Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Att: Thomas Bjerring Qvist, tbq@ens.dk

Vedr: Dispensation for prisloft og maksimalpris for fjernvarme fra
affaldsforbrændingsanlæg
Dansk Fjernvarme har fra medlemmer modtaget information om, at mindst et
affaldsforbrændingsanlæg har ansøgt om dispensation jf. Bekendtgørelse om
fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra
affaldsforbrændingsanlæg nr. 1213 af 17. december 2012 § 4 stk. 5.
Dansk Fjernvarme vil minde Energistyrelsen om, at prisloftet kun kan dispenseres,
såfremt særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden taler for det. Det skal
fremhæves at det er varmeforsyningssikkerhed der tales om, dvs. et
affaldsforbrændingsanlæg som ønsker dispensation for prisloftet bør dokumentere
at der ikke kan leveres den nødvendige varmeforsyningssikkerhed.
Formålet med prisloftreguleringen er jf. vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 at
sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til
varmeproduktion.
Kriterierne i prisloftmodellen skal:
a) Fremme økonomisk effektivitet af sektoren
b) Indebære fair konkurrencemuligheder mellem affaldsforbrændingsanlæg
c) Understøtte miljømæssigt hensigtsmæssige løsninger
d) Tilstræbe at sikre, at varmeforbrugere alene skal bære de omkostninger,
der kan henføres til varmeproduktion.
Punkt. a) medfører sammen med vækstaftalens krav om effektivisering på samlet
200 mio. kr. i sektoren, at affaldsforbrændingsanlæg først og fremmest bør
kompensere for manglende dækning af omkostninger via effektiviseringer. Et
affaldsforbrændingsanlæg som søger dispensation bør dokumentere, at
effektiviseringsmuligheder er udtømte. Derudover skal der gøres opmærksom på,
at det lavere prisloft primært er opstået via tilbagerulninger af affaldsvarmeafgifter,
som er en særomkostning til varmesiden.
Dispenseres der for prisloftet overholdes punkt b) ikke, idet det pågældende
affaldsanlæg opnår unfair konkurrencefordel i forhold til andre
affaldsforbrændingsanlæg.
Punkt d) medfører, at der ikke bør gives dispensation, idet varmeforbrugerne
kommer til at bære omkostninger til affaldshåndtering.
Dansk fjernvarme skal endelig gøre opmærksom på, at en dispensationsansøgning
skal ledsages af en plan for alternativ varmeforsyning, idet Energistyrelsen ikke har
beføjelse til at dispensere for prisloftet over længere tid.

9. december 2015
jt

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

John Tang · Chefkonsulent
Dansk Fjernvarme
jt@danskfjernvarme.dk
Tlf. +45 7630 0000

