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Til virksomheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste 

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendt-

gørelsen på varmeområdet med henblik på ensretning af regnskabsår 

 

Indledning 

Hermed sendes et udkast til en ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgø-

relsen på varmeområdet i høring. Det foreslås at ændre anmeldelsesbekendtgørel-

sen således, at virksomheder med et årligt varmesalg på 50 TJ eller mere fra 1. 

januar 2019 har et varmeregnskabsår, der svarer til kalenderår. 

 

Den foreslåede ændring er en udmøntning af Forslag L 93 af 15. november 2017 

til lov om ændring af lov om varmeforsyning. Ensretning af regnskabsår sker som 

første led i en standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for varme-

forsyningsvirksomheder til brug for den nye økonomiske regulering. Som andet 

led forventes det, at der i løbet af 2018 vil skulle foretages ændring af reglerne i 

forbindelse med en standardkontoplan og indberetning af oplysninger til brug for 

indtægtsrammeregulering og benchmarking, når der har været gennemført et ana-

lysearbejde heraf. 

 

Denne høring vedrører alene en ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen i forbin-

delse med ensretning af regnskabsåret således, at det følger kalenderår. 

 

Eventuelle bemærkninger til høringsudkastet vil kunne sendes til Renée 

van Naerssen (rvn@energitilsynet.dk) med kopi til Marie Louise Dahl 

(mld@energitilsynet.dk). Høringsfristen er den 22. december 2017. 

 

Gældende regler 

Anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet gælder virksomheder, der leverer 

opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, der er omfattet af varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. Dvs. virksomheder, der leverer med det formål at levere 

energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand (rumvame-

formål). Desuden er levering af varme til andre formål omfattet af varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, hvis der er tale om levering af opvarmet vand fra et cen-

tralt kraftvarmeanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., eller hvis der 

er tale om procesvarme, der samproduceres med rumvarme, og der ikke er anmeldt 

en omkostningsfordeling til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 20 c. 

 

Virksomhederne kan efter de gældende anmeldelsesregler selv vælge deres varme-

regnskabsår, og skal afhængig af deres valg indberette til Energitilsynet inden den 

15. marts (ved regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november) eller 

inden den 15. september (ved regnskabsår, der udløber mellem 1. december og 31. 

maj). 
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Side 2/2 

Nye anmeldelsesregler for virksomheder med et varmesalg på 50 TJ eller mere 

De nye anmeldelsesregler for indberetning af varmeregnskabet til brug for ind-

tægtsrammeregulering (reguleringsregnskabet) gælder for virksomheder omfattet 

af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der i mindst to ud af tre år i den periode, der 

udgøres af de tre regnskabsår, der starter i årene 2014, 2015 og 2016, har solgt 

mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år. Disse virksomheder skal fra 1. ja-

nuar 2019 anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, og anmelde regule-

ringsregnskab ledsaget af revisorerklæring senest den førstkommende 1. april. 

 

Virksomheder, der i mindst to ud af tre regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, 

har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år, vil blive omfattet af kravet 

om at ensrette varmeregnskabsåret således, at det følger kalenderåret, fra 1. januar 

i det andet år følgende på denne periode. 

 

Virksomheder med et varmesalg over den nævnte grænse forbliver omfattet af 

kravet om ensretning af kalenderår og anmeldelsesfrist den 1. april, også hvis de-

res varmesalg senere falder og kommer under grænsen. 

 

Undtagelser 

Virksomheder med et varmesalg under grænsen på 50 TJ pr. år er undtaget fra de 

nye krav om ensretning af regnskabsår til kalenderår og anmeldelse af regulerings-

regnskab senest 1. april. Det samme gælder industrivirksomheder, der leverer 

overskudsvarme, og virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare gasar-

ter til varmeproduktion. Disse virksomheder forbliver reguleret efter de gældende 

regler om varmeregnskabsår og indberetning af priseftervisning. Det vil sige, at 

disse virksomheder fortsat frit vil kunne vælge perioden for deres varmeregn-

skabsår, og afhængig heraf skal indberette priseftervisning enten den 15. marts 

eller den 15. september. 

 

Tilsynsnotat vedrørende nye regler om ensretning af regnskabsår m.v. 

I det vedlagte tilsynsnotat kan der læses mere om de nye regler, herunder bag-

grunden for reglerne og overvejelserne vedrørende reglernes udformning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Renée van Naerssen 
Chefkonsulent 

Tlf. 41715391 

rvn@energitilsynet.dk 
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