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BILAG 1 TIL PKT. 6 - HØRINGSSVAR  

BILAG 1: HØRINGSSVAR 

1. INDLEDNING 

 

1. Sekretariatet har den 28. oktober 2016 sendt et udkast til afgørel-

se/tilkendegivelse i høring hos Brdr. Hartmann med aftalt frist for bemærkninger 

den 9. november 2016.   

2. Udkastet er også sendt til Tønder Fjernvarme sammen med sagens akter den 28. 

oktober 2016 med frist for eventuelle bemærkninger den 7. november 2016. 

3. Tønder Fjernvarme svarede ved mail af 2. november 2016, og Brdr. Hartmann 

svarede den 9. november 2016. Begge parter har fremsendt få bemærkninger til 

høringsudkastet, hvorfor sekretariatet citerer bemærkningerne i sin helhed og uden 

inddeling i eventuelle emner.  

4. De modtagne svar er gengivet i citat i nedenstående afsnit efterfulgt af sekreta-

riatets bemærkninger. 

2. BEMÆRKNINGER FRA TØNDER FJERNVARME 

 

5. Tønder Fjernvarme bemærker følgende: 

”[…] vi anser de udtalelser i Tilsynets afgørelse, som Energiklagenævnet ikke 

har kommenteret, som fortsat og uantastet gældende. Tønder Fjernvarmesel-

skab ønsker at få foretaget en opgørelse af overdækningen, hvilket må ske i 

parternes retssag, og dette ønskes også for så vidt angår perioden 1/1 – 8/1 

2015. Vi ønsker i den sammenhæng gerne tydeliggjort, at Tilsynets foreløbige 

behandling af dispensationsspørgsmålet er udtryk for, dels at Tilsynet (fortsat) 

er kompetent til at udtale sig om prisberegning mellem Brdr. Hartmann og 

Tønder Fjernvarmeselskab, dels at udgangspunktet vedrørende januar 15 vil 

være i fuld overensstemmelse med afgørelsen af 4. september 2015 og de 7 

punkter, afgørelsen var disponeret i, således navnlig punkt 1 og punkt 4, som 

er de punkter, der vil være afgørende for den videre beregning af overdæknin-

gen, som skal afgøres af domstolene.” 
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6. Sekretariatet bemærker hertil, at udkastet til afgørelse/tilkendegivelse er et ud-

tryk for, at Energitilsynet fortsat anser sig for kompetent til at vurdere prisfastsæt-

telsen i en periode, hvor produktion og leverancer af varme har været omfattet af 

varmeforsyningslovens prisregulering, selvom leveringsforholdet mellem varme-

leverandør og varmeaftager efterfølgende er ophørt.  

7. Vurderingen af prisfastsættelsen i den korte leveringsperiode i januar 2015 vil 

kunne ske i en konkret sag og efter modtagelse af priseftervisning fra Brdr. Hart-

mann, hvis der opstår en konkret mistanke om, at varmeforsyningslovens prisregu-

lering ikke er overholdt. Om og hvornår sekretariatet vil vurdere selve prisfastsæt-

telsen, afhænger også af om Brdr. Hartmann måtte vælge at påklage Energitilsy-

nets afgørelse vedrørende anmodning om dispensation til Energiklagenævnet.  

8. Sekretariatet vurderer, at bemærkningerne fra Tønder Fjervarme ikke giver an-

ledning til justeringer i høringsudkastet.     

3. BEMÆRKNINGER FRA BRDR. HARTMANN 

 

9. Brdr. Hartmann fastholder det tidligere anførte i sagen, og gør derudover gæl-

dende, at der ikke er hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at stille krav 

om priseftervisning, når den ikke skal danne grundlag for tariffer, omkostnings-

fordeling eller andre betingelser. Da anmeldelsesbekendtgørelsen er udstedt med 

hjemmel i denne bestemmelse, skal bekendtgørelsen holde sig inden for rammerne 

af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1:   

”Anmeldelsesbekendtgørelsen kan derfor kun fastsætte regler om anmeldelse 

af priseftervisninger, når det sker som et led i fastsættelsen af varmeprisen 

f.eks. i form af en opkrævning eller tilbageførsel af henholdsvis en konstateret 

underdækning eller overdækning for tidligere regnskabsår. Denne grundbetin-

gelse fremgår tillige af ordlyden af anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2.  

 

En sådan situation er der imidlertid ikke tale om i denne sag, hvor Tønder 

Fjernvarmeselskab med 1 dags varsel lukkede for fjernvarmen fra Brødrene 

Hartmann, og leveringsforholdet derfor ophørte den 8. januar 2015. En prisef-

tervisning for 2015 kan således ikke danne grundlag for en fremtidig varme-

pris, og der er dermed ikke hjemmel til at stille krav om en anmeldelse heraf, jf. 

ordlyden af de nævnte bestemmelser.” 

  

10. Herefter henviser Brdr. Hartmann til, at Energitilsynets krav om priseftervis-

ning for 2015 fejlagtigt vil kunne virke som en ”sagkyndig erklæring” under en 

domstolsprøvelse:  

[…], at Energitilsynet skal kunne føre kontrol med varmeprisen og om nødven-

digt udstede et påbud om en fremadrettet nedsættelse af varmeprisen. Når 

denne mulighed notorisk ikke længere eksisterer i den konkrete sag, hvor leve-

ringsforholdet mellem parterne er ophørt, og spørgsmålet om en eventuel til-

bagebetaling henhører under domstolenes kompetence, jf. Energiklagenæv-

nets afgørelse af 30. juni 2016, vil et krav fra Energitilsynets side om en prisef-
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tervisning for 2015 og eventuelle udarbejdelse af kommentarer til varmeprisen, 

fejlagtigt kunne virke som en ”sagkyndig erklæring” under en domstolsprøvel-

se, uden at retsplejelovens regler om indhentelse af sagkyndige erklæringer er 

overholdt.  

 

11. Sekretariatet har i afgørelsesudkastet redegjort for, hvorfor Energitilsynet efter 

sekretariatets vurdering har kompetence at indhente priseftervisning, selvom leve-

ringsforholdet efterfølgende er ophørt. Ved priseftervisningen med tilhørende revi-

sorerklæring kan Energitilsynet kontrollere, om varmeforsyningslovens prisregler 

har været fulgt for den periode, hvor varmeleverancen har været omfattet af loven. 

Ved priseftervisningen foretages en endelig opgørelse af varmeprisen mellem par-

terne i leveringsperioden. Sekretariatet er enigt i, at Energitilsynet, hvis der skulle 

rejses en sag om selve prisfastsættelsen, som følge af det ophørte leveringsforhold,  

ikke har kompetence til at give pålæg om en fremadrettet efterregulering af var-

mepriser, såsom at overdækninger udlignes i de fremtidige priser. At Energitilsy-

net ikke har kompetence hertil fremgår udtrykkeligt af de to klagenævnsafgørelser, 

der er medtaget i sagen. 

12. Brdr. Hartmann finder, at virksomhedens priseftervisning og eventuelle kom-

mentarer til varmeprisen fejlagtigt kunne virke som en ”sagkyndig erklæring” 

under en domstolsprøvelse, uden at retsplejelovens regler om indhentelse af sag-

kyndige erklæringer er overholdt. Hertil skal sekretariatet bemærke, at det i sagen 

alene vurderes, om Energitilsynet har kompetence efter varmeforsyningsloven til 

at stille krav om anmeldelse om priseftervisning. At anlægge en retssag er en ensi-

dig privatretlig beslutning. I dansk ret gælder bevisbedømmelsens frihed. Retten er 

frit stillet med hensyn til hvilke beviser, der tillægges vægt, og hvilken vægt, der 

tillægges det enkelte bevis. Sekretariatet vurderer, at dette tillige gælder prisefter-

visning med eventuelle kommentarer, hvis denne måtte blive fremlagt i retten. 

Derudover kan retten selv indhente sagkyndige erklæringer eller udtalelser fra 

myndigheder.  

13. Sekretariatet vurderer, at Brdr. Hartmanns bemærkninger ikke giver sekretaria-

tet anledning til at foretage ændringer i selve hovednotatet.  

14. Sekretariatet bemærker afslutningsvis, at Brdr. Hartmann i følgemail, når sa-

gen har været for Energitilsynet, vil blive meddelt klagevejledning for den del af 

sagen, hvor der træffes en afgørelse. Afgørelsen kan således efterfølgende prøves i 

det administrative klagesystem, hvis Brdr. Hartmann måtte ønske det.   
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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 tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierar-

kiet, således at bestemmelser i varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgø-

relsen citeres før retspraksis og Energitilsynet egen håndbog til forståelse af fast-

sættelsen af varmepriser efter varmeforsyningsloven.  

2. ENERGITILSYNETS KOMPETENCE 

 

3. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4
1
, giver Energitilsynet beføjelse til at give 

pålæg, hvis en varmeforsyningsvirksomhed ikke efter forhandling følger Energitil-

synets anvisning om ændringer:  

§ 21. […]  

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med 

forenet produktion eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne i §§ 20-20 c eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, 

såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om 

ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

 

4. Energiklagenævnet taget stilling til Energitilsynet kompetence ved ophørt leve-

ringsforhold.  

5. Den 29. december 2014 traf Energiklagenævnet afgørelse i Eskemosepark-

sagen [j.nr. 1021-14-26-20]. Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark 

havde indbragt en klage over Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 om over-

dækning i E.ON Produktion Danmark A/S´ tidligere forsyningsområde Eskemose-

park. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, at tilsynet ikke i varmeforsyningslo-

 
1 Bekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer   
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vens1 § 21, stk. 4, har hjemmel til at pålægge E.ON Produktion Danmark A/S  at 

tilbageføre en overdækning til klager ved check eller bankoverførsel. Energitilsy-

net henviste på den baggrund klager til at rette et civilretligt krav om tilbagebeta-

ling af overdækningen mod E.ON Produktion ved domstolene. Klager var indtil 

31. maj 2011 tilknyttet et lokalt kraftvarmeanlæg, hvor klager aftog varme. Kraft-

varmeanlægget var ejet af E.ON Produktion.  

6. Ved klagen for Energiklagenævnet gjorde klager bl.a. gældende, at Energitilsy-

nets afgørelse skulle ophæves og hjemvises til tilsynet til fornyet behandling med 

henblik på, at tilsynet pålagde E.ON Produktion at indsende den manglende prisef-

tervisning for 2011 samt herefter pålagde E.ON Produktion at tilbageføre den så-

ledes efterviste varmeprismæssige overdækning pr. 31. maj 2011. 

7. Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen bl.a. følgende: 

Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af sagen tilslutte sig Energi-

tilsynets vurdering af, at Energitilsynet ikke i medfør af tilsynets indgrebs-

beføjelse i varmeforsyningslovens § 21. stk. 4, har kompetence til at pålægge 

E.ON Produktion at tilbageføre overdækningen ved check eller bankoverførsel.  

En eventuel tvist mellem sagens parter om, hvorledes tilbageførslen af over-

dækningen skal ske, er en civilretlig tvist, der ikke er omfattet af Energitilsynets 

kompetence og dermed heller ikke af Energiklagenævnets kompetence, jf. el-

forsyningslovens § 78, stk. 1, 2. pkt.  

 

[…] Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at klager har en retlig inte-

resse i, at tilsynet vurderer, om tariffer, omkostningsfordeling mv. er i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens regler, selvom der ikke længere består 

et leveringsforhold. […]  

 

Energiklagenævnet stadfæster med disse bemærkninger Energitilsynets afgø-

relse af 16. april 2014. 

  

8. Den 30. juni 2016 traf Energiklagenævnet afgørelse i Brdr. Hartmann–sagen 

[j.nr. 1021-15-99]. Brdr. Hartmann havde indbragt klage over Energitilsynets af-

gørelse af 4. september 2015 om prisen på fjernvarme leveret fra Brdr. Hartmann 

A/S til Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. fra og med 2003. På tidspunktet, hvor 

Energitilsynet traf afgørelse den 4. september 2015, eksisterede der ikke længere 

et aftaleforhold parterne imellem. Energitilsynet havde derfor meddelt klager, at 

der ikke kunne udstedes pålæg. Det var alene dette spørgsmål, som Energiklage-

nævnet tog stilling til i sagen. Energiklagenævnet forholdt sig således ikke til selve 

prisfastsættelsen i perioden.  

9. Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen bl.a.: 

Energitilsynet kan pålægge en virksomhed at bringe et urimeligt forhold til op-

hør, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hvilket medfører, at afgørelsen er 

konstaterende for fortiden, men alene har virkning for fremtiden.  
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Det fremgår endvidere af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at finder Energi-

tilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser er urimelige, el-

ler i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i 

henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan 

bringes til ophør, pålæg om ændring.  

 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 er en videreførelse af § 28, stk. 4, i den op-

rindelige varmeforsyningslov fra 1979. Hverken den oprindelige bestemmelse i 

den dengang § 28, stk. 4, forarbejderne hertil eller de senere ændringer i be-

stemmelsen ses at indeholde angivelser af, indenfor hvilke rammer priser, om-

kostningsfordelinger eller betingelser kan kræves ændret i henhold til § 21, stk. 

4. 

 

Bestemmelsen er gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, her-

under Energiklagenævnet, blevet fortolket således, at efterregulering af priser, 

omkostningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet regulering. Det fremgår 

endvidere af Varmeforsyningsloven med kommentarer1, at Energitilsynets 

indgreb efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 som udgangspunkt er fremad-

rettet.  

 

Energiklagenævnet finder, at det må anses som værende i overensstemmelse 

med forståelsen af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at Energitilsynet ikke 

kan udstede et pålæg, idet der ikke længere eksisterer en aftale mellem par-

terne og der derfor ikke er et fremadrettet forhold som Energitilsynet kan regu-

lere. Energiklagenævnet finder derfor, at Energitilsynet med rette har undladt 

at udstede pålæg.  

 

Energiklagenævnet kan på baggrund heraf stadfæste Energitilsynets afgørelse 

af 4. september 2015.  

 

Det forhold, at Energitilsynet ikke har ageret tidligere og mere hensigtsmæs-

sigt i sagen i relation til de oplyste priser, kan på nuværende tidspunkt ikke fø-

re til et ændret resultat.  

 

Et spørgsmål vedrørende et eventuelt tilbagebetalingskrav er ikke reguleret i 

varmeforsyningsloven og henhører under domstolene. 

3. ANMELDELSESREGLER 

 

10. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3, lyder: 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 

betingelser for ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, 

der er nedsat af klima-, energi og bygningsministeren (Energitilsynet), med 

angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan 

fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foreta-

ges elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal 
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ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor 

eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

Stk. 2. […] 
Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og an-

dre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 

 

11. Energitilsynet har med hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, udstedt 

anmeldelsesbekendtgørelsen.
2
  

12. Anmeldelsespligtige virksomheder reguleres i § 1: 

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler kollektive varme-

forsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 

25 MW samt geotermiske anlæg m.v., jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, 

når disse leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det 

formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand, jf. dog § 9, stk. 3. Anmeldelsespligten påhviler tillige centrale kraftvar-

meanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når disse leverer opvarmet vand 

til andre formål.  

Stk. 2. […] 

 

13. Om hvad der skal anmeldes nævner bekendtgørelsens § 2, stk. 2, bl.a. prisef-

tervisning: 

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksom-

heders tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder almindeli-

ge bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, 

bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsafta-

ler, 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 

virksomheders budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (pris-

eftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, 

omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter 

anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan. 

Stk. 3. Anlæg og virksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, der udarbejder års-

rapport efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal sam-

tidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport eller 

årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervis-

ning 

Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbe-

stemmelser i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, 

stk. 7, i lov om varmeforsyning. 

 
2
 Bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-

ser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af 

prislofter 
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14. Priseftervisningen skal være ledsaget af en revisorerklæring, jf. § 3, stk. 4: 

§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter § 

2, stk. 2, skal ske elektronisk gennem udfyldelse af skemaer i Energitilsynets 

online anmeldelsessystem. 

Stk. 2. […] 

Stk. 3. […] 

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en 

revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. 

Revisor skal anvende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i 

Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside. 

 

15. Om tidspunktet for anmeldelse af priseftervisning nævner bekendtgørelsens § 

4, stk. 2: 

§ 4. […] 

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 

1. juni og 30. november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorer-

klæring inden den førstkommende 15. marts. Anmeldelsespligtige, der anven-

der et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde dis-

se oplysninger inden den førstkommende 15. september. 

 

16. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets regi-

ster, jf. § 4, stk. 3: 

Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energi-

tilsynets offentligt tilgængelige register. 

 

17. Om ugyldighed nævner bekendtgørelsens § 4, stk. 4: 

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt 

som foreskrevet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, 

i lov om varmeforsyning. 

 

18. Manglende anmeldelse kan straffes med bøde, jf. § 6: 

§ 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 efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov 

om varmeforsyning, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågæl-

dende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov om varmeforsyning. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
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19. I Energiklagenævnets afgørelse af 29. december 2014 i Eskemosepark-sagen 

[j.nr. 1021-14-26-20], som nævnt ovenfor, udtalte Energiklagenævnet, at priser 

m.v. skal anmeldes til Energitilsynet, et selvom leveringsforhold ophører: 

For så vidt angår den manglende prisanmeldelse for 2011 bemærker Energi-

klagenævnet, at dette forhold ikke synes at være omfattet af tilsynets afgørelse 

af 16. april 2014. Energiklagenævnet bemærker hertil, at tariffer (priser) mv. ef-

ter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, skal anmeldes til Energitilsynet. Dette 

gælder selvom et leveringsforhold ophører. E.ON Produktion burde således 

have anmeldt sine priser for forsyningsområdet Eskemosepark for 2011 til 

Energitilsynet. Energitilsynet er efter Energiklagenævnets vurdering ikke afskå-

ret fra at pålægge E.ON Produktion at anmelde de pågældende priser samt fo-

retage en vurdering heraf, selvom leveringsforholdet ophørte den 31. maj 

2011. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at klager har en retlig inte-

resse i, at tilsynet vurderer, om tariffer, omkostningsfordeling mv. er i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens regler, selvom der ikke længere består 

et leveringsforhold. Det er dog op til Energitilsynet at tage stilling til, om der er 

grundlag for at indlede en tilsynssag om dette. […].  

 

20. Energitilsynet har i 2010 udgivet en håndbog til budget og priseftervisning for 

varmeprisregnskaber, ”Varmeprisen rigtig første gang”. 

21. Om priseftervisninger nævner håndbogen bl.a.: 

Anmeldelse af priseftervisning
3
 

 

Hvad er en priseftervisning 

 

En priseftervisning er virksomhedens dokumentation til Energitilsynet for, 

hvordan den anmeldte varmepris forholder sig til de faktiske omkostninger, 

varmevirksomheden har haft i løbet af året.  

 

Det er med andre ord virksomhedsledelsens kontrol af, at virksomheden har 

overholdt 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 eftervises.  

 

Priseftervisningen indeholder yderligere en statusside (til afstemning) samt 

supplerende oplysninger (noter) til brug for kontrol af oplysningerne.  

 

 
3 Håndbogens side 22 
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Priseftervisningen skal fra og med det regnskabsår, der påbegyndes den 1. ju-

ni 2009 eller senere forsynes med revisorerklæring, jf. anmeldelsesbekendtgø-

relsen § 3, stk. 4, § 9, stk. 2, og bekendtgørelsens bilag 4 - 5. 

4. DISPENSATION FRA ANMELDELSE 

 

22. Energitilsynet kan under visse forudsætninger meddele dispensation, jf. an-

meldelsesbekendtgørelsens § 8: 

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne be-

kendtgørelse, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for 

anlæg, virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhe-

derne. 
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