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Orientering om høring over udkast til bekendtgørelse om et prisloft for 

opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg 

 

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsbrev og udkast til 

bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra 

affaldsforbrændingsanlæg (herefter ”Prisloftbekendtgørelsen”). 

 

Prisloftbekendtgørelsen udstedes med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 4, og skal erstatte bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012, om 

fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 

affaldsforbrændingsanlæg, der ophæves. 

 

Prisloftbekendtgørelsen fastsætter regler om det prisloft, som 

affaldsforbrændingsanlæg er underlagt, når de producerer og leverer opvarmet 

vand eller damp ved forbrænding af affald. 

 

Det er det uafhængige Energitilsyn, som hvert år den 15. oktober beregner og 

udmelder prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg med virkning for det 

kommende kalenderår. 

 

Efter den gældende bekendtgørelse medregnes ikke investeringer i centrale 

kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejere. Desuden 

beregnes prisloftet ud fra den antagelse, at de centrale kraftvarmeanlæg 

udelukkende anvender fossile brændsler (dvs. afgiftspligtige brændsler). 

 

Formålet med justeringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse er 

således, at Energitilsynet ved beregning af prisloftet for 

affaldsforbrændingsanlæg skal: 

 

 medtage et tillæg, som sikrer, at investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, 

der ikke medtages efter de gældende regler, indgår i prisloftet,  

 lægge det centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse til 

grund ved beregningen af prisloftet. 

 

Det er imidlertid af administrative hensyn ikke muligt at opnå en fuldstændig 

afspejling af de enkelte anlægs faktiske levetid eller af de faktisk afholdte 
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finansieringsomkostninger. Det er derfor nødvendigt at tilnærme 

omkostningerne ud fra nogle rimelige økonomiske antagelser.  

 

De gældende regler videreføres derudover, idet der dog er foretaget sproglige 

og strukturelle justeringer for at øge bekendtgørelsens læsevenlighed. Endelig 

er der i forhold til den gældende bekendtgørelse foretaget enkelte 

indholdsmæssige tilpasninger, herunder for at kodificere gældende administrativ 

praksis. 

 

Ændringerne i prisloftbekendtgørelsen i forhold til den gældende 

bekendtgørelse fremgår af vedlagte skema. 

 

Prisloftbekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2017 og får 

således virkning for det prisloft, der gælder for kalenderåret 2018. 

 

Når der i prisloftbekendtgørelsen henvises til anmeldelsesbekendtgørelsen, 

henvises til en bekendtgørelse, som Energitilsynet samtidig hermed har sendt i 

høring. 

 

Bekendtgørelsen sendes i høring den 22. marts 2017 med frist for afgivelse af 

høringssvar den 19. april 2017. Jeg vil herefter sende høringssvar og 

høringsnotat til udvalgets orientering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


