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BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN-
SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER-
VISNING 

1. RESUMÉ 

1. Sagen angår konkret to spørgsmål; om Brdr. Hartmann A/S (herefter Brdr. 

Hartmann) har pligt til at anmelde en priseftervisning for levering af varme til 

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (herefter Tønder Fjernvarme) i perioden 1. 

januar 2015 – 8. januar 2015 og i bekræftende fald, om der er grundlag for – som 

ansøgt af virksomheden - at meddele dispensation herfra. Mere principielt handler 

sagen om, hvorvidt varmevirksomheder har pligt til at anmelde priseftervisning for 

levering af varme for den periode, hvor der er leveret varme, og hvorvidt 

Energitilsynet kan træffe afgørelse om, hvorvidt disse har været i overenstemmelse 

med varmeforsyningslovens bestemmelser – også efter at leveringsforholdet er 

ophørt. 

2. Tønder Fjernvarme lukkede den 8. januar 2015 for modtagelse af fjernvarme fra 

Brdr. Hartmanns kraftvarmeværk. Den 27. maj 2015 fik Brdr. Hartmann godkendt 

et projektforslag om ophør af leveringsforpligtelsen til Tønder Fjernvarme. Der 

har været en langvarig og uafsluttet tvist mellem parterne om prisfastsættelsen på 

varme i leveringsperioden 2003-2014. Tvisten verserer i dag ved Vestre Landsret.  

3. Energiklagenævnet har truffet afgørelse i to sager om Energitilsynets kompe-

tence, når leveringsforhold er ophørt; en i 2014 og den seneste i 2016 i en klagesag 

anlagt af netop Brdr. Hartmann, og som ifølge Brdr. Hartmann skal forstås på den 

måde, at virksomheden ikke længere er omfattet af anmeldelsespligten. Fordi der i 

sagen skal tages stilling til forståelsen af Energiklagenævnets seneste praksis 

sammenholdt med dispensationspraksis, finder sekretariatet det rigtigst at forelæg-

ge sagen for Energitilsynet. 

4. Sekretariatet vurderer, at Energitilsynet i overensstemmelse med Energiklage-

nævnets praksis fortsat har kompetence til at pålægge en virksomhed at anmelde 

prisoplysninger samt til at foretage en vurdering heraf, selvom leveringsforholdet 

er ophørt. Brdr. Hartmann har leveret varme omfattet af varmeforsyningsloven til 

Tønder Fjernvarme 1. – 8. januar 2015 og har efter sekretariatets vurdering pligt til 

at anmelde en priseftervisning for denne leveringsperiode. Brdr. Hartmann har 

faktureret Tønder Fjernvarme ca. 787.000 kr. i leveringsperioden.    

5.  Der kan dispenseres fra anmeldelseskravet i tilfælde af bl.a. væsentlig ulempe 

for virksomheden. Sekretariatet finder i den konkrete sag ikke, at den af Brdr. 

Hartmann anførte ulempe, der er af overvejende økonomisk karakter, er så væsent-
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lig, at pligten til at anmelde en priseftervisning bør vige herfor, når hensigten med 

prisanmeldelsen og sagens karakter i øvrigt tages i betragtning. Sekretariatet ind-

stiller derfor, at Energitilsynet ikke imødekommer anmodningen om dispensation.  

2. TILKENDEGIVELSE OG AFGØRELSE 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilken-

degivet følgende: 

 At Energitilsynet har kompetence til at indhente og om nødvendigt give 

pålæg om anmeldelse af varmepriser og priseftervisning m.v. for leveran-

cer omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, selvom et leverings-

forhold efterfølgende er ophørt, jf. varmeforsyningslovens § 20, jf. § 21, 

stk. 1.  

 

 At Energitilsynet har kompetence til at træffe afgørelse om prisfastsættel-

sen på varme, som er konstaterende for fortiden, hvor leverancer var om-

fattet af varmeforsyningslovens prisregulering, selvom leveringsforholdet 

efterfølgende er ophørt, jf. varmeforsyningslovens § 20, jf. § 21, stk. 4. Er 

et leveringsforhold ophørt, har Energitilsynet dog ikke kompetence til at 

give pålæg om ændring af priser med fremadrettet virkning, jf. varmefor-

syningslovens § 20, jf. § 21, stk. 4. 

 

7. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet 

afgørelse om følgende: 

 At Brdr. Hartmann har pligt til at anmelde priseftervisning for levering af 

varme til Tønder Fjernvarme i perioden 1. januar 2015 – 8. januar 2015, 

hvor varmeleverancer var omfattet af varmeforsyningslovens prisregule-

ring, jf. varmeforsyningslovens § 20, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, 

stk. 2, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1.  

 

 At Energitilsynet ikke imødekommer anmodningen om dispensation fra 

anmeldelse af priseftervisning for levering af varme til Tønder Fjernvarme 

i perioden 1. januar 2015 – 8. januar 2015, jf. anmeldelsesbekendtgørel-

sens § 8, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1.  

 

8. Energitilsynet har bemyndiget sekretariatet til om nødvendigt: 

 At give Brdr. Hartmann pålæg om anmeldelse af priseftervisning, jf. an-

meldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

1.  
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3. SAGSFREMSTILLING 

9. Brødrene Hartmann har den 10. august 2016 rettet henvendelse til Sekretariatet 

for Energitilsynet (herefter sekretariatet) vedrørende anmeldelse af priseftervisning 

for 2015 for levering af fjernvarme til Tønder Fjernvarme i perioden fra den 1. 

januar 2015 til den 8. januar 2015. 

10. Om sagens faktiske omstændigheder nævner Brdr. Hartmann, at Tønder Fjern-

varme, som det er sekretariatet bekendt fra sagen om varmepriserne til Tønder 

Fjernvarme (Energiklagenævnets afgørelse af 30. juni 2016, j. nr. 1021-15-99, pkt. 

8-9 i bilag 2), den 8. januar 2015 lukkede for modtagelse af fjernvarme fra Brdr. 

Hartmann. Den 27. maj 2015 fik Brdr. Hartmann godkendt et projektforslag om 

ophør af leveringsforpligtelse til Tønder Fjernvarme. Tønder Fjernvarme har der-

for ikke siden den 8. januar 2015 modtaget varme fra Brdr. Hartmanns kraftvar-

meværk. 

11. Brdr. Hartmann henviser til, at Energiklagenævnet ved denne afgørelse stad-

fæstede Energitilsynets afgørelse af 4. september 2015 for så vidt angår ikke ud-

stedelse af pålæg efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Brdr. Hartmann citerer 

til underbygning af deres påstand fra Energiklagenævnets afgørelse på følgende 

måde: 

”Bestemmelsen [varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, min tilføjelse] er gennem 

mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder Energiklagenævnet, 

blevet fortolket således, at efterregulering af priser, omkostningsfordelinger 

m.m. sker som en fremadrettet regulering. Det fremgår endvidere af Varmefor-

syningsloven med kommentarer, at Energitilsynets indgreb efter varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4 som udgangspunkt er fremadrettet. 

 

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 parterne og 

der derfor ikke er et fremadrettet forhold som Energitilsynet kan regulere. Ener-

giklagenævnet finder derfor, at Energitilsynet med rette har undladt at udstede 

pålæg.” 

 

12. Brdr. Hartmann henviser endvidere til, at Energiklagenævnet vedrørende 

spørgsmålet om et eventuelt tilbagebetalingskrav udtalte, at dette ikke er reguleret 

i varmeforsyningsloven og henhører under domstolene. 

13. Brdr. Hartmann finder i første række ikke, at virksomheden er omfattet af plig-

ten til anmeldelse af en priseftervisning, da Brdr. Hartmann ikke længere leverer 

fjernvarme til Tønder Fjernvarme, jf. ordlyden af anmeldelsesbekendtgørelsens § 

1, stk. 1, og Energiklagenævnets fortolkning af varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4, i ovennævnte afgørelse, hvorefter Energitilsynet ikke kan udstede et pålæg ved-

rørende priserne, når der ikke længere er et leveringsforhold. 
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14. Hvis Energitilsynet ikke er enig heri, anmoder Brdr. Hartmann i anden række 

om dispensation fra anmeldelse af priseftervisning for 2015, idet det efter Brdr. 

Hartmanns vurdering vil være til væsentlig ulempe for virksomheden at skulle 

udarbejde det krævede regnskabsmateriale mv. for de kun 8 dage, hvor der blev 

leveret fjernvarme til Tønder Fjernvarme i 2015. Anmeldelsesfristen efter anmel-

delsesbekendtgørelsen var den 15. september 2016. 

15. Sekretariatet har ved e-mail af 15. august 2016 anmodet Brdr. Hartmann om en 

nærmere redegørelse for eksistensen af de væsentlige ulemper for virksomheden, 

som er en forudsætning for, at Energitilsynet vil kunne meddele virksomheden 

dispensation fra anmeldelse af priseftervisning.  

16. Brdr. Hartmann har i e-mail af 31. august 2016 redegjort yderligere for, hvor-

for Brdr. Hartmann ikke mener at være omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsen, 

subsidiært for Brdr. Hartmanns anmodning om dispensation.  

17. Brdr. Hartmann bemærker, som begrundelse for ikke at være omfattet af an-

meldelsespligten, følgende: 

”Det fastholdes, at Brdr. Hartmann ikke er omfattet af pligten til at indsende pris-

eftervisning for 2015, jf. ordlyden af anmeldelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 

hvoraf fremgår, at anmeldelsespligten påhviler industrivirksomheder mv. ”når 

disse leverer” opvarmet vand med det formål at levere energi til bygningers op-

varmning mv. Eftersom der ikke længere består noget leveringsforhold til Tøn-

der Fjernvarmeselskab, er Brdr. Hartmann derfor ikke omfattet af anmeldelses-

pligten. 

 

Brdr. Hartmann er fuldt ud opmærksom på Energiklagenævnets afgørelse af 29. 

december 2014 vedrørende E.ON, som Energitilsynet henviser til i emailen af 

15. august 2016. Det fremgår heraf, at Energitilsynet efter Energiklagenævnets 

vurdering ”ikke er afskåret fra at pålægge E.ON Produktion at anmelde de på-

gældende priser samt foretage en vurdering heraf, selvom leveringsforholdet 

ophørte den 31. maj 2011. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at kla-

ger har en retlig interesse i, at tilsynet vurderer, om tariffer, omkostningsforde-

ling mv., er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler, selv om der 

ikke længere består et leveringsforhold.” 

 

I Energiklagenævnets seneste praksis, jf. afgørelsen af 30. juni 2016 vedrøren-

de Brdr. Hartmann (se dette link - 

http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/afgoerelse 1021-15-99 0.pdf), når klage-

nævnet imidlertid frem til, at efter leveringsforholdets ophør, er spørgsmålet om 

et eventuelt tilbagebetalingskrav (og dermed priserne) ikke omfattet af varme-

forsyningsloven; klagenævnet forholder sig derfor ikke til Energitilsynets syns-

punkter vedrørende varmepriserne. Eftersom anmeldelsesbekendtgørelsen er 

udstedt med hjemmel i varmeforsyningsloven, må Energiklagenævnets afgørel-

se forstås på den måde, at Brdr. Hartmann ikke længere er omfattet af anmel-

delsespligten.” 
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18. Til den subsidiære påstand om dispensation, herunder den væsentlige økono-

miske ulempe for virksomheden, nævner Brdr. Hartmann: 

”I anden række fastholdes anmodningen om dispensation fra anmeldelse af 

priseftervisning for 2015, idet det vil være til væsentlig ulempe for virksomheden 

at skulle udarbejde det krævede regnskabsmateriale mv. for de kun 8 dage, 

hvor der blev leveret fjernvarme til Tønder Fjernvarmeselskab i 2015. Der hen-

vises herved særligt til, at Brdr. Hartmann udarbejder månedsregnskaber; der 

foreligger således ikke et regnskab for 8 dage af januar 2015. Den omstændig-

hed, at der kun eksisterer et månedsregnskab for januar 2015 (ikke dagsregn-

skaber) indebærer, at alle omkostninger for januar 2015 til brændsel, lønninger, 

afskrivninger og øvrige faste omkostninger skal estimeres på baggrund af en al-

lokeringsnøgle, men der vil selvsagt ikke være tale om eksakte regnskabstal, 

hvilket vil blive krævet af revisorerne for at kunne afgive en revisorerklæring. 

 

Hertil kommer, at Brdr. Hartmanns revisorer reviderer regnskaberne efter en 

kontrolbaseret revisionsstrategi (hvor revisorerne vurderer kontrolmekanismer 

og funktionsadskillelse mv. i virksomheden, men kun få bilag) frem for efter en 

substansbaseret revisionsstrategi (der typisk anvendes for mindre virksomhe-

der, hvor revisor kontrollerer et større antal bilag, om afstemningen er korrekt 

mv.). Der er således ikke tale om, at revisor blot skal undersøge nogle få bilag; 

det er derimod alle Brdr. Hartmanns interne kontrolmekanismer og funktionsad-

skillelse mv., der skal undersøges, og arbejdet forbundet hermed er stort set lige 

så omfattende for en revision af et leveringsforhold på 8 dage som for et helt 

regnskabsår.  

 

Det skønnes derfor, at omkostningerne forbundet med udarbejdelse af en revi-

sorerklæring til brug for en priseftervisning for de 8 leveringsdage i 2015 vil be-

løbe sig til 70-80.000 kr. ekskl. moms. Efter Brdr. Hartmanns opfattelse vil disse 

omkostninger (samt det tidsmæssige forbrug internt i virksomheden) være helt 

uproportionalt i forhold til, hvad der kan opnås ved priseftervisningen. Det må i 

denne sammenhæng også tillægges afgørende betydning, at Energitilsynet efter 

leveringsforholdet ophør, ikke kan pålægge Brdr. Hartmann at nedsætte priser-

ne, og at spørgsmålet om en eventuelt tilbagebetalingskrav (og dermed priser-

ne) skal afgøres af domstolene, jf. på ny Energiklagenævnets afgørelse. 

 

Det vil endvidere være overordentlig vanskeligt (hvis overhovedet muligt) for re-

visorerne at erklære sig om ”priseftervisningens overensstemmelse med varme-

forsyningslovens kapitel 4”, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4. Efter at 

Energiklagenævnet som endelig administrativ myndighed den 30. juni 2016 har 

truffet afgørelse om, at forholdet ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, har 

denne afgørelse fuldt ud erstattet Energitilsynets afgørelse af 4. september 

2015. Revisorerne kan derfor næppe erklære sig om priseftervisningens forene-

lighed med varmeforsyningsloven.” 
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19. Sekretariatet har ved e-mail af 21. september 2016 anmodet Tønder Fjernvar-

me om Tønder Fjernvarmes holdning til dispensationsanmodningen. 

20. Tønder Fjernvarme har ved e-mail af 26. september 2016 oplyst til sekretaria-

tet, at priseftervisningen skal anmeldes:  

”Vi er blevet anmodet om at tage stilling til om Brdr. Hartmann A/S (BH) skal fo-

retage en priseftervisning af leveret varme til Tønder Fjernvarme A.m.b.a. (TF) i 

2015 (frem til lukning den 8. januar 2015). 

 

Vi henviser til BH anmeldelse af budgetdata af den 22. December 2014, hvori 

der angives en varmepris på kr. 439,42 pr. MWh – baseret på en forventet var-

meproduktion på 81.000MWh og med indregnede omkostninger på 35.593Mkr. 

 

For perioden 1. januar 2015 frem til lukning den 8. januar 2015 har BH faktureret 

en samlet varmepris på kr. 786.551,38 for en leveret varme på 1.605MWh. 

 

Dermed har BH opkrævet en pris på kr. 490.06 pr. MWh – en betydelig afvigel-

se i forhold til den anmeldte pris (få uger før…). 

 

Dermed kan vi (endnu en gang) konstatere at der ikke er en sammenhæng mel-

lem anmeldte priser og opkrævede priser. 

 

Vi skal derfor fastholde at der skal foretages en priseftervisning – i hvert fald for 

den korte periode, der har vores interesse.” 

 

4. HØRING 

21. Bdr. Hartmann og Tønder Fjernvarme er blevet anset for parter i sagen. Udkast 

til afgørelse/tilkendegivelse er sendt i partshøring hos Brdr. Hartmann den 28. 

oktober 2016 med aftalt frist for bemærkninger den 9. november 2016 under hen-

syn til sagens videre proces.  

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

28. oktober 2016. I følgemail bemærkede sekretariatet, at udkastet ikke sin hø-

ringsform måtte anses for at være til ugunst for Tønder Fjernvarme, hvorfor sekre-

tariatet vurderede, at der ikke efter forvaltningsloven var pligt til at foretage en 

partshøring af Tønder Fjernvarme. Sekretariatet har dog ønsket at give Tønder 

Fjernvarme mulighed for at fremsende relevante skriftlige kommentarer til udka-

stet med en kort frist angivet til 7. november 2016.  

23. Tønder Fjernvarme svarede kort ved e-mail af 2. november 2016. Brdr. Hart-

mann har ved e-mail af 9. november 2016 fremsendt bemærkninger. Der henvises 

til bilag 1, hvor de modtagne svar er gengivet i citat efterfulgt af sekretariatets 

bemærkninger.  

5. RETSGRUNDLAG 

24. Retsgrundlaget fremgår af bilag 2.  
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6. BEGRUNDELSE 

25. Sagen for Energitilsynet angår overordnet to spørgsmål. Indledningsvis i afsnit 

6.1 behandles Brdr. Hartmanns anmeldelsespligt til Energitilsynet af en prisefter-

visning med tilhørende revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse 

med varmeforsyningsloven, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens regler. Herefter vur-

deres i afsnit 6.2 betydningen af gældende praksis for sagen i form af to afgørelser 

fra Energiklagenævnet om Energitilsynets kompetence ved ophørte leveringsfor-

hold. Eftersom det vurderes, at Brdr. Hartmann er omfattet af pligten til anmeldel-

se af priseftervisningen, samt at Energitilsynet har kompetence til at vurdere, om 

varmepriser har været fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 

prisregulering, selvom leveringsforholdet efterfølgende er ophørt, følger afslut-

ningsvis i afsnit 6.3 vurderingen af, om anmodningen om dispensation kan imøde-

kommes.  

26. Det fremgår som nævnt af sagens oplysninger, at Brdr. Hartmann levererede 

varme til Tønder Fjernvarme i perioden 1. januar 2015 – 8. januar 2015, hvor 

Tønder Fjernvarme lukkede for modtagelse af varme fra virksomheden. Brdr. 

Hartmann har således ikke leveret varme til Tønder Fjernvarme siden 8. januar 

2015, og leveringsforpligtelsen er også efterfølgende ophørt ved et godkendt pro-

jektforslag. 

6.1. ANMELDELSESPLIGT 

 

27. Varmeforsyningslovens regler om prissætning håndhæves først og fremmest 

gennem anmeldelsessystemet. Det følger således af varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 1, 1. pkt., at tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser 

omfattet af bl.a. lovens § 20 om omkostningsbestemte priser skal anmeldes til 

Energitilsynet med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af Energitil-

synet. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse, jf. § 21, stk. 1, 4. pkt. (pkt.10 

i bilag 2).   

28. Anmeldelserne registreres i Energitilsynets register og tjener bl.a. til at sikre 

gennemsigtigheden på varmeområdet og til at gennemføre tilsyn og kontrol med 

priserne. Anmeldelserne anvendes også til statistik om og analyse af fx priser og 

betingelser. Formålet med anmeldelsesreglerne er at sikre, at det nødvendige 

grundlag for Energitilsynets vurdering af prisfastsættelsen er til stede.   

29. Anmeldelsespligten efter bekendtgørelsen påhviler kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, 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 leve-

re energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog § 9, stk. 

3, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1 (pkt. 12 i bilag 2). 

30. Anmeldelsesbekendtgørelsen opregner i § 2 de oplysninger, varmeforsynings-

virksomhederne skal anmelde til Energitilsynet. Anmeldelsespligten omfatter bl.a. 
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regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning), jf. § 2, stk. 2 

(pkt. 13 i bilag 2).  

31. Vedrørende anmeldelse af priseftervisning nævner bekendtgørelsens § 4, stk. 

2, at denne skal anmeldes inden henholdsvis 15. marts eller 15. september af-

hængig af, hvornår varmevirksomhedens regnskabsår udløber (pkt. 15 i bilag 2). 

Priseftervisningen skal være ledsaget af en revisorerklæring, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt. 

(pkt. 14 i bilag 2) Samtidig med anmeldelsen af priseftervisning skal indsendes 

årsrapport eller årsregnskab og afstemningen mellem disse, jf. § 2, stk. 3 (pkt. 13 i 

bilag 2). Bestemmelsen i § 4, stk. 2, fastslår ikke, om varmeforsyningsvirksomhe-

derne skal anmelde priseftervisning, og i så fald hvornår, hvis varmeforsynings-

virksomheden har (valgt) en prisperiode, der er længere eller kortere end 1 år.  

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

ster, jf. § 4, stk. 3 (pkt. 16 i bilag 2). 

33. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, at tariffer, omkostningsforde-

ling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyl-

dige (pkt. 10 i bilag 2). Anmeldelsesbekendtgørelsen indeholder også en regel om 

ugyldighed, hvorefter manglende anmeldelse af tariffer m.m. i henhold til be-

kendtgørelsens § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, fører til ugyldighed, jf. § 4, stk. 4 

(pkt. 17 i bilag 2). Manglende anmeldelse af priseftervisning efter bekendtgørel-

sens § 2, stk. 2, medfører således ikke ugyldighed, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 3, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4. En tilsidesættelse af anmeldel-

sespligt efter bekendtgørelsen kan straffes med bøde, jf. § 6 (pkt. 18 i bilag 2).  

34. Energitilsynets 2010-håndbog (pkt. 21 i bilag 2) nævner om priseftervisnin-

gerne bl.a., at en priseftervisning er varmeforsyningsvirksomhedens dokumentati-

on til Energitilsynet for, hvordan de budgetterede omkostninger, og på den bag-

grund den anmeldte varmepris, forholder sig til de faktiske omkostninger, som 

virksomheden har haft i løbet af året. Priseftervisningen er med andre ord virk-

somhedsledelsens kontrol af, at virksomheden har overholdt varmeforsyningslo-

vens princip om nødvendige omkostninger. Virksomhederne skal således, når 

varmeåret er gået, eftervise, at den opkrævede varmepris ikke har givet flere ind-

tægter, end der har været omkostninger. Da varmeprisen dannes ud fra et budget, 

vil der som udgangspunkt altid være afvigelser mellem de skønnede omkostnin-

ger, som afspejles i budgettet og de faktisk afholdte omkostninger, eftersom der vil 

være forskel mellem budgetterede og faktiske indtægter. 

35. Energitilsynet skal med priseftervisningen kunne vurdere virksomhedens fakti-

ske omkostninger i forhold til, hvad virksomheden har opkrævet over priserne, og 

dermed den resulterende over- eller underdækning for året. Viser priseftervisnin-

gen en over- eller underdækning skal denne efter administrativ praksis henholdsvis 

afvikles og opkræves i det efterfølgende år.  
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6.2 BETYDNING AF ADMINISTRATIV PRAKSIS FOR DENNE SAG 

 

36. Spørgsmålet er herefter, om det forhold, at der ved fristen for anmeldelse af en 

priseftervisning ikke længere er et leveringsforhold mellem Brdr. Hartmann og 

Tønder Fjernvarme, gør, at Brdr. Hartmann ikke må anses for at være omfattet af 

anmeldelsespligten, og som følge heraf, som anført af Brdr. Hartmann, ikke skal 

eftervise de budgetterede omkostninger, og den anmeldte varmepris for perioden 

1.- 8. januar 2015, hvor virksomheden uomtvistet har leveret varme til Tønder 

Fjernvarme.  

37. Brdr. Hartmann har i sine to e-mails til sekretariatet redegjort for, hvorfor 

Brdr. Hartmann ikke finder at være omfattet af pligten til at indsende en prisefter-

visning for 2015. Brdr. Hartmann henviser til ordlyden af anmeldelsesbekendtgø-

relsen, som er formuleret i nutid, jf. formuleringen ”når disse leverer”. Eftersom 

der ikke længere består et leveringsforhold til Tønder Fjernvarme, finder Brdr. 

Hartmann således ikke at være omfattet af anmeldelsespligten.  

38. Brdr. Hartmann oplyser at være opmærksom på Energiklagenævnets afgørelse 

i den såkaldte Eskemosepark-sag men henviser til, at Energiklagenævnet i sin 

seneste praksis, jf. afgørelsen af 30. juni 2016 i Brdr. Hartmann-sagen imidlertid 

når frem til, at efter leveringsforholdets ophør, er spørgsmålet om et eventuelt 

tilbagebetalingskrav (og dermed priserne) ikke omfattet af varmeforsyningsloven; 

klagenævnet forholder sig derfor ikke til Energitilsynets synspunkter vedrørende 

varmepriserne. Eftersom anmeldelsesbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 

varmeforsyningsloven, må Energiklagenævnets afgørelse ifølge Brdr. Hartmann 

forstås på den måde, at Brdr. Hartmann ikke længere er omfattet af anmeldelses-

pligten. 

39. I begge sager nåede Energiklagenævnet frem til, at Energitilsynet ikke har 

hjemmel i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, til at udstede pålæg om 

efterregulering af priser m.m., når der ikke længere er et leveringsforhold mellem 

parterne, og der derfor ikke er et fremadrettet forhold, som Energitilsynet kan re-

gulere (afsnit 2 i bilag 2). Sådanne civilretlige tvister er i stedet henvist til behand-

ling ved domstolene.  

40. I Energiklagenævnets afgørelse i Eskemosepark-sagen (pkt. 5-7 i bilag 2) ned-

lagde andelsboligforeningen Eskemosepark påstand om, at Energitilsynets afgørel-

se blev ophævet og hjemvist til fornyet behandling med henblik på, at tilsynet 

pålagde E.ON at indsende en manglende priseftervisning for 2011 (Eskemosepark 

var indtil 31. maj 2011 tilknyttet et lokalt kraftvarmeanlæg ejet af E.ON Produkti-

on) samt pålagde E.ON at tilbageføre den således efterviste varmeprismæssige 

overdækning pr. den 31. maj 2011. Eskemosepark fandt ikke, at det er et krav, at 

der består et leveringsforhold for så vidt angår indsendelse af en priseftervisning. 

E.ON fandt heroverfor, at Energitilsynet ikke havde kompetence til det anførte. 



ENERGITILSYNET | BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPENSATION FRA ANMELDELSE AF 

PRISEFTERVISNING 

 

Side 10/14 

41. Energiklagenævnet konstaterede i afgørelsen, at spørgsmålet om den manglen-

de prisanmeldelse for 2011 ikke syntes at være omfattet af Energitilsynets afgørel-

se, hvorfor spørgsmålet ikke forelå til klagenævnets bedømmelse, men klagenæv-

net fandt desuagtet anledning til at fremkomme med generelle betragtninger til 

spørgsmålet om anmeldelser. Nævnet udtalte således bl.a., at Energitilsynet ikke er 

afskåret fra, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at pålægge en virksomhed at 

anmelde eksempelvis priser samt foretage en vurdering heraf, selvom leverings-

forholdet er ophørt. Energiklagenævnet lagde i den konkrete sag vægt på, at klager 

havde en retlig interesse i Energitilsynets vurdering af, om priser, omkostningsfor-

deling mv. havde været i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler, 

selvom der ikke længere bestod et leveringsforhold (pkt. 19 i bilag 2). 

42. Energiklagenævnets afgørelse ses at vedrøre dels spørgsmålet om anmeldelse 

af prisoplysninger, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, dels spørgsmålet om 

Energitilsynets vurdering af prisfastsættelsen, som Energitilsynet foretager i med-

før af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Derved er der tale om to selvstændige 

forhold til vurdering.  

43. I den konkrete sag havde E.ON Produktion leveret varme til Eskemosepark i 

perioden fra 1. januar 2011 til 31. maj 2011, og dermed ikke et fuldt varmeår, som 

for E.ON Produktion var kalenderåret. For at Energitilsynet kan pålægge en virk-

somhed at anmelde oplysninger til Energitilsynet efter § 21, stk. 1, kræves at virk-

somheden er eller har været omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering og 

dermed anmeldelsespligten. I den konkrete afgørelse kom Energiklagenævnet efter 

sekretariatets vurdering således frem til, at E.ON Produktion var omfattet af en 

anmeldelsespligt for levering af varme til Eskemosepark i perioden forud for leve-

ringsforholdets ophør. 

44. Sekretariatet finder med udgangspunkt i denne afgørelse således at kunne læg-

ge til grund, at Energitilsynet har kompetence til, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 1, at pålægge en varmeforsyningsvirksomhed at anmelde bl.a. priseftervisning 

for den periode, hvor virksomheden har leveret varme jf. § 20 i varmeforsynings-

loven og dermed har været omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser 

og anmeldelsesreglerne, selv efter leveringsforholdet er ophørt. Sekretariatet be-

mærker i forlængelse heraf, at varmeforsyningslovens anmeldelsesregler ikke 

grundlæggende er blevet ændret siden Energiklagenævnets afgørelse.  

45. Vedrørende Energitilsynets vurdering af prisfastsættelsen efter varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, følger det af fast administrativ praksis, at en tilsynsmyn-

dighed som Energitilsynet har pligt til at realitetsbehandle klager eller henvendel-

ser i hvilke, der rejses en konkret begrundet mistanke om forhold i strid med var-

meforsyningsloven eller regler udstedt i henhold hertil. I Eskemosepark-sagen 

fastslog Energiklagenævnet, at Energitilsynet også har kompetence til vurdere 

prisfastsættelsen, selv når vurderingen sker på et tidspunkt, hvor der ikke længere 

består et leveringsforhold. I den konkrete sag lagde Energiklagenævnet vægt på, at 

klager havde en retlig interesse i Energitilsynets vurdering. Afgørelsen medfører 

efter sekretariatets vurdering, at Energitilsynet vil kunne behandle, og evt. træffe 

afgørelse eller tilkendegivelse om prisfastsættelsen, hvis der rejses en konkret 
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begrundet mistanke om forhold i strid med varmeforsyningsloven eller regler ud-

stedt i henhold hertil, men at Energitilsynet i tilfælde, hvor leveringsforholdet er 

ophørt, må lægge vægt på, om en part efter en konkret vurdering må antages at 

have den fornødne retlige interesse i Energitilsynets vurdering, eftersom Energitil-

synet ikke vil kunne udstede pålæg om efterregulering af priser. Sekretariatet for-

står dog i øvrigt ikke afgørelsen derhen, at en retlig interesse er påkrævet. Sekreta-

riatet vurderer på den baggrund, at afgørelsen ikke afskærer Energitilsynet mulig-

heden for at vurdere prisfastsættelsen af andre saglige grunde, selv når leverings-

forholdet er ophørt.  

46. Spørgsmålet er herefter, om Energiklagenævnets afgørelse i Brdr. Hartmann-

sagen, som anført af Brdr. Hartmann, ændrer herved, således at Energitilsynet 

fremover er afskåret fra at pålægge en virksomhed at foretage anmeldelse af en 

oplysning samt at foretage en vurdering af prisfastsættelsen i den situation, hvor 

leveringsforholdet efterfølgende er ophørt. 

47. Sekretariatet traf den 4. september 2015 afgørelse om prisen for fjernvarme fra 

Brdr. Hartmann til Tønder Fjernvarme. Afgørelsen angik fjernvarmeprisen fra og 

med år 2003. Sekretariatet traf bl.a. afgørelse om, at Energitilsynet ikke havde 

kompetence til at pålægge Brdr. Hartmann at tilbageføre overdækningen fra og 

med år 2003, som opgjort som forskellen mellem indtægterne fra de faktisk op-

krævede priser for fjernvarmen og de med afgørelsen resulterende priser, ved 

check eller bankoverførsel, som følge af at der ikke længere var et leveringsfor-

hold. Sekretariatet henviste derfor til, at en eventuel tvist om, hvordan tilbageførs-

len af denne overdækning skal ske, er en civilretlig tvist. Brdr. Hartmann påklage-

de herefter afgørelsen til Energiklagenævnet.  

48. I sagen for Energiklagenævnet (pkt. 8-9 i bilag 2) tog Energiklagenævnet alene 

stilling til spørgsmålet om udstedelse af pålæg, jf. formuleringen ”I den konkrete 

sag har Energitilsynet meddelt klager, at der ikke kan udstedes pålæg. Det er dette 

spørgsmål, som Energiklagenævnet tager stilling til.” Der henvises herved efter 

sekretariatets opfattelse til pålæg, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Om så-

danne pålæg bemærker Energiklagenævnet i afgørelsen, at ”Energitilsynet kan 

pålægge en virksomhed at bringe et urimeligt forhold til ophør, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, hvilket medfører, at afgørelsen er konstaterende for forti-

den, men alene har virkning for fremtiden”, eftersom bestemmelsen, som Energi-

klagenævnet konstaterer ”gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, 

herunder Energiklagenævnet, [er] blevet fortolket således, at efterregulering af 

priser, omkostningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet regulering”. 

49. Energiklagenævnet bemærkede afslutningsvis i afgørelsen, at ”Et spørgsmål 

vedrørende et eventuelt tilbagebetalingskrav er ikke reguleret i varmeforsynings-

loven og henhører under domstolene
2
.” Energiklagenævnet kunne derved heller 

ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt overdækningen skal tilbageføres ved 

check eller bankoverførsel.  

50. Som anført af Brdr. Hartmann i dispensationsansøgningen tog Energiklage-

nævnet ikke stilling til selve prisfastsættelsen i sagen. Sekretariatet vurderer, at 
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såfremt Energiklagenævnet skulle gøre op med tidligere praksis, sådan som den 

kommer til udtryk i Eskemosepark-sagen, ville dette skulle ske udtrykkeligt i en 

ny afgørelse. Således kunne Energiklagenævnet eksplicit have nævnt Eskemose-

park-afgørelsen i Brdr. Hartmann-afgørelsen, hvis Energiklagenævnet ønskede at 

gøre op med tidligere praksis. Afgørelsen i Brdr. Hartmann-sagen er som nævnt 

udtrykkeligt begrænset til at angå ét spørgsmål, nemlig spørgsmålet om udstedelse 

af pålæg om efterregulering af fremadrettede priser. Sekretariatet vurderer ikke, at 

Energiklagenævnet hermed gør op med Energitilsynets mulighed for at træffe en 

afgørelse om prisfastsættelsen, der vedrører leveringsperioden før leveringsforhol-

dets ophør.  

51. Sekretariatet vurderer, at Energiklagenævnet i Eskemosepark-sagen og Brdr. 

Hartmann-sagen grundlæggende kommer frem til det samme: at Energitilsynet 

efter leveringsforholdet er ophørt godt kan træffe en afgørelse, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4, der er konstaterende for fortiden, men ikke kan give et 

pålæg om ændring af priserne med virkning for fremtiden. Sekretariatet må desu-

den bemærke, at Brdr. Hartmann-sagen ikke vedrører varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 1, og at den i Eskemosepark-sagen fastsatte praksis herom derfor skal lægges 

til grund, hvorefter Energitilsynet efter et leveringsforholds ophør fortsat har kom-

petence til at give pålæg om anmeldelse af priser m.v. efter varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 1, for den periode, hvor der er leveret varme omfattet af varmeforsy-

ningslovens § 20 og dermed har været en anmeldelsespligt. 

52. Sekretariatet finder således, at Energitilsynet har kompetence til at indhente 

priseftervisning, og om nødvendigt at give pålæg herom, således, at de for leve-

ringsperiodens opkrævede priser bliver eftervist og en eventuel over- eller under-

dækning kan fastslås. Energitilsynet har dog ikke kompetence til at give pålæg om 

afvikling af en eventuel over- eller underdækning, som herefter må behandles i det 

civilretlige system.   

53. Sekretariatet er dermed ikke enigt i Brdr. Hartmanns vurdering af, at virksom-

heden ikke er omfattet af en anmeldelsespligt af en priseftervisning for 1.- 8. janu-

ar 2015, hvor virksomheden uomtvistet har leveret varme til Tønder Fjernvarme.  

6.3 DISPENSATION 

 

54. Spørgsmålet er herefter, om der er grundlag for at meddele Brdr. Hartmann 

dispensation for anmeldelse af en priseftervisning for denne leveringsperiode.  

55. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 (pkt. 22 i bilag 2) giver Energitilsynet ad-

gang til i særlige tilfælde at fravige bekendtgørelsens bestemmelser i tilfælde af 

væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mel-

lem virksomhederne. Den væsentlige ulempe eller urimelig ulighed er ikke nær-

mere defineret eller beskrevet i anmeldelsesbekendtgørelsen. Der findes heller 

ikke en fast administrativ praksis til belysning heraf.  

56. Adgangen til at dispensere efter anmeldelsesbekendtgørelsens § 8 skal holdes 

indenfor bemyndigelsen i varmeforsyningslovens § 21 til bestemmelser om grund-
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laget for anmeldelse af tariffer og omkostningsfordeling og bestemmelser om for-

men for anmeldelsen. 

57. Energitilsynet skal i hver enkelt sag foretage en konkret og individuel vurde-

ring af, om betingelserne for, at der kan meddeles dispensation, er til stede. En 

eventuel afgørelse om at give afslag på dispensation beror på et administrativt 

skøn. Det skal derfor fremgå af afgørelsen, hvilke hovedhensyn der har været be-

stemmende for skønsudøvelsen efter forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.  

58. Udover betingelsen om væsentlig ulempe/urimelig ulighed skal hensynet bag 

varmeforsyningslovens anmeldelseskrav - som er grundlag for bekendtgørelsen - 

efter sekretariatets vurdering ligeledes inddrages i vurderingen af, om der i en 

konkret sag kan gives dispensation fra regler i anmeldelsesbekendtgørelsen. For-

målet med anmeldelsesreglerne er at sikre gennemsigtigheden på varmeområdet 

og Energitilsynets tilsyn og kontrol med priserne. Efter sekretariatets vurdering 

skal det således også sikres, at tilsynet har et fyldestgørende datagrundlag for som 

tilsynsmyndighed at kunne udøve den lovfastsatte priskontrol, hvis der måtte 

meddeles Brdr. Hartmann dispensation. 

59. Brdr. Hartmann har i sine indlæg til sekretariatet redegjort for, hvorfor Energi-

tilsynet bør meddele dispensation, herunder hvorfor det vil være til væsentlig 

ulempe for virksomheden at skulle udarbejde det krævede regnskabsmateriale mv. 

for de kun 8 dage, hvor der blev leveret fjernvarme til Tønder Fjernvarme i 2015. 

Brdr. Hartmann nævner bl.a., at den af Brdr. Hartmann skønsmæssigt opgjorte 

omkostning til udarbejdelse af en revisorerklæring til brug for priseftervisningen 

for leveringsdagene vil beløbe sig til 70. - 80.000 kr., og at disse omkostninger vil 

være helt uproportionelle i forhold til, hvad der vil kunne opnås ved priseftervis-

ningen.   

60. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at det må anses for vanskeligt at sætte 

et præcist beløb på, hvad det må forventes at koste for Brdr. Hartmann at få udar-

bejdet en priseftervisning. At sekretariatet finder det vanskeligt skyldes, at de revi-

sionshandlinger, som revisor udfører, dels foretages af hensyn til regnskabet efter 

årsregnskabsloven, dels foretages af hensyn til regnskabet efter varmeforsynings-

loven. I forlængelse heraf bemærker sekretariatet, at revisors erklæring i større 

virksomheder – efter sekretariatets forståelse - beror på den systemanalytiske me-

tode, hvor der i langt højere grad end bilagsrevision sker revision af virksomhe-

dens interne arbejdsgange/kontroller. Det er en følge af, at der i virksomheder i 

dag sker langt flere transaktioner. I stedet for at kontrollere/revidere hver transak-

tion, revideres det flow som transaktionen består af. Sekretariatet konstaterer, at 

den af Brdr. Hartmann skønsmæssigt opgjorte omkostning til revisorerklæring 

svarer til ca. 10 % af den samlede varmepris på ca. 787.000 kr., som Tønder 

Fjernvarme ifølge egne oplysninger er blevet faktureret for i leveringsperioden. 

Sekretariatet vurderer, at denne omkostning ikke, som anført af Brdr. Hartmann, 

må anses for at være uproportionel i forhold til, hvad der kan opnås ved prisefter-

visningen, som er at få udarbejdet en slutopgørelse mellem parterne. Sekretariatet 

bemærker i forlængelse heraf, at omkostninger til udarbejdelse af priseftervisning 
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med revisorerklæring som udgangspunkt er en indregningsberettiget omkostning i 

varmeprisen.   

61. Sekretariatet har overvejet betydningen af sagens karakter i øvrigt for dispen-

sationsansøgningen, herunder den langvarige og fortsat verserende tvist mellem 

Brdr. Hartmann og Tønder Fjernvarme; først ved Energitilsynet og nu ved Vestre 

Landsret om prisfastsættelsen af varme i perioden 2003-2014. Sekretariatet har 

derfor vurderet behovet for, at priseftervisningen for 2015 anmeldes til Energitil-

synet, for at dokumentere periodens faktisk afholdte omkostninger og sammenhol-

de dem med periodens indtægter fra varmeprisen således, at en eventuel ubalance 

mellem parterne kan opgøres. Priseftervisningen har til formål at opgøre sådanne 

ubalancer. Sekretariatet har under sagsbehandlingen indhentet Tønder Fjernvarmes 

holdning til Brdr. Hartmanns anmodning om dispensation. Tønder Fjernvarme har 

meddelt sekretariatet at have en retlig interesse i prisfastsættelsen i leveringsperio-

den i 2015, og herunder en retlig interesse i, at der foreligger en priseftervisning, 

da der efter Tønder Fjernvarmes opfattelse ikke er sammenhæng mellem anmeldte 

priser og opkrævede priser i denne leveringsperiode.  

62. Sekretariatet vurderer, at Tønder Fjernvarme har den retlige interesse i at få 

eftervist priserne for perioden. Sekretariatet har endvidere lagt vægt på den lang-

varige og uafsluttede tvist mellem parterne, og sekretariatet vurderer i den forbin-

delse, at der er et behov for, at prisregnskabet bliver gjort rigtigt op. Tønder Fjern-

varme har betalt en budgetteret varmepris i perioden på baggrund af budgetterede 

forventede omkostninger. Hvis Energitilsynet skulle imødekomme anmodningen 

om dispensation fra anmeldelse af priseftervisning – og dermed en opgørelse af 

regnskabet- ville det indebære, at ikke kun Tønder Fjernvarme, men også Brdr. 

Hartmann ville blive afskåret fra at få opgjort den korrekte varmepris, som opgjort 

på baggrund af faktiske, realiserede omkostninger for samme periode. Brdr. Hart-

mann har faktureret Tønder Fjernvarme ca. 787.000 kr. for levering af varme, og 

må derfor også kunne dokumentere, at der har været nødvendige omkostninger af 

denne størrelse. Ansvaret for prisregnskabet og dets overensstemmelse med var-

meforsyningslovens regler bør således – som udgangspunktet også er i varmefor-

syningsloven – påhvile 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. Sekretariatet finder i den konkrete sag ikke, at den af Brdr. 

Hartmann anførte ulempe er så væsentlig, at pligten til at anmelde en priseftervis-

ning bør vige herfor, når hensigten med prisanmeldelsen og sagens karakter i øv-

rigt tages i betragtning. 

63. På baggrund af den samlede afvejning finder sekretariatet ikke, at anmodnin-

gen om dispensation kan imødekommes. Sekretariatet vurderer derfor, at Brdr. 

Hartmann skal anmelde en priseftervisning til Energitilsynet for leverancer af 

varme til Tønder Fjernvarme for perioden 1.- 8. januar 2015. 


