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BILAG 2 – RETSGRUNDLAG 
 

 

 

1. INDLEDNING 
 
1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven og anmel-
delsesbekendtgørelsen, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der 
fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset 
af retsgrundlaget. 

2. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehie-
rarkiet, således at bestemmelser i varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendt-
gørelsen citeres før retspraksis og Energitilsynets egen håndbog til forståelse af 
fastsættelsen af varmepriser efter varmeforsyningsloven, herunder kravet om en 
priseftervisning. 

2. KOLLEKTIVE VARMEFORSYNINGANLÆG 
 
3. Kollektive varmeforsyningsanlæg er defineret i varmeforsyningslovens § 2, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017. Ministerens bemyndigelse til helt eller 
delvist at undtage visse varmeforsyningsvirksomheder fra loven er reguleret i stk. 
5. Bestemmelserne lyder:  

§ 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende 
anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmt vand, jf. dog stk. 2: 
1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas. 
2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, affalds-
forbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv. 
3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg,(6) affaldsforbrændingsanlæg mv., 
herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling og kraftvarme-
anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder. 
4) Blokvarmecentraler, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt på 25 MW eller 
derunder. 
Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til 
produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 
0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de pro-
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duktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på un-
der 0,25 MW. 
Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distri-
butionsnet til fremføring af naturgas. 
Stk. 4. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke virksom-
hed, der er reguleret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om el-
forsyning bortset fra kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder. 
Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at visse for-
mer for kollektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være omfattet af 
loven. 
 

4. § 2 i den nugældende varmeforsyningslov er i store træk en videreførelse af § 2 
i den oprindelige varmeforsyningslov fra 1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979). Af 
forarbejderne til den oprindelige varmeforsyningslov (lovforslag nr. 206 fremsat 
den 5. april 1979) fremgår bl.a. følgende vedrørende lovens anvendelsesområde:  

I § 2 fastlægges, hvad der i lovens sammenhæng forstås ved kollektive varmeforsy-
ningsanlæg.  
 
Af stk. 1 fremgår det, at kollektive varmeforsyningsanlæg er anlæg, hvis hovedfor-
mål er at levere energi i form af gas, opvarmet vand eller damp til bygningers op-
varmning og forsyning med varmt vand. Anlæg hvis hovedformål er at levere energi 
til andet end bygningsopvarmning, f.eks. til procesformål i industrien, betragtes ikke 
som kollektive varmeforsyningsanlæg. Anlæg i en industrivirksomhed, der produce-
rer energi til procesformål, men som desuden har en produktion af overskudsvarme, 
der anvendes til rumopvarmning, er således ikke omfattet af definitionen.  
 

5. Ved i lovforslag 2014/1 LSF 177 (bemærkninger til lov nr. 745 af 1. juni 2015) 
om indsættelse af kommuners hjemmel til at drive varmeforsyningsvirksomhed 
blev om kollektive varmeforsyningsanlæg bemærket følgende: 

§ 2 i lov om varmeforsyning definerer kollektiv varmeforsyning. Kollektive varmefor-
syningsanlæg kendetegnes bl.a. ved, at de drives med det formål at levere energi til 
bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand (rumvarmeformål). Hvis 
et anlæg i mindre omfang også producerer til andre formål, er der fortsat tale om et 
kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvis hovedformålet er rumvarmeforsyning. 
 

6. Af Energistyrelsens vejledning til den tidligere projektbekendtgørelse nr. 1295 
af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-
ningsanlæg, (december 2007), fremgår bl.a. følgende om kollektive varmeforsy-
ningsanlæg: 

Anlæg, hvis hovedformål er at levere energi til andet end opvarmning af bygninger, 
f.eks. til fremstilling af industri-, landbrugs- el-ler gartneriprodukter, er ikke kollektive 
varmeforsynings-anlæg i varmeforsyningslovens forstand. Hvis et anlæg leverer 
energi både til opvarmning/varmt brugsvand og til procesformål, skal kommunen 
vurdere, hvad hovedformålet med anlæggets energiproduktion er. Udgangspunktet 
for kommunens vurdering vil være, til hvilket formål over halvdelen af energiproduk-
tionen går.  
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En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler. Der er kun tale om 
brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. 
Det betyder at brændsler typisk kan være fossile som kul, olie og naturgas eller bio-
masseformer, som f.eks. flis.  
 
Derimod er overskudsvarme, hvor der ikke bliver brugt ekstra brændsel til at produ-
cere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel. Dette gælder uanset, hvil-
ket brændsler der er brugt til den oprindelige proces.  
 
Tilsvarende anvendes der ikke brændsel til at producere solvarme og geotermi. El-
drevne varme-pumper og elpatroner (dyppekoger) betragtes ligeledes ikke som 
brændsel. 
 

7. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, blev indsat ved ændringslov nr. 622 af 11. juni 2010. 
Af de specielle bemærkninger til lovforslaget som fremsat (2009/1 LSF 154) 
fremgår: 

Forslaget ændrer varmeforsyningslovens § 2 således, at der indføres en generel 
bagatelgrænse på 0,25 MW for at udelukke små demonstrations- og udviklingspro-
jekter fra varmeforsyningslovens regler. Bagatelgrænsen gælder allerede for blok-
varmecentraler. Formålet med forslaget er at sidestille regulering af blokvarmecen-
traler og andre kollektive varmeforsyningsanlæg. 
 

8. Ministeren har udnyttet sin hjemmel i § 2, stk. 5 (og § 21, stk. 2) ved udstedelse 
af undtagelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010 
om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varme-
forsyning. Bekendtgørelsen indeholder regler om undtagelse for levering fra blok-
varmecentraler i §§ 2 og 3: 

§ 2. Priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand eller damp fra en bo-
ligbloks, virksomheds og privat eller offentlig institutions egen blokvarmecentral, der 
ifølge varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, er omfattet af reglerne om kollektive 
varmeforsyningsanlæg, er undtaget fra bestemmelserne i lovens kapitel 4, såfremt 
anlægget udelukkende leverer opvarmet vand eller damp til boligblokkens, virksom-
hedens eller institutionens eget forbrug. 
 
§ 3. En blokvarmecentral med en varmekapacitet på mellem 0,25 MW og 1 MW, der 
ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens 
eget forbrug, er undtaget fra anmeldelsespligten i lovens § 21, stk. 1. 

3. PRISREGULERING 
 
9. Varmeforsyningslovens overordnede prisregulering er reguleret i § 20, stk. 1 og 
2. Bestemmelserne lyder som følger: 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med 
en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til 
det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med 



ENERGITILSYNET | BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG Side 4/9 

det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand 
indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efter-
forskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige for-
pligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, 
samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder 
opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemer-
ne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 a-20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering 
af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 
om elforsyning.  
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre ud-
gifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. 
Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning 
i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og 
indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med 
Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 
 

10. Energiklagenævnet har i en række afgørelser taget stilling til omfanget af 
Energitilsynets vurdering af varmeforsyningsvirksomhederne omkostninger efter § 
20. I afgørelse af 4. november 2004 om Middelfart Fjernvarmes omkostninger til 
repræsentation udtalte Energiklagenævnet (Energiklagenævnets journalnummer j. 
nr. 21-223):  

Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven § 20 kan kollektive varmeforsynings-
anlæg mv. indregne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Det er ikke i den 
forbindelse Energitilsynets opgave at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltpo-
ster til fx repræsentation. Denne opgave hører under varmeforsyningsanlæggets re-
vision og for private anlæg den demokratiske kontrol i forbindelse med varmeforsy-
ningens generalforsamling.  
 
Afsløres der efterfølgende ulovligheder må spørgsmålet løses på generalforsamlin-
gen. Hvis dette ikke er muligt ved anmeldelse til politimæssig behandling eller afgø-
relse ved domstolene. 

 
11. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til afvikling af en konstateret 
over- eller underdækning. I afgørelse af 13. juni 2012 i sagen om prisen for af-
faldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S (Energiklagenævnets journalnummer 
1021-11-33) udtalte nævnet bl.a.: 

Kollektive varmeforsyningsanlægs udgifter og indtægter skal over en årrække ba-
lancere (hvile-i-sig-selv-princippet). Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, fastsætter i 
den forbindelse, at der alene kan indregnes nødvendige omkostninger i prisen. Så-
fremt der i varmeprisen er opkrævet unødvendige omkostninger, eller såfremt prisen 
ikke har indeholdt alle nødvendige omkostninger, vil der opstå en over- eller under-
dækning i det konkrete kollektive varmeforsyningsanlæg. Udgangspunktet er ifølge 
administrativ praksis, at en opstået overdækning ikke blot kan, men skal indregnes i 
det regnskabsår, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører.  
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12. Muligheden for vedvarende energianlæg og industrivirksomheder til at indreg-
ne overskud i varmeprisen er reguleret i § 20 b, stk. 1. Efter stk. 2 kan ministeren 
fastsætte regler om, at andre end indistrivirksomheder og VE-anlæg kan indregne 
et overskud i prisen. Hjemlen er ikke udnyttet. Bestemmelserne lyder: 

§ 20 b. Geotermiske anlæg, solvarmeanlæg og biogas- eller biomassebaserede 
varme- eller kraftvarmeværker, som leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset 
fra naturgas til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan i prisen for de i § 20, stk. 1, 
nævnte ydelser indkalkulere et overskud. Ligeledes kan industrivirksomheder, der 
leverer overskudsvarme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, indkalkulere et over-
skud. 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at andre end de i stk. 1 
nævnte anlæg kan indkalkulere et overskud i prisen for de i § 20, stk. 1, nævnte 
ydelser, såfremt disse er baserede på vedvarende energi og indgår i tilsvarende le-
veranceforhold som nævnt i stk. 1. 
 
 

13. Bestemmelsen i § 20 b blev indsat i varmeforsyningsloven ved ændringslov nr. 
451 af 31. maj 2000. Af de generelle bemærkninger til lovforslaget som fremsat 
(1999/1 LSF 240) fremgår bl.a.: 

Lovforslaget indeholder en undtagelse fra varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-selv«-
princip for anlæg, der forsyner andre anlæg med brændsel eller energi. Undtagelsen 
vil dog kun gælde for anlæg, hvis produktion er baseret på geotermi, solvarme, bio-
gas eller biomasse. En tilsvarende undtagelse vil komme til at gælde anlæg i virk-
somheder, der leverer industriel overskudsvarme. 
 
De omfattede anlæg vil kunne optjene et overskud på almindelige kommercielle vil-
kår. Baggrunden herfor er, at der er et behov for at fremme udbygningen med anlæg 
baseret på vedvarende energikilder og at fremme udnyttelsen af industriel over-
skudsvarme. Ved at lade aktører få adgang til på kommercielle vilkår at etablere el-
ler udnytte disse anlæg, vil der blive skabt bedre forudsætninger for denne udbyg-
ning. 
 

14. Af de specielle lovbemærkninger fremgår bl.a.: 

Da der endvidere skal sikres en fortsat indpasning af industriel kraftvarme i fjern-
varmeforsyningen, kan disse anlæg ligeledes indregne et overskud i prisen for deres 
leverancer til et produktions- eller forsyningsanlæg. 
 
Såfremt et anlæg, bortset fra til reserve- eller spidslastproduktion, anvender andre 
brændselsformer eller teknologier end de, der udtrykkeligt er nævnt i § 20 b, vil hele 
anlægget være afskåret fra at udnytte mulighederne for fortjeneste efter § 20 b. 

 
15. Formålet med lovændringen var således bl.a. at fremme udnyttelsen af indu-
striel overskudsvarme.  



ENERGITILSYNET | BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG Side 6/9 

16. Energiklagenævnet traf den 15. december 2008 afgørelse i en klage fra Natur-
gas Fyn A/S over Nyborg Kommune af 10. april 2008 godkendelse af projektfor-
slag for etablering af et biomassebaseret kedelanlæg og transmissionsledning til 
forsyning af Ullerslev Fjernvarme (Energiklagenævnets journalnummer 2021-
146).  

17. Energiklagenævnet tilsluttede sig i afgørelsen Energistyrelsens forståelse af 
overskudsvarme, hvorefter der er tale om overskudsvarme, når der ikke anvendes 
ekstra brændsel til at producere varmen. Overskudsvarme skal herefter forstås som 
et biprodukt til en anden og primær proces, der ikke har varmeproducerende ka-
rakter:  

Overskudsvarme er, til forskel fra f.eks. fossile brændstoffer (eksempelvis naturgas) 
og biomassebrændsler (eksempelvis træflis), ikke at betragte som et brændsel. Et 
projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme kan derfor godkendes uanset be-
stemmelsen om brændselsvalg i projektbekendtgørelsens § 15. Ifølge Energistyrel-
sens vejledning til projektbekendtgørelsen er der tale om overskudsvarme, når der 
ikke anvendes ekstra brændsel til at producere varmen. Energiklagenævnet kan til-
slutte sig denne forståelse af begrebet overskudsvarme. Overskudsvarme skal såle-
des i projektbekendtgørelsens forstand forstås som et biprodukt til en anden og pri-
mær proces, der ikke har varmeproducerende karakter. 
 
Projektforslaget indebærer, at der etableres en kedel til afbrænding af virksomhe-
dens restprodukter. Restprodukterne fremkommer ved virksomhedens fremstilling af 
trævarer og afbrændes i en til lejligheden opført kedel. Den varme, som kedlen her-
efter leverer til brug for virksomheden selv og til Ullerslev Fjernvarme, er ikke et bi-
produkt i forhold til den produktion af trævarer, som virksomheden fremstiller. Den 
nye kedels primære formål er at producere varme, og som brændsel herfor anven-
des virksomhedens restprodukter. Varmen kan derfor ikke betegnes som over-
skudsvarme. For at projektforslaget kan godkendes, skal det opfylde projektbe-
kendtgørelsens § 15 om valg af særlige brændselstyper, ligesom de øvrige betingel-
ser i projektbekendtgørelsen skal være opfyldte. 

4. ANMELDELSESREGLER 
 
18. Varmeforsyningslovens anmeldelsesregler fremgår af § 21, stk. 1-3. I henhold 
til stk. 1, skal priser og grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet. Alle om-
kostninger, der har indflydelse på prisdannelsen, skal derfor fremgå af anmeldel-
sen. Priser m.m., der ikke er anmeldt, er ugyldige, jf. stk. 3. Ministeren kan i med-
før af stk. 2, undtage visse virksomheder fra anmeldelsespligten. Bestemmelserne 
lyder: 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre be-
tingelser for ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er 
nedsat af klima-, energi ogbygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af 
grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler 
om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energi-
tilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af 
en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsy-
net kan give pålæg om anmeldelse. 
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Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at visse sager ikke 
skal anmeldes. 
Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre be-
tingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

 
11. Energitilsynet har med hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, udstedt 
Anmeldelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014 om 
anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, 
transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for 
fastsættelse af prislofter.   
 
19. Om hvad der skal anmeldes nævner § 2:  

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders 
tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder almindelige bestem-
melser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om 
renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning 
af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v. 
Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virk-
somheders budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervis-
ning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldel-
sespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan. 
Stk. 3. Anlæg og virksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, der udarbejder årsrapport  
efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med an-
meldelsen af priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport eller årsregnskab, 
samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervisning  
Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser 
i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om 
varmeforsyning. 
 

20. Priseftervisning skal ledsages af en erklæring om priseftervisningens overens-
stemmelse med varmeforsyningsloven: 

§ 3. […] 
Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revi-
sorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens 
kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal an-
vende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i Energitilsynets online 
anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside. 
 

21. De anmeldte priser m.v. registreres i Energitilsynets register ENAO: 

§ 4. […] 
Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offent-
ligt tilgængelige register. 
 

22. Manglende anmeldelse kan straffes med bøde efter § 6: 
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§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, 
1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, og 
2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne 
bekendtgørelse. 
Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at ef-
terkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varme-
forsyning, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige el-
ler ugentlige bøder, jf. § 33 i lov om varmeforsyning. 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reg-
lerne i straffelovens 5. kapitel. 
 

23. Ministeren har udnyttet sin hjemmel i § 2, stk. 5 og § 21, stk. 2, ved udstedelse 
af bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010 om undtagelse af biogasanlæg og 
blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning. Bekendtgørelsen inde-
holder bl.a. regler om undtagelse fra anmeldelsespligten for levering fra blokvar-
mecentraler i §§ 2 og 3, jf. ovenstående afsnit 2.  

5. ENERGITILSYNETS 2010-HÅNDBOG 
 
24. Energitilsynet har i 2010 udgivet en håndbog til budget og priseftervisning 
forvarmeprisregnskaber, ”Varmeprisen rigtig første gang”. Om priseftervisninger 
og revisorerklæring nævner håndbogen bl.a.: 

Anmeldelse af priseftervisning 
Hvad er en priseftervisning 
 
En priseftervisning er virksomhedens dokumentation til Energitilsynet for, hvordan 
den anmeldte varmepris forholder sig til de faktiske omkostninger, varmevirksomhe-
den har haft i løbet af året. 
 
Det er med andre ord virksomhedsledelsens kontrol af, at virksomheden har over-
holdt varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip. 
 
Skemaerne for budget og priseftervisning er grundlæggende ens, og posterne er de 
samme i begge skemaer, således at den budgetterede pris efterfølgende kan efter-
vises. 
 
Priseftervisningen indeholder yderligere en statusside (til afstemning) samt supple-
rende oplysninger (noter) til brug for kontrol af oplysningerne. 
 
Priseftervisningen skal fra og med det regnskabsår, der påbegyndes den 1. juni 
2009 eller senere forsynes med revisorerklæring, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 
3, stk. 4, § 9, stk. 2, og bekendtgørelsens bilag 4 - 5. 

6. DISPENSATION  
 
22. Energitilsynet kan under visse forudsætninger meddele dispensation, jf. an-
meldelsesbekendtgørelsens § 8: 
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§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgø-
relse, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for anlæg, virk-
somheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 

7. ENERGITILSYNETS FORRETNINGSORDEN 
 
25. Energitilsynets forretningsordens § 39 lyder som følger: 

§ 39. Sekretariatet for Energitilsynet udfører tilsynets beslutninger.  
Stk. 2. Sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med 
tilsynets faste praksis, i overensstemmelse med de af tilsynet tilkendegivne retnings-
linier eller i sager af mindre økonomisk betydning. På Energitilsynets nærmest føl-
gende møde afgiver sekretariatet beretning om væsentlige afgørelser truffet af se-
kretariatet og andre væsentlige forhold vedrørende sekretariatets virksomhed.  
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