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Høring over forslag til bekendtgørelse om et prisloft for overskudsvarme  
 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om et prisloft for 

overskudsvarme i høring. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle 

høringssvar senest onsdag den 25. oktober 2022. 

 

Høringssvaret med angivelse af journalnummer 2022 - 21321 bedes sendt til Energistyrelsens 

hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til hlgt@ens.dk 
 

Baggrund og indhold 

Energistyrelsen udsender ny bekendtgørelse for prisloft på overskudsvarme. Med 

bekendtgørelsesudkastet foreslås indført en ny model for fastsættelse af prisloftet for 

overskudsvarme samt regler for bl.a. individuelle prislofter og fastlåsning af prisloft. Det 

foreslås med modellen, at Forsyningstilsynet årligt fastsætter et prisloft, hvori faktiske 

priseftervisninger indgår. Faktiske priseftervisninger for varmeproduktionsomkostninger 

anvendes til at fastlægge et interval for produktionsomkostninger. Prisloftet foreslås fastsat i 

dette interval ud fra en supplerende beregning, der bl.a. er baseret på Energistyrelsens 

Teknologikatalog.  

 

Med den foreslåede bekendtgørelse bliver det muligt at opnå et individuelt forhøjet prisloft i 

særlige tilfælde. Det vil ligeledes være muligt at opnå et forhøjet prisloft i en periode på op til 

tre år mod en tilsvarende sænkning i yderligere 3 år. Derudover bliver der også indført 

mulighed for, at aftaleparterne kan fastlåse prislofter. 

 

Energistyrelsen henleder opmærksomheden på, at den varmeforsyningsvirksomhed, som 

overskudsvarmen leveres til, er omfattet af varmeforsyningslovens princip om nødvendige 

omkostninger. For de generelle og individuelle prislofter, herunder også en aftalt fastlåsning 

af disse, vil det medføre, at varmeforsyningsvirksomheden for køb af overskudsvarme ikke vil 

kunne indregne mere i sine varmepriser end den laveste pris af prisloftet eller prisen fastsat 

efter § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven.  Det betyder endvidere, at Forsyningstilsynet ikke 

vil kunne fastsætte et individuelt eller forhøjet prisloft, der overstiger prisen fastsat efter § 20, 

stk. 1.   

 

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste, 

ligesom bekendtgørelsen d. 9. september er offentliggjort på Høringsportalen. 
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Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2023. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet til bekendtgørelse kan rettes til: Energistyrelsen, Helle Goth, 

hlgt@ens.dk. 

 

Energistyrelsen inviterer alle høringsparter til informationsmøde om bekendtgørelsen  

 

torsdag den 29. september 2022 kl. 13.00. 

Høringsmødet vil foregå virtuelt. Forud for mødet fremsendes dagsorden og link til mødet til 

de tilmeldte deltagere. 

 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til hlgt@ens.dk senest tirsdag den 27. september 

2022 kl. 12:00. 

 

Det bemærkes, at de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved 

afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, 

Energi- og Forsyningsudvalg. 

 

Med venlig hilsen 

Helle Goth 
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