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CTR´s henvendelse af 15. maj 2019 

Kære Kamma Eilschou Holm 

 

I brev af 15. maj 2019 til Forsyningstilsynet stillede du et spørgsmål om fortolkningen af 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser i relation til køb af el- og bionaturgascertifika-

ter og indregning af omkostninger til investeringer i mere CO2-neutrale energikilder. 

 

Baggrunden for dit spørgsmål i brevet af 15. maj 2019 er, at CTR´s bestyrelse har be-

sluttet, at CTR i 2025 skal være CO2-neutral. I den anledning ser CTR på muligheden 

for at omstille selskabets store spids- og reservelastkapacitet til CO2-neutral varmepro-

duktion  

 

Ud over den fysiske omstilling af anlæggene til eksempelvis indfyring med bionaturgas 

eller bioolie vil CTR ifølge det oplyste kunne købe el- og bionaturgascertifikater, således 

at der et sted på gas- eller elnettet leveres bionaturgas eller vindmøllestrøm.  

 

I den forbindelse lægger du til grund, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 skal fortolkes 

i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i lovens § 1, således at selvom der er 

tale om en meromkostninger til køb af certifikater eller mere CO2-neutrale energikilder, 

er det stadig nødvendige omkostninger, fordi disse omkostninger i højere grad end al-

ternativer formindsker energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.  

 

Hvad angår de mere CO2-neutrale energikilder oplyser du, at da investeringerne ved 

sådanne brændselsændringer enten ikke er til stede eller er meget små, vil omstillingen 

af de fysiske anlæg i de konkrete tilfælde være samfundsøkonomisk fordelagtige. 

 

Du ønsker Forsyningstilsynets tilkendegivelse af, om tilsynet har samme forståelse af 

lovgrundlaget, som CTR har. 

 

 

Forsyningstilsynets svar 

 

Dit spørgsmål er todelt forstået på den måde, at spørgsmålet dels vedrører fysisk om-

stilling af anlæg til indfyring med eksempelvis bionaturgas eller bioolie, dels vedrører 

køb af el- og bionaturgascertifikater.  



 
Side 2/2 

Med hensyn til omstilling af fysiske anlæg skal Forsyningstilsynet foreslå, at CTR kon-

takter den relevante kommune med henblik på at få klarlagt, om kommunen skal tage 

stilling til omstillingen efter varmeforsyningslovens planlægningsbestemmelser i lovens 

kapitel 2. Forsyningstilsynet har ikke beføjelse til at godkende sådanne projekter. For-

syningstilsynet kan derfor ikke udtale sig om de krav af økonomisk og anden karakter, 

som kommunerne efter regler herfor skal forholde sig til ved godkendelse af projekter 

efter varmeforsyningsloven.   

 

Med hensyn til køb af el- og bionaturgascertifikater er varmeforsyningslovens § 20, stk. 

1, udtømmende efter Forsyningstilsynets umiddelbare opfattelse, idet bestemmelsen på 

arts- og funktionsniveau angiver hvilke omkostninger, der kan indregnes i priserne for 

fjernvarmen fra de enkelte fjernvarmeværker.  

 

Omfanget under de enkelte omkostnings- og funktionsarter kan vurderes i konkrete til-

fælde, men overordnet er Forsyningstilsynets umiddelbare opfattelse, at omkostnings- 

og funktionsarterne er givne.  

 

§ 20, stk. 1, ser Forsyningstilsynet som værende møntet på den enkelte virksomheds 

løbende finansiering af den drift, der er omfattet af § 20, stk. 1. Derfor kan det efter vores 

umiddelbare opfattelse ikke være hensigten med § 20, stk.1, at overlade til de af § 20, 

stk. 1, omfattede virksomheder at træffe beslutning om miljømæssige forhold i landet 

med indregning af omkostningerne til køb af el- og bionaturgascertifikater i fjernvarme-

priserne. Det hører med, at sådanne certifikater udmærket kan erhverves uden relation 

til købers egen drift.  

 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse udspringer den miljømæssige opgave på varmeom-

rådet af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, der blev ændret i 2010. Det frem-

går nemlig nærmere af bemærkningerne til ændringsforslaget, at den samfundsøkono-

miske anvendelse af energi er det overordnede formål, men at de miljømæssige og for-

syningsmæssige forhold indregnes som en del af den samfundsøkonomiske vurdering 

af varmeprojekter i den forståelse, at formålsbestemmelsen er møntet på samfundets 

økonomiske og miljømæssige helhed.  

 

Formålsbestemmelsen er - som Forsyningstilsynet ser det - derfor rettet mod landets 

varmeforsyningsplanlægning, og ikke den løbende finansiering af de af § 20, stk. 1, om-

fattede virksomheders drift. Det er derfor Forsyningstilsynets opfattelse, at en henvis-

ning til formålsbestemmelsen ikke gør, at omkostningerne kan indregnes i priserne efter 

§ 20, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet kan foreslå, at der tages en sag på spørgsmålet, hvis CTR begynder 

at købe el- og bionaturgascertifikater, og indregner omkostningerne i fjernvarmepri-

serne.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Parbøl 

Kontorchef 

Tlf. +45 4171 4317 

Mail: CP@forsyningstilsynet.dk 


