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1. Bevillingens område 

  
1.1   I medfør af § 10 i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om 

elforsyning, som ændret ved lov nr. 2196 af 29. december 2020, meddeler 
Energistyrelsen hermed DTU Kraftvarmeværk ApS bevilling til at drive 
elproduktion fra anlæg, nævnt i punkt 1.3, med en kapacitet på over 25 MW 
på de i elforsyningslovens angivne betingelser og på de nedenfor angivne 
vilkår. Bevillingen giver ikke ret til at drive elproduktion på andre 
elproduktionsanlæg med en kapacitet på over 25 MW. 

 
 

1.2    Bevillingen gælder i 20 år fra denne bevillings dato at regne 
(bevillingstidspunktet). 

 
 

1.3   På bevillingstidspunktet ejer og driver DTU Kraftvarmeværk ApS de anlæg, 
som fremgår af tillæg A til denne bevilling. Tillæg A opdateres løbende ved 
ændringer af bevillingspligtige anlæg.  

 
 

1.4   DTU Kraftvarmeværk ApS har pligt til at underrette Energinet mindst et år i 
forvejen, såfremt det besluttes, at et anlæg skal lukkes eller tages ud af drift, 
så det ikke er til rådighed i en længere periode, jf. elforsyningslovens § 12, 
stk. 1, nr. 4, samt indhente tilladelse fra Energinet, jf. elforsyningslovens § 
27b, stk. 1.  
 
Væsentlige ændringer, herunder hvis anlægget ønskes konserveret, taget 
permanent ud af drift eller skrottet, kan kun ske efter forudgående tilladelse 
fra Energistyrelsen, jf. elforsyningslovens § 11, stk. 1.  

 

 
2.     Den bevillingshavende virksomhed 

 
2.1 DTU Kraftvarmeværk ApS har i forbindelse med bevillingsansøgningen givet 

nærmere oplysninger om ejerforholdene bag virksomheden, som fremgår af 
tillæg B til denne bevilling. Tillæg B opdateres løbende ved ændringer i den 
bevillingshavende virksomheds ejerforhold. 
 

2.2 DTU Kraftvarmeværk ApS hæfter for samtlige forpligtelser for de 
bevillingspligtige anlæg efter denne bevilling.  
 

2.3 DTU Kraftvarmeværk ApS skal opfylde kravet om at have tilstrækkelig 
finansiel kapacitet til at kunne modtage bevilling til drift af 
elproduktionsanlæg på mere end 25 MW, jf. elforsyningslovens § 10, stk. 3. 
Energistyrelsen har på baggrund af fremsendte oplysninger om den finansielle 
kapacitet vurderet, at DTU Kraftvarmeværk ApS opfylder kravet om at have 
tilstrækkelig finansiel kapacitet.  
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Oplysninger om den finansielle kapacitet fremgår af tillæg B til denne 
bevilling. Tillæg B opdateres løbende ved ændringer af betydning for 
vurderingen af den finansielle kapacitet, herunder ændringer i ejerforhold i 
den bevillingshavende virksomhed samt ved køb og salg af bevillingspligtige 
anlæg. 

 
2.4 DTU Kraftvarmeværk ApS skal opfylde kravet om at have tilstrækkelig 

teknisk kapacitet til at kunne modtage bevilling til drift af elproduktionsanlæg 
på mere end 25 MW, jf. elforsyningslovens § 10, stk. 3. Energistyrelsen har 
på baggrund af fremsendte oplysninger om den tekniske kapacitet vurderet, at 
DTU Kraftvarmeværk ApS opfylder kravet om at have tilstrækkelig teknisk 
kapacitet. 
 
Oplysninger om den tekniske kapacitet fremgår af tillæg B til denne bevilling. 
Tillæg B opdateres løbende ved ændringer af betydning for vurderingen af 
den tekniske kapacitet, herunder ved ændringer i serviceaftale eller 
driftslederaftale. 

 
 

3. Vilkår 
 

Bevillingen gives på følgende vilkår: 
 

3.1. Vilkår vedrørende forsyningssikkerhed 

 
3.1.1. Energistyrelsen kan med 1 års varsel bestemme, at DTU Kraftvarmeværk 

ApS af hensyn til forsyningssikkerheden skal opretholde en nærmere fastsat 
mindste elproduktionskapacitet, jf. elforsyningslovens § 50, stk. 3. 
 

3.1.2. Det er et vilkår for denne bevilling, at DTU Kraftvarmeværk ApS påtager 
sig en forsyningspligt for fjernvarme for de fjernvarmeområder, udlagt efter 
varmeforsyningsloven, der forsynes fra kraftvarmeanlæg omfattet af 
bevillingen og som ejes og drives af DTU Kraftvarmeværk ApS, jf. 
elforsyningslovens § 12, stk. 1, nr. 3. Kraftvarmeanlæg, som er en 
forudsætning for fjernvarmeforsyningen af disse områder, må ikke uden 
tilladelse fra Energistyrelsens tages varigt ud af drift, jf. punkt 1.4. 
Forsyningspligten er betinget af, at DTU Kraftvarmeværk ApS fortsat har en 
ret til at forsyne de nævnte fjernvarmeområder. 

 
Fjernvarmeområder, der er omfattet af forsyningspligten, fremgår af tillæg D 
til denne bevilling.  

 

3.2. Øvrige vilkår 

3.2.1. Efter 5 år fra denne bevillings dato og med et forudgående varsel på 1 år, 

kan Energistyrelsen fastsætte nye vilkår i denne bevilling, jf. 

elforsyningslovens § 52. 
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3.2.2. Det er et vilkår for denne bevilling, at DTU Kraftvarmeværk ApS til 

stadighed råder over den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at 

drive de anlæg, som fremgår af tillæg A. 

 

3.2.3. Dokumentation for, at DTU Kraftvarmeværk ApS har tilstrækkelige midler 

til reetablering af anlæg, jf. elforsyningslovens § 12, nr. 2, fremgår af tillæg 

C til denne bevilling. Tillæg C vil blive opdateret ved ændringer. 

 

3.2.4. Inden for rammerne af elforsyningslovens bestemmelser herom skal DTU 

Kraftvarmeværk ApS stille de oplysninger til rådighed for den 

systemansvarlige virksomhed, som er nødvendige for at varetage de 

opgaver, som denne er pålagt efter elforsyningsloven, jf. elforsyningslovens 

§ 84, stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed skal bevare fortrolighed om 

kommercielt følsomme oplysninger, jf. elforsyningslovens § 84, stk. 8. 

 

3.2.5. DTU Kraftvarmeværk ApS er forpligtet til at betale de udgifter, som er 

forbundet med Energistyrelsens myndighedsbehandling forbundet med 

bevilling samt tilsyn med overholdelsen af vilkår for denne bevilling, jf. 

elforsyningslovens § 51 a, stk. 1 og 3. DTU Kraftvarmeværk ApS er 

forpligtet til at meddele Energistyrelsen de oplysninger, som Energistyrelsen 

finder nødvendige for udøvelse af tilsynet, jf. elforsyningslovens § 84, stk. 1. 

Energistyrelsen skal bevare fortrolighed om kommercielt følsomme 

oplysninger. 

 

3.2.6. Bevillingen er undtaget for retsforfølgning og kan hverken direkte eller 

indirekte overdrages til andre, medmindre Energistyrelsen tillader 

overdragelsen og godkender vilkårene herfor, jf. elforsyningslovens § 53, 

stk. 1. 

 

 

4.   Overholdelse af bevillingsvilkår 
 

4.1 Overtrædelse af vilkår i denne bevilling, samt afgivelse af urigtige 

oplysninger i forbindelse med bevillingsansøgningen straffes med bøde, jf. 

elforsyningslovens §§ 87 og 88. 

 

4.2 Overtrædelse af vilkår kan i gentagelsestilfælde endvidere medføre 

inddragelse af bevillingen, jf. elforsyningslovens § 54. 

 

 

5. Klagevejledning 

 

Denne afgørelse kan skriftligt påklages til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 

Viborg, senest 4 uger fra denne afgørelse er meddelt, jf. elforsyningslovens § 89. 
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6.    Accept af bevillingen og dennes vilkår og forpligtelser 

 

DTU Kraftvarmeværk ApS erklærer ved sin underskrift på denne bevilling  
 at faktiske oplysninger indeholdt i denne bevillingsskrivelse virksomheden bekendt 

er korrekte, samt 
 at ville opfylde de forpligtelser og vilkår, som pålægges DTU Kraftvarmeværk ApS 

efter bestemmelserne i elforsyningsloven og lov om CO2-kvoter og i denne 
bevilling. 

 

Bevillingen er først gyldig, når den er underskrevet af såvel DTU Kraftvarmeværk ApS 

som af Energistyrelsen. 

 

 

 

 

 

For DTU Kraftvarmeværk ApS    For Energistyrelsen 
Den     Den 
 
      
____________________   ___________________ 
Steen Neuchs Vedel   Lars Nielsen 
Direktør     Kontorchef  

 


