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Indførelsen af prislofter for affaldsvarme har givet anledning til spørgsmålet om, 
hvorvidt omkostninger, der fører til en pris, der er højere end prisloftet, kan 
fremføres og indregnes i senere års priser som andre underdækninger, eller om 
disse omkostninger afskæres og bortfalder.

Dette spørgsmål er ikke afklaret i 
hverken varmeforsyningslovens motiver 
eller i bekendtgørelsen om fastsættelse 
af prislofter og maksimalpriser for 
fjernvarme fra affaldsforbrændings-
anlæg.

Energistyrelsen er nu kommet med en 
vejledende udtalelse om dette spørgsmål.

SYNSPUNKTER VEDRØRENDE 
HÅNDTERING AF UNDERDÆKNINGEN
Der kan argumenteres for begge de 
ovennævnte muligheder vedrørende 
håndtering af omkostninger, der fører 
til en varmepris over prisloftet.

Så længe der ikke i et enkelt år 
opkræves mere end prisloftet, er dette 

formelt overholdt, selvom man fremfører 
underdækninger. Da prisloftet også 
gælder for senere år, vil en fremførsel 
ikke føre til, at varme forbrugene på 
noget tidspunkt kommer til at betale 
mere end prisloftet. Det taler for, at 
omkostninger skal kunne fremføres.

Der kan modsat argumenteres for, at 
tanken med prisloftet var at sammenligne 
med omkostningerne ved den alternative 
varmeforsyning, der ellers ville have 
været. Når prisen ikke måtte overstige en 
sådan alternativ pris, kan det ses som en 

slags substitutionspris, hvilket 
kan føre til, at fremførsel af 
underdækning afskæres.

Det er således praksis fra 
Energitilsynet, at hvor der kan 
statueres en substitutionspris, 
kan de omkostninger, der 
overskrider denne, ikke 
fremføres til senere år.

Modsat er det fast praksis 
for Energi klagenævnet, at 
hvis omkostningerne 
overstiger en aftalt pris, 
medfører dette ikke i sig 
selv, at under dækningerne 
ikke kan fremføres.

Det er først, hvis under-
dækninger akkumuleres 
i længere tid, at sådanne 
akkumulerede under-
dækninger måske skal 
afskæres. Der er endnu 
ikke truffet afgørelse i 
den første prøvesag, 
og spørgsmålet har 
derfor heller ikke 
konkret været 
indbragt for Energi-
klagenævnet.

ENERGITILSYNETS 
PRAKSIS OM 

UNDERDÆKNINGER UD 
OVER AFFALDSVARMEPRISLOFTET

Energitilsynet har for et par år siden 
uformelt ladet forstå, at underdækninger 
ud over prisloftet ville kunne fremføres, 
så længe man i hvert enkelt år 
overholdt prisloftet.

I Energitilsynets Sekretariats afgørelse 
fra februar 2015 om Odense Kraft-
varmeværk er det i modsætning hertil 
anført, at underdækninger, der opstår 
som følge af prisloftet, ikke efter-
følgende kan indregnes i priserne. Der 
var ikke tale om et punkt af konkret 
betydning i sagen, og udtalelsen må 
derfor mere ses som en opsummering 
af, hvorledes man ser på praksis.

I en verserende sag har Energitilsynet 
nu indhentet en vejledning fra 
Energistyrelsen om spørgsmålet.

ENERGISTYRELSENS VEJLEDENDE 
UDTALELSE
Energistyrelsens opfattelse er, at 
underdækninger, der fremkommer som 
følge af prisloftet, fortabes og ikke kan 

fremføres til senere år. 

Energistyrelsens opfattelse bygger på, 
at man ifølge forarbejderne kan fortolke 
bestemmelsen således, at prisloftets 
virkning er at sætte en grænse for en 
fordeling af omkostningerne mellem 
affald og varme, ligesom man 
sammenligner med praksis om 
substitutionspriser.

Selvom man som anført også kan 
argumentere for det modsatte resultat, 
må det antages, at Energistyrelsens 
udtalelse vil have afgørende vægt hos 
Energitilsynet, og formentlig også, hvis 
spørgsmålet forelægges for Energi-
klagenævnet.

EN DETALJE VED KRAV, DER 
VEDRØRER TIDLIGERE ÅR  
I den konkrete sag forelå den situation, 
at der fra myndighederne var blevet 
rejst krav om yderligere betalinger af 
afgifter for tidligere år, som var 
omfattet af prisloftet.

Det er naturligvis af stor betydning, 
hvorledes en sådan udgift håndteres 
med hensyn til, om den skal indregnes i 
et år, hvor der er plads i prisloftet eller 
et år, hvor der ikke er, henset til 
Energistyrelsens synspunkt om, at 
underdækninger ikke kan fremføres.

Energistyrelsen udtalte vejledende om 
dette, at hvis forbrændingsanlægget 
ikke har kunnet have kendskab til de 
yderligere omkostninger på det 
tidspunkt, hvor de kunne indregnes i 
den omkostningsbestemte pris, er der 
ikke noget til hinder for at medtage 
dem i de tidligere år, de vedrørte, i det 
omfang der i disse år var plads under 
prisloftet. 

Selvom de ikke kan opkræves med 
tilbagevirkende kraft, kan de så 
medtages og opkræves senere, selvom 
man herved går ud over det konkrete 
opkrævningsårs prisloft, idet der er tale 
om udgifter, man dengang berettiget 
kunne have opkrævet inden for  
prisloftet n
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HVILKE VARME-

LEVERANCER GÆLDER 

PRISLOFTET FOR

Efter den nyeste bekendtgørelse fra 
2012 fremgår det klart, at prisloftet 
kun gælder for levering af opvarmet 
vand produceret ved affaldsfor-
brænding.

Den del af varmen, der produceres 
på andre brændsler, f.eks. flis eller 
naturgas, er derfor ikke omfattet.

Denne retsstilling gælder for det 
nye fælles prisloft, der blev indført 
med den pågældende bekendtgørelse, 
og som får virkning for alle anlæg 
senest fra 1. januar 2016.

I tiden indtil det nye fælles prisloft 
træder i kraft, gælder reglerne i 
bekendtgørelsen fra 2006, der taler 
om levering fra et affaldsfor brændings-
anlæg.

Under denne bekendtgørelse vil 
det bero på de konkrete forhold, 
hvorvidt f.eks. kraftvarme produktion 
på naturgas kan holdes uden for 
prisloftet


