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Elforsyningsloven 
§ 75. Priser og leveringsbetingelser for elproduktionsvirksomheders salg af elektricitet fastsættes ved aftale. 
Stk. 2. Ejere af kraft-varme-produktionsanlæg må ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for 
fjernvarme, jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, ikke udnytte deres stilling til at fordele deres 
omkostninger på en måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne. 

https://www.retsinformation.dk/ 
 
§ 75, stk. 3, at affaldsforbrændingsanlæg økonomisk skal hvile-i-sig-selv, og at ejerne af anlægget ikke må 
udnytte deres stilling til at fordele omkostningerne på en måde, der anses for urimelig for brugerne af 
affaldsbehandlingsanlæg eller for fjernvarmeforbrugerne. Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 følger 
videre, at varmeforsyningsvirksom-heder alene kan indregne omkostninger i prisen, der er forbundet med 
varmeproduktionen og varmeforsyningen. Det følger af både varmeforsyningsloven og elforsyningsloven, at 
prisen for levering af varme fra et affaldsforbrændingsanlæg og fordeling af omkostninger skal være rimelige. 

http://www.ekn.dk 

 
Afskrivningsgrundlaget skal renses for aktiver, der ikke vedrører salget af varme. For værker med forenet 
produktion (decentrale kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg mv.) fordeles den totale anlægssum på 
de enkelte produkter efter rimelige, driftsøkonomiske principper.  
http://energitilsynet.dk/ 

§ 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af 
anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet. 
Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de enkelte produkter efter 
rimelige driftsøkonomiske principper. 

https://www.retsinformation.dk/ 
 
Varmeforsyningslovens prisbestemmelser 

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fastlægger, at varmeforsyningens indtægter (prisen på varme) i et 
år skal dække årets nødvendige omkostninger. Dette kaldes ”hvile-i-sig-selv princippet”. Loven opregner 

udtømmende, hvilke omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. 

https://www.retsinformation.dk 

Milliardregning på vej til fjernvarmekunder 

Lokale fjernvarmeværker har siden 2005 modtaget et tilskud for at kunne levere strøm, når f.eks. 

vindmøllerne står stille. Men det stopper med udgangen af 2018. Konsekvensen er dyrere varme. 

Ministeren har over for Finans understreget, at sagen optager ham »meget stærkt«, men påpeger, at det er 

værkernes eget ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet. 

https://finans.dk 
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