opvarmet vand. 

Den gældende bekendtgørelse anvender formuleringen: 

”(…) forøget med dokumenterede eller sandsynliggjorte 

meromkostninger (…)”. Da den gældende bestemmelse 

er alternativ, og da ”sandsynliggjort” er en lavere standard 

end ”dokumenterede”, er ”dokumenterede” udgået som 

overflødig. 

Dispensation Ny overskrift i konsekvens af at reglerne om dispensation 

er udskilt til § 8. 

§ 8 Gældende § 4, stk. 5, ændres til § 8. 

Ikrafttræden Ny overskrift i konsekvens af at de gældende 

overgangsbestemmelser ikke længere har betydning. 

§ 9, stk. 1 Gældende § 7, stk. 1, ændres til § 9, stk. 1. 

Det fastslås, hvornår den nye bekendtgørelse træder i 

kraft.  

Overgangsbestemmelserne om leveringsaftaler er ikke 

længere relevante. 

§ 9, stk. 2 Gældende § 7, stk. 2, ændres til § 9, stk. 2. 

Det fastslås, at den gældende prisloftbekendtgørelse 

ophæves. Et prisloft, der er udmeldt efter den gældende 

bekendtgørelse, opretholdes dog indtil udgangen af 2017. 

Overgangsbestemmelserne om leveringsaftaler er ikke 

længere relevante. 

§ 9, stk. 3 Gældende § 7, stk. 3, ændres til § 9, stk. 3. 

Det fastslås, at et prisloft, som er udmeldt efter den 

gældende bekendtgørelse opretholdes, indtil udgangen af 

2017. 

Overgangsbestemmelserne om leveringsaftaler er ikke 

længere relevante. 

Underskift  

 

 

Øvrige ændringer: 

 

Anmeldelse af 

leveringsaftaler til 

Energitilsynet 

Overskriften udgår. 

Reglerne om anmeldelse af leveringsaftaler til 

Energitilsynet fremgår af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse 

om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på 
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anlæg med forenet produktion og andre betingelser 

for produktion, transport og levering af fjernvarme 

samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse 

af prisloft, der er sendt i høring samtidig med 

prisloftbekendtgørelsen. 

§ 6 Ophæves. Der er tale om dobbeltregulering, da 

reglerne om anmeldelse af leveringsaftaler til 

Energitilsynet fremgår af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse 

om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på 

anlæg med forenet produktion og andre betingelser 

for produktion, transport og levering af fjernvarme 

samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse 

af prisloft, der er sendt i høring samtidig med 

prisloftbekendtgørelsen. 

Ikrafttrædelses- og 

overgangsbestemmelser 

Ny overskrift i konsekvens af at de gældende 

overgangsbestemmelser ikke længere har betydning, 

jf. ovenfor. 

§ 7, stk. 4 Ophæves da overgangsbestemmelserne om 

leveringsaftaler ikke længere er relevante. 

§ 8 Ophæves da overgangsbestemmelserne om 

leveringsaftaler ikke længere er relevante. 

 

 


