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HØRING OVER ANMELDELSESBEKENDT-
GØRELSEN FOR  
VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

 

 

Forsyningstilsynet sender hermed vedlagte udkast til Bekendtgørelse om anmeldelse 

af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt 

varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. (herefter anmel-

delsesbekendtgørelsen) i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de virksomheder og myndigheder, der fremgår af ved-

lagte høringsliste, abonnenter til Forsyningstilsynets nyhedsbreve, ligesom det er of-

fentliggjort på Høringsportalen og Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

Den nye bekendtgørelse udformes som en ny hovedbekendtgørelse. Forsyningstilsy-

net har vedlagt en udgave, hvor ændringer til den gældende bekendtgørelse er marke-

ret. Den nye hovedbekendtgørelse vil i øvrigt være en uændret videreførelse af den 

gældende bekendtgørelse, og Forsyningstilsynet udbeder sig derfor kun bemærknin-

ger til de ændringer der lægges op til i vedlagte udkast til bekendtgørelse. 

BAGGRUND OG INDHOLD 

 

Anmeldelsesbekendtgørelsen skal tilpasses den nye overskudsvarmeregulering, som 

Folketinget vedtog december 2021, samt til Forsyningstilsynets nye anmeldelsessy-

stem. Derudover foretages et par øvrige småjusteringer. 

 

Sideløbende med ændring af bekendtgørelsen vil Forsyningstilsynet opdatere vejled-

ninger og anmeldelsesskemaer. 

 

Overskudsvarmeleverandører undtages anmeldelsespligt  

 

Den nye prisregulering for overskudsvarme indebærer, at virksomheder der leverer 

overskudsvarme, undtages fra at skulle anmelde priser m.v. til Forsyningstilsynet, og 

hele anmeldelsespligten vil herefter påhvile aftageren af overskudsvarmen.  

 

Forsyningstilsynet har derfor tilføjet en ny bestemmelse (§ 1, stk. 2), hvor det fremgår, 

at det er aftageren af overskudsvarmeleverancen, som skal anmelde priser mv. til For-

syningstilsynet.  
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Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at der frem mod 1. januar 2024 vil der være en 

overgangsordning. Overgangsordningen følger af Energistyrelsens overskudsvarme-

bekendtgørelse (BEK nr. 2652 af 28. december 2021).  

 

Ændringen (at hele anmeldelsespligten påhviler aftageren af overskudsvarmen) efter 

nærværende bekendtgørelsesudkasts § 1, stk. 2, vil i første omgang kun gælde for 

overskudsvarmeleverancer, hvor virksomheder, der leverer overskudsvarme, hvor an-

lægget, der udnytter og leverer overskudsvarme, har en kapacitet på eller over 0,25 

MW, og leveringsaftaler er indgået eller genforhandlet 1. januar 2022 eller senere. Alle 

leverancer af overskudsvarme over 0,25 MW vil dog være omfattet af de nye regler pr. 

1. januar 2024. 

 

Virksomheder, der leverer overskudsvarme, hvor anlægget har en kapacitet under 

0,25 MW, er undtaget anmeldelsespligten fra 1. januar 2022, da virksomhederne er 

uden for anvendelsesområdet af anmeldelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 

1, stk. 1.       

 

Forsyningstilsynet skifter anmeldelsessystem 

 

Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem ENAO lukkede den 20. april 2022. Virk-

somheder skal herefter foretage deres indberetninger ved hjælp af en ny fremgangs-

måde, hvor der indsendes blanketter via virk.dk.  

 

Eftersom der i anmeldelsesbekendtgørelsen henvises direkte til ENAO, har Forsy-

ningstilsynet ændret til en mere generel formulering, som også fremtidssikrer bekendt-

gørelsen i forhold til eventuelle nye indberetningsløsninger. Formuleringen svarer til 

udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber, som Forsy-

ningstilsynet sendte i høring den 20. april 2022.  

 

Man kan læse mere om den nye indberetningsløsning her (link til Forsyningstilsy-

net.dk).  

 

Øvrige småjusteringer  

 

Forsyningstilsynet har foruden ovenstående foretaget diverse småændringer og kon-

sekvensrettelser af bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet vil udvide dispensationsbestemmelsen i anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 10, så den dækker Forsyningstilsynets behov for at dispensere, hvis reglerne i 

bekendtgørelsen medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller 

urimelige forhold mellem virksomhederne.  

 

Forsyningstilsynet fjerner bestemmelsen om, at anmeldelser registreres i Forsyningstil-

synets offentligt tilgængelige register (§ 4, stk. 5). Bestemmelsen er en henvisning til 

varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 1. Fjernelsen skyldes, at bestemmelsen giver det 

misvisende indtryk, at alle anmeldelser er offentligt tilgængelige, selvom Forsyningstil-

synet ved flere afgørelser har vurderet, at anmeldelserne for nogle varmeforsynings-

https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/indberetningssystemet-enao-s-afloeser-paa-plads
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/indberetningssystemet-enao-s-afloeser-paa-plads
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virksomheder indeholder forretningsfølsomme oplysninger. Ændringen af bestemmel-

sen vil ikke i sig selv medføre ændringer i adgangen til materiale fra indberetningsløs-

ningen.  

IKRÆFTTRÆDELSE  

 

De nye bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.  

HØRINGSFRIST 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast senest den 8. juni 2022.  

 

Den 21. marts 2022 overgik Forsyningstilsynet til at modtage post via Næste genera-

tion Digital Post. Eventuelle bemærkninger bedes indsendes via virk.dk til den digitale 

postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). Høringssvar bedes angivet journal-

nummer 22/00293.  

 

Hvis man ikke kan sende post via Næste generation Digital Post, er det fortsat muligt 

og at sende evt. bemærkninger på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse 

post@forsyningstilsynet.dk med kopi til sste@forsyningstilsynet.dk.  

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen, www.hoeringsporta-

len.dk efter endt høringsperiode. Her vil fremgå navn og mailadresse. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Søren Asbjørn Christensen Sten-

bøg på telefon 29488110 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Søren Asbjørn Christensen Stenbøg 
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