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KRITERIER FOR DISPENSATION FRA REVI-
SORERKLÆRING FOR OVERSKUDSVAR-
MELEVERANDØRER 
  

1. RESUMÉ 

1. Tilsynet med varmeområdet er i de senere år blandt andet udført gennem den 
såkaldte målrettede kontrolstrategi. Sekretariatet har som led i kontrolstrategien 
orienteret branchen om, at virksomheder, der leverer overskudsvarme til rumvar-
meformål, er omfattet af varmeforsyningsloven og har pligt til at anmelde priser 
og grundlaget herfor m.v. til Energitilsynet. Sekretariatet har endvidere truffet 
afgørelse herom for virksomheder, der leverer overskudsvarme. Virksomhedernes 
tilbagemeldinger har været, at de finder det administrativt byrdefyldt at være om-
fattet af loven og sikre overholdelse af dens bestemmelser. Endvidere finder virk-
somhederne, at det er administrativt og økonomisk byrdefyldt at skulle udarbejde 
og anmelde en priseftervisning med revisorerklæring til Energitilsynet.   

2. Til første forhold kan sekretariatet bemærke, at overskudsvarmevirksomheder 
som bl.a. overskudsvarme fra cementproduktion og supermarkeder, der leverer 
overkudsvarme fra deres kølediske, er omfattet af varmeforsyningslovens prisbe-
stemmelser. Hvis overskudsvarmeleverandører, der ikke er kollektive varmeforsy-
ningsanlæg, helt skal undtages fra prisreguleringen, kræver det en lovændring. 
Derudover kan ministeren vælge at undtage visse virksomheder fra varmeforsy-
ningslovens anmeldelseskrav.    

3. Til det andet forhold bemærker sekretariatet, at varmeforsyningsloven indehol-
der hjemmel til, at Energitilsynet kan fastsætte regler om anmeldelse af en erklæ-
ring afgivet af en revisor. Energitilsynet har benyttet denne hjemmel ved i anmel-
delsesbekendtgørelsen at indsætte et krav om udarbejdelsen af en revisorerklæring, 
hvor revisor, når der anmeldes en priseftervisning, kontrollerer og erklærer sig om, 
at varmeleverandøren har overholdt varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 
Bekendtgørelsen giver Energitilsynet mulighed for at dispensere fra bl.a. dette 
anmeldelseskrav i tilfælde af væsentlige ulemper eller urimelig ulighed. Sekretari-
atet har den 1. maj 2017 modtaget en anmodning om dispensation fra revisorer-
klæring. Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling hertil. Notatet forelægges 
derfor med henblik på Energitilsynets bemyndigelse til sekretariatet til at træffe 
afgørelse i sådanne dispensationssager i overenstemmelse med kriterierne fastlagt i 
dette notat. 

4. Sekretariatet vurderer, at notatets opstillede kriterier vil kunne finde analog 
anvendelse ved evt. dispensationsanmodninger fra andre typer af virksomheder, 



ENERGITILSYNET |  Side 2/15 

der som overskudsvarmeleverandører ikke har varmeproduktion som hovedaktivi-
tet, og hvor kravet om revisorerklæring kan vurderes i væsentlig grad at være ad-
ministrativt og/eller økonomisk byrdefyldt for den pågældende virksomhed. 

2. TILKENDEGIVELSE 

5. Sekretariatet finder, at nedenstående kriterier hver for sig er relevante og kan 
indgå i en konkret samlet vurdering af, om dispensation fra revisorerklæring kan 
opnås. Der vil kunne være yderligere individuelle kriterier, der vil kunne tages i 
betragtning. 

6. Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring i medfør af anmeldelsesbekendtgørelsens § 8, følgende kriterier ved sekretari-
atets vurdering af, om der bør gives dispensation:  

• Leveret mængde overskudsvarme  

Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mindre end ca. 2.350 MWh 
overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW), og har 
leverancen ikke nær tilknytning til hovedaktiviteten, taler dette for en di-
spensation.  

Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mere end ca. 2.350 MWh 
overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW), taler det-
te imod en dispensation, uanset at leverancen ikke har nær tilknytning til 
hovedaktiviteten.     

• Verserende tvist 

Er der ikke en verserende tvist mellem overskudsvarmeleverandør og 
varmekøber om varmeprisen og/ eller leveringsbetingelser taler dette for 
en dispensation.  

Er der en verserende tvist af en vis betydning mellem overskudsvarmele-
verandør og varmekøber om varmeprisen og/ eller leveringsbetingelser ta-
ler dette imod en dispensation.  

• Aftale- og leveringsforhold 

Leverer overskudsvarmevirksomheden til en varmevirksomhed, der har en 
aktuel og reel substitutionsmulighed og dermed en substitutionspris, som 
varmeprisen ikke må overstige, taler dette for en dispensation. 

Leverer overskudsvarmevirksomheden direkte til slutbrugere, taler dette 
imod en dispensation, da slutkunder ikke har en substitutionspris, som 
varmeprisen ikke må overstige. 
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• Varmekøberens behov for revisorerklæring 

Vurderer varmekøberen, at der ikke er et behov for en revisorerklæring, 
taler dette for en dispensation.  
 
Vurderer varmekøberen, at der er et behov for en revisorerklæring, taler 
dette imod en dispensation. 

7. Energitilsynet bemyndigede på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring i medfør af § 39 i Energitilsynets forretningsorden sekretariatet til:  

• At træffe afgørelse i sager om dispensation fra anmeldelse af reviso-
rerklæering på priseftervisning for overskudsvarmeleverandører i overens-
stemmelse med denne tilkendegivelse. 
  

• At træffe afgørelse i sager om dispensation fra anmeldelse af reviso-
rerklæering på priseftervisning for andre typer af virksomheder, der ikke 
har varmeproduktion som hovedaktivitet, i overensstemmelse med denne 
tilkendegivelse. 
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3. SAGSFREMSTILLING 

3.1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 
 
8. I 2016 igangsatte sekretariatet et nyt projekt målrettet varmeforsyningsvirksom-
heders overholdelse af varmeforsyningslovens anmeldelsesregler. Indsatsen sker 
som led i den mere målrettede kontrolstrategi på varmeområdet, som Energitilsy-
net vedtog på sit møde den 25. februar 2014. På trods af regnskabsgennemgange, 
selvevaluering og orientering af sektoren om fokusområder havde sekretariatet 
bl.a. konstateret, at der er virksomheder, omfattet af varmeforsyningslovens pris-
bestemmelser, der ikke er registreret hos Energitilsynet og dermed ikke overholder 
anmeldelsesreglerne.   

9. Sekretariatet har som led i denne kontrolindsats bl.a. haft kontakt med leveran-
dører af overskudsvarme. Flere af disse leverandører har anført, at det er uhen-
sigtsmæssigt og administrativt byrdefyldt, at virksomhederne er omfattet af varme-
forsyningsloven og at sikre sig at dens bestemmelser og heraf afledte praksis over-
holdes. Endvidere har virksomhederne anført, at det er administrativt byrdefyldt at 
skulle udarbejde og anmelde priseftervisningen med revisorerklæring. Enkelte har 
derudover oplyst sekretariatet om at ville stoppe med at levere overskudsvarme, 
mens andre forventer helt at droppe nye overskudsvarmeprojekter. Det administra-
tive besvær som følge af varmeforsyningsloven er en medvirkende årsag hertil, 
men det er ikke den eneste årsag – også afgifterne på overskudsvarme og admini-
strationen i tilknytning hertil en en årsag.   

10. Det er selve den omstændighed, at overskudsvarmevirksomhederne er omfattet 
af varmeforsyningsloven og skal anmelde en varmepris, som kræver et indgående 
kendskab til både lovens regler og praksis, der ifølge det oplyste er administrativt 
byrdefyldt for virksomhederne. Det er således ifølge sekretariatets forståelse ikke 
det forhold, at virksomhederne skal indtaste oplysningerne i Energitilsynets elek-
troniske anmeldelsesystem (ENAO), men derimod hele det forudgående arbejde, 
der er nødvendigt for, at virksomheden kan anmelde bl.a. en varmepris til Energi-
tilsynet. Dette arbejde indebærer bl.a., at alle omkostninger forbundet med over-
skudsvarmeleverancer skal estimeres på baggrund af en allokeringsnøgle. Sekreta-
riatet er opmærksomt på, at omkostninger forbundet med revisorerklæring er en 
særskilt stor omkostning for især de mindre overskudsvarmeleverandører.    

11. Energitilsynet kan ikke træffe beslutning om, at overskudsvarmeleverandører-
ne helt eller delvist ikke er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser 
og dens anmeldelsespligt af bl.a. priser og grundlaget herfor, eller meddele dispen-
sation herfra. Dette skyldes, at Energitilsynet ikke er givet en dispensationsadgang 
i varmeforsyningsloven. Kompetencen til helt eller delvist at undtage virksomhe-
derne fra prisreguleringen og/eller anmeldelseskravet tilkommer lovgiver ved æn-
dring af varmeforsyningsloven eller regler udstedt i henhold hertil.  

12. Derudover kommer, at anmeldelse er en gyldighedsbetingelse efter varmefor-
syningsloven. Gyldighedsbetingelsen indebærer, at varmeprisen med tilhørende 
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grundlag skal være anmeldt til Energitilsynet, før den kan opkræves hos varmeaf-
tageren.   

13. Energitilsynet kan imidlertid meddele dispensation fra de anmeldelseskrav, 
som er fastlagt i anmeldelsesbekendtgørelsen. Energitilsynet kan således meddele 
dispensation fra kravet om revisorerklæring på priseftervisningen, hvis anmeldel-
seskravet medfører væsentlige ulemper for virksomhederne eller forbrugere eller 
medfører urimelig ulighed mellem virksomhederne. Hvad der forstås herved er 
ikke nærmere defineret, og Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling hertil. 
Dette er baggrunden for, at notatet forelægges med henblik på Energitilsynets 
tilkendegivelse samt bemyndigelse til sekretariatet.  

14. Dette notat tilsigter et administrationsgrundlag/kriterier for dispensation for de 
overskudsvarmeleverandører, der vurderes at være særlig administrativt og/eller 
økonomisk bebyrdet som følge af anmeldelsesreglerne, uden at gå på kompromis 
med Energitilsynets mulighed for at føre tilsyn med prisfastsættelsen på varme, 
som er anmeldelsesreglernes formål. Hensigten med notatet er ikke at fremkomme 
med en udtømmende oplistning af kriterier. Sekretariatet bemærker herved, at der 
kan være yderligere individuelle kriterier, der vil kunne tages i betragtning ved det 
efterfølgende dispensationsarbejde. Sekretariatet bemærker endvidere, at det er 
overskudsvarmevirksomheden, der ved anmodning til Energitilsynet skal begrun-
de, hvori den væsentlige ulempe/urimelige ulighed består.     

15. Det kan i øvrigt oplyses, at sekretariatet ultimo april 2017 har sendt et oriente-
ringsbrev til de leverandører af overskudsvarme, som sekretariatet har haft kontakt 
med, om muligheden for at anmode om dispensation fra revisorerklæring.1 Sekre-
tariatet har på nuværende tidspunkt modtaget en enkelt dispensationsanmodning. 
Når sekretariatet fremover tager kontakt til yderligere overskudsvarmeleverandø-
rer, vil sekretariatet oplyse om muligheden for at få dispensation fra kravet om 
revisorerklæring efter kriterierne i dette notat. 

3.2 ORIENTERING AF DANSK FJERNVARME 
 
16. Dansk Fjernvarme er den 8. maj 2017 blevet orienteret om udkast til tilkende-
givelse og bemyndigelse. Dansk Fjernvarme har den 15. maj 2017 fremsendt 
kommentarer til udkastet. Dansk Fjernvarmes bemærkninger er vedlagt som bilag 
4. Høringsnotat er vedlagt som bilag 5.  

4. RETSGRUNDLAG  

17. Retsgrundlag fremgår af bilag 2.  

  

 
1 Orienteringsbrevet er vedlagt som bilag 1. 
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5. BEGRUNDELSE 

18. Indledningsvis i afsnit 5.1 nævnes kort varmeforsyningslovens overordnede 
prisregulering, herunder at både de interne administrative omkostninger, der er ved 
at opfylde anmeldelsesreglerne, og de eksterne omkostninger forbundet med at få 
udarbejdet en revisorerklæring, kan indregnes i varmeprisen i henhold til reglerne 
og praksis. I afsnit 5.2 nævnes virksomhedernes anmeldelsespligt af bl.a. revisor-
erklæring, jf. Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse. I afsnit 5.3 redegøres for 
Energitilsynets mulighed for at meddele dispensation fra anmeldelsesregler. Ende-
lig i afsnit 5.4 behandles de kriterier, der efter sekretariatets vurdering kan være 
relevante at inddrage ved vurderingen af, om en anmodning om dispensation fra 
revisorerklæring kan imødekommes.  

5.1. OMFATTET AF PRISREGULERINGEN 
 
19. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, indeholder de overordnede rammer 
for virksomhedernes prissætning på varme, når disse leverer opvarmet vand, damp 
eller gas bortset fra naturgas til det indenlandske marked det formål at levere ener-
gi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand (rumvarmeformål) 
(punkt 9 i bilag 2).  

20. Prisbestemmelsernes anvendelsesområde er bredere end området for kollektive 
varmeforsyningsanlæg, der er defineret i varmeforsyningslovens § 2 (afsnit 2 i 
bilag 2). Prisbestemmelserne finder således anvendelse på ”kollektive varmeforsy-
ningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW 
samt geotermiske anlæg m.v.” Opregningen af omfattede varmeforsyningsvirk-
somheder afsluttes med et ”m.v.”, hvilket betyder, at opregningen ikke er udtøm-
mende angivet. Dette betyder således, at også overskudsvarmeleverandører er 
omfattet af prisbestemmelserne, herunder bl.a. supermarkeder.   

21. Om en virksomhed falder ind under begrebet kollektivt varmeforsyningsanlæg 
i § 2 har navnlig betydning for etableringskravene. Alene virksomheder, der er 
kollektive varmeforsyningsanlæg, skal have nye anlæg og væsentlige ændringer af 
eksisterende anlæg godkendt i kommunen efter projektbekendtgørelsens regler, 
som er udstedt i medfør af varmeforsyningslovens kapitel 2.2 En overskudsvarme-
leverandør kan i teorien godt være et kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvis den 
driver et anlæg, der har til hovedformål at levere varme til rumvarmeformål og 
leverer mere end 50 procent af den samlede varme til dette formål og i mindre 
grad anvender anlægget til andre formål.3 Ellers er den ikke et kollektivt varme-
forsyningsanlæg (punkterne 4-6 i bilag 2). I praksis er overskudsvarmeleverandø-

 
2 Eksempelvis kan nævnes, at kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW er omfattet af varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 1, men er ikke et kollektivt varmeforsyningsanlæg i medfør af § 2. Dette betyder, at prisfastsæt-
telsen på varme fra dette kraftvarmeanlæg skal overholde varmeforsyningslovens prisregler, og der skal foreta-
ge anmeldelse af priser og betingelser m.v. for denne levering. Selve anlægget skal imidlertid godkendes efter 
reglerne i elforsyningsloven.  

3 Det har været Energistyrelsens praksis, at levering til rumformål skal være hovedformålet.   
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ren ikke et kollektivt varmeforsyningsanlæg, da den ikke har til hovedformål at 
levere varme til rumvarmeformål.      

22. Der er ikke indsat en bagatelgrænse for mængden af leveret opvarmet vand 
eller damp som forudsætning for at være omfattet af prisbestemmelserne.4 Konkret 
betyder dette, at al ekstern leverance af overskudsvarme i dag er omfattet af var-
meforsyningslovens prisbestemmelser, også selvom der kun leveres små mængder.  

23. Prisbestemmelsen i § 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostningsar-
ter, som varmeforsyningsvirksomhederne kan indregne i prisen, forudsat at om-
kostningen er nødvendig. Det drejer sig bl.a. om nødvendige omkostninger til 
administration. At administrationsomkostninger som art er en indregningsberetti-
get omkostning betyder, at omkostninger forbundet med revisorerklæring kan 
indregnes og opkræves over priserne. En leverandør af overskudsvarme vil således 
som udgangspunkt kunne få de administrative omkostninger, der er ved at opfylde 
anmeldelsesreglerne, herunder omkostninger forbundet med revisorerklæring, 
dækket via indregning i prisen for overskudsvarmen på linje med andre nødvendi-
ge omkostninger efter varmeforsyningsloven, sålænge den samlede pris er lavere 
end den pris, som varmekøberen selv kan producere det samme mængde varme til, 
eller købe den til fra anden side, hvilket også kaldes substitutionsprisen.  

24. Varmeforsyningsloven bygger på princippet om nødvendige omkostninger, til 
tider også benævnt ”hvile-i-sig-selv princippet”, som medfører, at virksomheder-
nes omkostninger og indtægter skal balancere. En konstateret ubalance skal som 
hovedregel afvikles i det varmeår, der følger umiddelbart efter det år, hvori den er 
opstået (punkt 11 i bilag 2). Sagt på en anden måde, må varmeforsyningsvirksom-
hederne som udgangspunkt ikke tjene penge på leverancer af varme.  

25. En modifikation til dette princip findes bl.a. i varmeforsyningslovens § 20 b, 
stk. 1, hvorefter VE-anlæg, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsan-
læg, samt industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til et kollektivt var-
meforsyningsanlæg, kan indregne et overskud i overskudsvarmeprisen (punkt 12 i 
bilag 2). Formålet med bestemmelsen har bl.a. været at fremme udnyttelsen af 
industriel overskudsvarme (punkterne 13-14 i bilag 2). Det præciseres ikke, hver-
ken i lovteksten eller forarbejderne, hvad der forstås ved industrivirksomhed. Det 
vil efter sekretariatets vurdering altid være en konkret vurdering, om en virksom-
hed er en industrivirksomhed i varmeforsyningslovens § 20 b’s forstand.  

 
4 Varmeforsyningsloven indeholder i § 2, stk. 2, en ”bagatelgrænse”, men denne bagatelgrænse drejer sig om, 

hvorvidt en varmeforsyning er at betragte som et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller ikke. Kollektive varme-
forsyningsanlæg omfatter herefter ikke anlæg til produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varme-
kapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de produktionsan-
læg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på under 0,25 MW. Formålet med bestemmelsen 
er ifølge de specielle lovbemærkninger (lovforslag 154 om ændring af bl.a. varmeforsyningsloven, som blev 
fremsat den 4. marts 2010 af klima- og energiministeren) at udelukke små demonstrations- og udviklingsprojek-
ter. Sådanne anlæg er derfor ikke omfattet af etableringskravene.   
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26. Ministeren har ikke udnyttet sin hjemmel i § 20 b, stk. 2, til at bestemme, at 
andre end VE-anlæg og industrivirksomheder kan indregne et overskud i prisen 
(punkt 12 i bilag 2). Det er således ikke alle leverandører af overskudsvarme, der i 
henhold til den gældende varmeforsyningslov har mulighed for at indregne et 
overskud. 

27. Efter Energiklagenævnets forståelse af overskudsvarme, er der tale om over-
skudsvarme, når der ikke anvendes ekstra brændsel til at producere varmen. Over-
skudsvarme skal herefter forstås som et biprodukt til en anden og primær proces, 
der ikke har varmeproducerende karakter (punkt 17 i bilag 2). Efter sekretariatets 
forståelse, vil der kun kunne indregnes et overskud i prisen i henhold til § 20 b, 
hvis industrivirksomheder leverer overskudsvarme. 

28. Virksomheder, der leverer overskudsvarme, kan herefter opkræve den laveste 
af enten den omkostningsbestemte varmepris eller varmekøberens substitutions-
pris. Varmeforsyningsloven er en maksimalprislov. Dette betyder, at virksomhe-
derne kan aftale en pris, der er lavere end den omkostningsbestemte pris - inklusi-
ve et eventuelt overskud for industrivirksomheder - eller substitutionsprisen.   

29. Efter varmeforsyningslovens § 2, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om, at 
visse former for kollektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være 
omfattet af loven (punkt 3 i bilag 2). Ministeren har med hjemmel heri udstedt 
”undtagelsesbekendtgørelsen”, som alene vedrører blokvarmecentraler og biogas-
anlæg (punkt 8 i bilag 2). Skal overskudsvarmeleverandører, der måtte anses for at 
være kollektive varmeforsyningsanlæg, undtages helt eller delvist fra varmeforsy-
ningsloven, kræver det, at ministeren foretager ændringer i denne bekendtgørelse. 
Hvis de overskudsvarmeleverandører, der ikke er kollektive varmeforsyningsan-
læg, skal undtages fra prisreguleringen, kræver det en lovændring. Herudover har 
ministeren hjemmel til at undtage visse virksomheder fra anmeldelseskravet, jf. 
nedenstående afsnit. 

5.2 ANMELDELSESPLIGT 
 
30. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at bl.a. priser for den varme-
leverance, der er omfattet af § 20, skal anmeldes til Energitilsynet med angivelse 
af grundlaget herfor efter regler fastsat af Energitilsynet. Energitilsynet kan fast-
sætte regler om formen for anmeldelse, at anmeldelse skal foretages elektronisk, 
og at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en revisor. Priser m.m., der 
ikke er anmeldt, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3 (punkt 18 i bilag 2).  

31. Ministeren kan i medfør af § 21, stk. 2, bestemme, at ”visse sager ikke skal 
anmeldes”. Ministeren har udnyttet denne beføjelse i undtagelsesbekendtgørelsen, 
hvorefter visse blokvarmecentraler er undtaget fra selve anmeldelsespligten i var-
meforsyningslovens § 21, stk. 1, men virksomheden er fortsat omfattet af prisbe-
stemmelserne.5  

 
5 Se ovenstående fodnote 5. 
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32. Anmeldelserne registreres i Energitilsynets register og tjener bl.a. til at sikre 
gennemsigtigheden på varmeområdet for varmeforsyningsvirksomheder og slut-
forbrugere, og for at Energitilsynet kan gennemføre tilsyn og kontrol med, at pri-
serne ikke er højere end varmeforsyningslovens bestemmelser tillader. Anmeldel-
serne anvendes også til statistik om og analyse af fx priser og betingelser (punkt 
21 i bilag 2).  

33. Anmeldelsesbekendtgørelsen opregner i §§ 2 og 3 de oplysninger, der skal 
anmeldes til Energitilsynet. Det drejer sig bl.a. om budgetter og regnskabsoplys-
ninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning), jf. § 2, stk. 2 (punkt 19 i bilag 
2). Priseftervisningen skal være ledsaget af en revisorerklæring, (punkt 20 i bilag 
2) om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbe-
stemmelser, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt.   

34. En tilsidesættelse af anmeldelsespligten efter bekendtgørelsen kan straffes med 
bøde, jf. § 6 (punkt 22 i bilag 2). 

35. Energitilsynets 2010-håndbog (afsnit 5 i bilag 2) nævner om priseftervisningen 
bl.a., at en priseftervisning er varmeforsyningsvirksomhedens dokumentation til 
Energitilsynet for, hvordan de budgetterede omkostninger, og på den baggrund 
den anmeldte varmepris, forholder sig til de faktiske omkostninger, som virksom-
heden har haft i løbet af året. Priseftervisningen er med andre ord virksomhedsle-
delsens kontrol af, at virksomheden har overholdt varmeforsyningslovens princip 
om nødvendige omkostninger. Revisorerklæringen er en erklæring på priseftervis-
ning om regnskabsoplysningernes overensstemmelse med prisbestemmelserne.   

36. Ansvaret for prisregnskabet og dets overensstemmelse med varmeforsynings-
lovens regler påhviler virksomheden med erklæring fra dennes revisor. Dette skal 
også ses i lyset af, at Energitilsynet ikke udfører – og heller ikke har pligt til at 
udføre – bilagskontrol (punkt 10 i bilag 2).  

5.3 DISPENSATION 
 
37. Det følger af varmeforsyningslovens anmeldelsesbestemmelse i § 21, stk. 1, at 
Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte regler om anmeldelse, herunder at an-
meldelse skal ledsages af erklæring afgivet af bl.a. en statsautoriseret revisor, jf. 3. 
pkt. Energitilsynet har udnyttet denne hjemmel ved i anmeldelsesbekendtgørelsen 
at stille krav om, at priseftervisningen skal være ledsaget af en revisorerklæring 
om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbe-
stemmelser, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, 1. pkt.    

38. Energitilsynet kan ikke meddele dispensation fra varmeforsyningslovens an-
meldelsespligt generelt, da Energitilsynet ikke er givet en dispensationsadgang. 
Men Energitilsynet kan dispensere fra kravet om anmeldelse af en revisorerklæ-
ring.   

39. Om dispensationsadgang nævner anmeldelsesbekendtgørelsens § 8, at Energi-
tilsynet i særlige tilfælde kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser i til-
fælde af væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere, eller urimelig ulig-
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hed mellem virksomhederne (punkt 22 i bilag 2). Den væsentlige ulempe eller 
urimelige ulighed er ikke nærmere defineret eller beskrevet i anmeldelsesbekendt-
gørelsen.  

40. Selvom dette notat indeholder kriterier til brug for sekretariatets vurdering af, 
om dispensation kan meddeles, skal der i hver enkelt sag foretages en konkret og 
individuel vurdering af, om betingelserne herfor, er til stede. En eventuel afgørelse 
om at give afslag på dispensation beror på et administrativt skøn. Meddeles di-
spensation og forudsætningerne herfor efterfølgende ændres, kan det medføre, at 
dispensationen ikke kan opretholdes. Ændrer forudsætningerne for dispensationen 
sig i væsentlig grad, har virksomhederne selv ansvar for at bringe sagen op til for-
nyet vurdering i Energitilsynet.   

5.4 KRITERIER FOR DISPENSATION 

5.4.1 INDLEDNING  
 
41. Dette notat tilsigter som nævnt et administrationsgrundlag for sekretariatet til 
brug for vurderingen af dispensation til de overskudsvarmeleverandører, der vur-
deres at være særlig administrativt og/eller økonomisk bebyrdet som følge af an-
meldelsesreglerne. Der er ikke tale om kumulative kriterier, hvor alle nødvendig-
vis skal være opfyldt. Navnlig den leverede mængde er efter sekretariatets vurde-
ring et tungtvejende forhold i vurderingen, men de øvrige forhold er også af væ-
sentlig betydning.    

42. Sekretariatet vurderer, at det er væsentligt for Energitilsynets kontrol af/tilsyn 
med varmepriser, at varmeprisen og nødvendige omkostninger opgøres og anmel-
des, herunder opgøres, hvorvidt der er opkrævet mere eller mindre end disse (uba-
lance) og i forlængelse heraf, om den opståede ubalance afvikles. Det er derfor 
vigtigt, at virksomhederne fortsat anmelder prisen og grundlaget herfor, dvs. et 
budget, principperne for opgørelsen af de budgetterede omkostninger, dvs. en 
”omkostningsfordeling” (andel af indirekte omkostninger til administration, løn, 
afskrivninger m.v.) samt en priseftervisning på grund af ovennævnte.   

43. I første omgang angår notatet dispensation til overskudsvarmeleverandører. 
Men sekretariatet vurderer, at de foreslåede kriterier tilsvarende kan finde anven-
delse på andre varmeforsyningsvirksomheder, der som overskudsvarmeleverandø-
rer ikke har varmeproduktion som deres hovedaktivitet, og hvor den leverede 
mængde varme er begrænset. Sekretariatet kan pt. ikke udelukke, at der ikke kan 
være andre typer af virksomheder end overskudsvarmeleverandører, som tilsva-
rende vil kunne vurderes at være særlig administrativt og/eller økonomisk bebyr-
det som følge af anmeldelsesreglerne. Sekretariatet har ikke konkret kunnet identi-
ficere, hvilke virksomheder, det kunne dreje sig om.  

44. Indledningsvis bemærker sekretariatet, at levering af overskudsvarme fra su-
permarkedernes kølediske, som udgør flere af de små overskudsvarmeleverandø-
rer, er en forholdsvis ny type levering, som varmeforsyningsloven ikke tager sær-
skilt højde for. Der er tale om varme, som leverandøren har i overskud, og som 
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stadig er brugbar, og hvor prisen for viderelevering efter sekretariatets vurdering 
ofte er relativt lav sammenlignet med egentlige varmeproduktionsvirksomheder.   

5.4.2 KRITERIER 
  
45. Nedenstående følger sekretariatets vurdering af de kriterier, der kan lægges til 
grund ved vurderingen af, om en overskudsvarmeleverandør vil kunne meddeles 
dispensation fra anmeldelse af revisorerklæring.  

46. Det drejer sig om forhold som: 

• Den leverede mængde overskudsvarme 
• Om der er en verserende tvist 
• Aftale- og leveringsforhold 
• Varmekøberens egen vurdering af behovet for en revisorerklæring på pris-

eftervisningen.  

5.4.2.1 LEVERET MÆNGDE OVERSKUDSVARME 
 
47. Som varmeforsyningsloven er i dag, er alle leverandører af overskudsvarme 
omfattet af varmeforsyningsloven og dens anmeldelsespligt, hvis der leveres til 
rumvarmeformål, uanset mængden af overskudsvarme.   

48. Sekretariatet foreslår en grænse på den årlige leveringsmængde på mindre end 
ca. 2.350 MWh overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW)6. 
Leverer virksomheden mindre end denne mængde overskudsvarme taler det for en 
dispensation.  

49. Baggrunden for forslaget er, at de omkostninger, der er forbundet med revisor-
erklæring, ved meget små mængder leveret overskudsvarme, kan udgøre en ufor-
holdsmæssig stor andel af de øvrige omkostninger, der er forbundet med leveran-
cen.  

 
6 Regeringen har haft nedsat et udvalg, der har set nærmere på overskudsvarme i den såkaldte ”Afgifts- og 

tilskudsanalysen på energiområdet, Delanalyse 5- nyttiggørelse af overskudsvarme” (benævnt ”A&T analysen). 
Analysen er den  31. marts 2017 offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside. A&T analysen nævner på side 
45, at der anbefales indsat en kapacitetsgrænse på 0,25 MW i varmeforsyningsloven, hvorefter leverandører af 
overskudsvarme med en maksimal varmekapacitet på 0,25 MW vil kunne ansøge om at blive undtaget fra prisre-
guleringen. En sådan kapacitetsgrænse svarer til levering af overskudsvarme til ca. 100 standardhuse ud fra 
forudsætningen om et varmebehov på 23,5 MWh/år inkl. 30 pct.nettab, dvs. 2.350 MWh. Analysen er vedlagt 
som bilag 3.  
Energitilsynets seneste offentliggjorte vægtede gennemsnitspris fra december 2016 viser en pris på 12.629 kr. 
inkl. moms for et standardhus (forudsætning om 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 MWh). Lægges denne 
vægtede gennemsnitspris pris til grund, svarer det til en omsætning på 1.262.900 kr. ved levering til 100 husstan-
de.  
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50. Afgørende for vurderingen af, om dispensation kan meddeles, må efter sekre-
tariatets vurdering være de tilfælde, hvor leverancen af overskudsvarmen har et 
begrænset omfang, og hvor den ikke har en nær tilknytning til hovedaktiviteten. 
Her kan der efter sekretariatets eksempelvis lægges vægt på omfanget af den histo-
riske og forventede fremtidige levering.  

51. På den baggrund formuleres kriteriet som følger: 

• Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mindre end ca. 2.350 MWh 
overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW), og har 
leverancen ikke nær tilknytning til hovedaktiviteten, taler dette for en di-
spensation.  
 

• Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mere end ca. 2.350 MWh 
overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW), taler det-
te imod en dispensation, uanset at leverancen ikke nær tilknytning til ho-
vedaktiviteten.     

5.4.2.2 VERSERENDE TVIST 
 
52. Det kan efter sekretariatets vurdering tillægges vægt, om der er en verserende 
tvist.  

53. Dette kriterium indgik som delelement i en sag for Energitilsynet, hvor en 
virksomhed havde anmodet om dispensation fra anmeldelse af en priseftervisning. 
Energitilsynet lagde i sagen vægt på, dels at omkostningen ikke, som anført af 
virksomheden, måtte anses for at være uproportionel i forhold til, hvad der kunne 
opnås ved priseftervisningen, som var at få udarbejdet en slutopgørelse mellem 
parterne, dels den langvarige og fortsatte verserende tvist mellem sagens parter. 
Energitilsynet afviste herefter at meddele dispensation.7 

54. I tilfælde af en tvist af en vis betydning mellem to parter i et leveringsforhold, 
vil der typisk af hensyn til oplysning af sagen være behov for, at prisregnskabet 
revideres og påtegnes af en uafhængig revisor.    

55. På den baggrund formuleres kriteriet som følger: 

• Er der ikke en tvist mellem overskudsvarmeleverandør og varmekøber om 
varmeprisen og/ eller leveringsbetingelser taler dette for en dispensation.  
 

• Er der en verserende tvist af en vis betydning mellem overskudsvarmele-
verandør og varmekøber om varmeprisen og/ eller leveringsbetingelser ta-
ler dette imod en dispensation. 
 

 
7 Energitilsynets sag 16/08543, ”Brdr. Hartmann anmoder om dispensation fra anmeldelse af priseftervisning”. 

Sagen blev påklaget til Energiklagenævnet, hvor den verserer.  
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5.4.2.3 AFTALE – OG LEVERINGSFORHOLD 
 
56. Ved vurderingen af, om dispensation kan meddeles, kan der lægges vægt på 
det helt overordnede forhold mellem leverandør og aftager af overskudsvarme. 
Endvidere kan der lægges vægt på, om overskudsvarmeleverandøren leverer direk-
te til slutbrugere eller til en varmeforsyningsvirksomhed til videredistribution.  

57. Når den varmedistributionsvirksomhed, der skal modtage overskudsvarmen, 
ikke i særlig stor udstrækning er afhængig af leverancer af overskudsvarme, fordi 
den enten selv kan producere den samme mængde varme, eller har en anden afta-
gemulighed, er der efter sekretariatets vurdering ikke behov for den samme sik-
kerhed i form af revisorerklæring om regnskabets overensstemmelse med varme-
forsyningsloven, som i den situation, hvor varmeleverandøren har monopol på 
leveringen til varmedistributionsvirksomheden. Varmekøberens substitutionsmu-
lighed og dermed substitutionspris vil sætte et loft for, hvor høj en pris, der mak-
simalt kan opkræves for leveringen. Tilsvarende må antages at gælde, når parterne 
leverer til hinanden, eksempelvis når supermarkedet leverer overskudsvarmen fra 
kølediske, når den ikke selv skal bruge varmen, og aftager varmen fra distributi-
onsvirksomheden, når den ikke kan dække eget behov for varme.  

58. Leverer overskudsvarmeleverandøren derimod direkte til slutbrugere – hvilket 
ud fra sekretariatets kendskab til leveringsforholdene på nuværende tidspunkt må 
have formodningen imod sig - er der efter sekretariatets vurdering et større behov 
for en revisorerklæring om regnskabets overensstemmelse med varmeforsynings-
loven. Dette skyldes, at slutforbrugeren ikke har en substitutionspris i henhold til 
varmeforsyningsloven, der kan gøres gældende. At slutforbrugeren ikke kan påbe-
råbe sig substitutionsprisprincippet følger af administrativ praksis.8 Et sådant leve-
ringsforhold taler derfor imod en dispensation.  

59. Sekretariatet vurderer således, at der ved levering til en varmeforsyningsvirk-
somhed til videredistribution ikke må antages at være samme behov for kontrol via 
en revisorerklæring som ved levering direkte til varmeforbrugerne, når varmevirk-
somheden har alternative kilder og leverancen kun udgør en beskeden del af var-
mevirksomhedens samlede varmesalg i MWh. Dette skyldes hovedsagligt, at virk-
somhederne, som må antages at være professionelle, står i en langt stærkere for-
handlingsposition end den almindelige slutkunde og dermed har væsentlig større 
indflydelse på prisfatssættelsen. 

 
8 Energiklagenævnet udtalte i en afgørelse af 22. april 2015 i sagen om prisfastsættelse af fjernbvarmen fra E.ON 

Produktion Danmark A/S´ kraftvarmeanlæg i Vejlesøparken (j. nr. 1021-14-31-39) bl.a. følgende (egen fremhæv-
ning): ”Energiklagenævnet er dermed enig med Energitilsynet i, at substitutionsprisprincippet ikke finder anven-

delse i den foreliggende situation, hvor der ikke er en reel substitutionsmulighed. Det forhold, at klager har en 
egen blokvarmecentral ændrer ikke herved. Tilsvarende vil en anden slutbruger ikke kunne påberåbe sig substitu-
tionsprisprincippet såfremt vedkommende har en egen alternativ varmekilde, f.eks. et VE-anlæg, hvor varmen er 
billigere at producere.” 
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60. På den baggrund formuleres kriteriet som følger: 

• Leverer overskudsvarmevirksomheden til en varmevirksomhed, der har en 
aktuel og reel substitutionsmulighed og dermed en substitutionspris, som 
varmeprisen ikke må overstige, taler dette for en dispensation. 
 

• Leverer overskudsvarmevirksomheden direkte til slutbrugere, taler dette 
imod en dispensation, da slutkunder ikke har en substitutionspris, som 
varmeprisen ikke må overstige. 

5.4.2.4 VARMEKØBERENS BEHOV FOR EN REVISORERKLÆRING  
 

61. De omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med at levere 
overskudsvarme til fjernvarmenettet kan gøre udnyttelsen af overskudsvarme min-
dre attraktivt. Efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, vil alle nødvendige om-
kostninger til udnyttelse af overskudsvarme, heriblandt administrative omkostnin-
ger til bl.a. revisorerklæring, som udgangspunkt kunne indregnes i varmeprisen. 
Det er vanskeligt at sætte et beløb på omkostningen til revisorerklæring, som kan 
variere fra virksomhed til virksomhed, men den kan i denne sammenhæng 
vurderes at være i størrelsesordenen 15-30.000 kr.9 

62. Sekretariatet bemærker i forlængelse heraf, at det ikke er samfundsøkonomisk 
fornuftigt at udnytte overskudsvarme, hvis omkostningerne herved overstiger den 
pris, som varmedistributionvirksomheden selv kan producere varmen til eller få 
den leveret til fra 3. mand, dvs. substitutionsprisen. 

63. Som følge heraf vurderer sekretariatet, at forholdet mellem den omkostnings-
bestemte varmepris og substitutionsprisen ved indregning af omkostninger for-
bundet med revisorerklæring kan tillægges betydning ved vurdering af, om di-
spensation fra revisorerklæring kan meddeles.    

64. Sekretariatet vurderer således, at i tilfælde, hvor indregning af omkostninger 
forbundet med revisorerklæring, er årsag til, at den rene omkostningsbestemte 
varmepris, dvs. uden indregning af et evt. § 20 b- overskud, gør, at de samlede 
omkostninger går fra at være under til at være over varmekøberens 
substitutionspris, således at der ikke leveres overskudsvarme, taler dette for en 
dispensation. 

65. Sekretariatet har overvejet, at det af forskellige årsager kan være forbundet 
med vanskeligheder for varmeleverandøren at få oplyst varmekøberens 
substitutionspris. Dette kan bl.a. skyldes, at varmekøberen af hensyn til sin 
forhandlingsposition ikke ønsker at oplyse om substitutionsprisen. Sekretariatet 
vurderer, at det i den forbindelse kan være både hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt, 

 
9 A&T-analysen nævner om priseftervisning med revisorerklæring, side 47, at: ”Besparelsen ved denne 

administrative lettelse er ikke-ubetydelig. […]. Revisoromkostninger til udarbejdelse af priseftervisning med 
revisorerklæring forudsættes at ligge mellem 15.000-30.000 kr. […]”.   
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at varmeleverandøren indhenter en udtalelse hos varmekøberen om, hvorvidt 
varmekøberen vurderer, at der er behov for en revisorerklæring. Varmekøberen 
kan altid trække sit tilsagn tilbage, hvilket varmeleverandøren skal og varmeafta-
geren kan meddele Energitilsynet om, da det kan have væsentlig betydning for, om 
dispensationen kan opretholdes.  
 
66. På den baggrund formuleres kriteriet som følger: 

• Vurderer varmekøberen, at der ikke er et behov for en revisorerklæring, 
taler dette for en dispensation.  
 

• Vurderer varmekøberen, at der er et behov for en revisorerklæring, taler 
dette imod en dispensation.  

5.4.3 SAMMENFATNING 
 
67. Sekretariatet har i dette notat beskrevet kriterier, som sekretariatet vurderer, 
kan være relevante at inddrage ved den konkrete og individuelle behandling af 
anmodninger om dispensation fra revisorerklæring fra overskudsvarmeleverandø-
rer. Sekretariatet udelukker ikke herved, at der kan være andre relevante individu-
elle kriterier, der kan indgå i vurderingen. Sekretariatet udelukker endvidere ikke, 
at der kan være andre typer af varmeforsyningsvirksomheder, hvor varmeproduk-
tion generelt ikke er virksomhedens hovedaktivitet, og hvor den leverede mængde 
varme er begrænset, og hvor kriterierne efter sekretariatets vurdering tilsvarende 
bør kunne finde anvendelse i tilfælde af dispensationsanmodninger. Det er virk-
somhederne, der ved en dispensationsanmodning skal begrunde overfor sekretaria-
tet, hvori den væsentlige ulempe/urimelige ulighed består. Virksomhederne skal 
således redegøre for, om virksomhederne falder ind under en eller flere af de op-
stillede kriterier, herunder om der er andre individuelle kriterier, der ikke er be-
handlet i dette notat.        

68. Sammenfattende vurderer sekretariatet, at det forhold, at virksomheden kun 
leverer en begrænset mængde, herunder levering til en varmevirksomhed, der har 
en substitutionsmulighed og dermed en substitutionspris, og varmekøberen ikke 
vurderer, at der er et behov for revisorerklæring, taler for en dispensation. Derud-
over taler det for en dispensation, at der ikke er en tvist om prisfastsættelsen mel-
lem varmeleverandør og varmekøber. 
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