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RESUME 
Energitilsynets sekretariat har nu tilkendegivet overfor 85% af værkerne i Region 

Midtjylland, hvordan sekretariatet vurderer deres regnskabsaflæggelse i medfør af 

varmeforsyningsloven. De 85% svarer til 111 værker. Af de 111 gennemgåede 

værker er der 54, der ikke skal føre penge tilbage til forbrugerne. Samlet skal der 

føres i alt 175 mio. kr. tilbage til forbrugerne.   

 

Dermed tegner der sig nu et billede af an anderledes mangelfuld overholdelse af 

varmeforsyningslovens regnskabsregler, end det, Energitilsynet havde forventet 

ved gennemgangens start. Den oprindelige forventning skyldtes, at fjernvarme 

leveres til ca. 1,5 mio. husstande, og set i det lys er en gennemsnitlig tilgang af 

klager over priserne til Energitilsynet på mellem 2-300 årligt lille.   

 

Nedenfor gennemgås først lidt om baggrunden for sekretariatets gennemgang, 

dernæst hvilke problemer der er identificeret og til sidst en mere uddybende be-

skrivelse af konsekvenserne af de identificerede problemer.  

BAGGRUND FOR REGNSKABSGENNEMGANGEN 

Indtil 2006 var tilsynet med prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven tilrette-

lagt som et klagetilsyn - dvs. tilsynet blev ført via de klager, der blev indbragt for 

Energitilsynet og før det for Gas- og Varmeprisudvalget. Det havde den fordel, at 

ressourcerne blev anvendt på de sager, hvor virksomheder eller forbrugere havde 

en tvist med deres forsyningsselskab men den ulempe, at sagsbehandlingen ikke 

nødvendigvis afspejlede overholdelsen af regelgrundlaget. Således var sagstilgan-

gen i høj grad påvirket af udsving i varmeprisen, idet aftagerens behov for at ind-

bringe et regnskab for Energitilsynet steg parallelt med priserne for varme. Den 

tilrettelæggelse blev i november 2005 påtalt af Rigsrevisionen.   

 

Med henblik på at få et billede af den generelle overholdelse af prisbestemmelser-

ne foretog Energitilsynet derfor i efteråret 2006 en stikprøveundersøgelse af 26 

fjernvarmeværkers regnskabsaflæggelse. Stikprøven viste, at 1/3 af de udtagne 

værker ikke havde aflagt regnskab korrekt, og derfor skulle tilbageføre et større 

beløb til deres forbrugere. Dermed var der tegnet et billede af varmeforsyningssek-

toren, som Energitilsynet ikke kunne sidde overhørigt.    
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Derfor besluttede Energitilsynet i 2007 at foretage en overordnet gennemgang ? en 

form for screening - af stort set alle fjernvarmeværkers opsparing og henlæggelser. 

Denne screening viste mangler i regnskaberne i den overvejende del af værkerne. 

En afdækning og vurdering af de fejl og mangler, der overordnet var konstateret, 

forudsætter en egentlig sagsbehandling af de enkelte regnskaber, herunder budget-

ter og eftervisninger. På baggrund af screeningen indkaldte Energitilsynet derfor 

437 værkers regnskaber til sagsbehandling.   

 

Som følge af den måde tilsynet med fjernvarmesektoren var tilrettelagt på frem til 

2006, er Energitilsynet ikke tildelt ressourcer til at kunne behandle et så stort antal 

regnskabssager inden for en normal sagsbehandlingstid, der for sekretariatssager 

ligger på ca. 3 mdr., hvis sagen kan betragtes som en standardsag. Det skyldes 

også, at selvom disse regnskabssager tages til behandling, modtager sekretariatet 

fortsat sager på baggrund af ønske om rådgivning, tvister og sager, tilsynet er for-

pligtet til at rejse på baggrund af en begrundet mistanke om et ulovligt forhold, 

sekretariatet gøres opmærksomt på.   

 

Energitilsynet måtte derfor tilrettelægge gennemgangen af de indkaldte sager på 

en måde, der kunne håndteres med de eksisterende ressourcer. Det betød, at vær-

kerne blev inddelt i de fem regioner, og der blev indledt sagsbehandling af regio-

nen med flest sager (131 værker), dvs. Midtjylland. Samtidig udbød sekretariatet 

gennemgangen af 66 regnskaber, som på baggrund heraf blev gennemgået med 

bistand fra ekstern revisor. Det kunne lade sig gøre, fordi sekretariatet i 2008 og 

2009 kunne tære på Energitilsynets reserver. Det kan oplyses, at Energitilsynets 

ressourceforbrug på varmeområdet finansieres ved opkrævning af gebyrer pålagt 

varmeprisen, og at udgifterne hertil skal balancere over en 3-årig periode.   

Energitilsynets sekretariat, Energicenter Varme, har arbejdet med regnskabsgen-

nemgangen af Region Midtjylland i 2008 og 2009, og særdeles intensivt i efteråret 

2009.    

 

Ved udgangen af 2008 havde sekretariatet foretaget den første analyse af knap 30 

værker. På baggrund heraf tegnede der sig et billede af, at de fejl der var tale om, 

var af mindre karakter. Det var på den baggrund sekretariatets forventning også 

ved indgangen til 2009, at gennemgangen ville vise, at der nok var behov for en 

informationsproces, men at fjernvarmesektoren og sektorens revisorer overordnet 

set aflagde regnskaber i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.   

 

Det billede har ændret sig gennem 2009.    

 

Sekretariatet har i perioden gennemført følgende initiativer:   

1. indsamling af sagsmateriale for 131 værker 

2. udarbejdelse af detaljeret sagsrapport for 131 værker 

3. udarbejdelse af tilkendegivelse for 111 værker 

4. udarbejdelse af afgørelser for 48 værker 

5. afholdelse af 17 foredrag om regnskab, budget og anmeldelsesregler  

6. udarbejdelse af ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende revisionsin-

struks  
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En sagsrapport gennemgår værkets regnskaber og budgetter og analyserer forhold, 

som virksomheden bør redegøre nærmere for. Sagsrapporterne bliver sendt til 

værkerne med anmodning om yderligere oplysninger eller bemærkninger af-

hængig af de enkelte sagsrapporters indhold.    

 

Efter modtagelsen af bemærkninger og yderligere oplysninger har sekretariatet 

vurderet det samlede materiale og på baggrund heraf udformet tilkendegivelser til 

værkerne om, hvilke forhold sekretariatet finder er urimelige eller i overensstem-

melse med loven, og hvilke konsekvenser sekretariatet finder tilkendegivelserne 

skal have for værkernes regnskabsgrundlag.   

 

Af i alt 131 værker er der per 1. december 2009 udsendt 111 tilkendegivelser i 

høring. Herudover er gennemgangen af to værkers regnskab blevet udsat til be-

handling som kapitalsag, et værk stopper produktionen i år, et værk er gået i kon-

kurs og et værks skattemæssige dispositioner bliver taget op som Energitilsyns-

sag.    

 

Per 1. december 2009 resterer der tilkendegivelser til 17 værker eller 13 procent af 

det samlede antal. Sekretariatet havde som målsætning at sende tilkendegivelser 

ud til alle 131 pr. 1. december 2009. Sagerne har imidlertid vist sig været mere 

tidskrævende at gennemgå end forventet, hvilket også ses af antallet af værker, 

hvor der er fundet problemer.    

 

Sekretariatet fortsætter arbejdet med regnskabsgennemgangen i Region Midtjyl-

land. Udover de resterende tilkendegivelser, skal sekretariatet fremover forhandle 

med værkerne, og dernæst afslutte sagerne enten på baggrund af forlig eller på 

baggrund af en afgørelse fra sekretariatet. Denne proces er fastlagt i varmeforsy-

ningsloven. Der må derfor regnes med, at regnskabsgennemgangen af regionen 

først kan ventes afsluttet ultimo marts 2010.  

IDENTIFICEREDE PROBLEMER 

Gennemgangen af de 111 værker, for hvilke en tilkendegivelse er blevet udarbej-

det, har afdækket følgende konteringer i strid med varmeforsyningslovens regler:  

 anmeldelser - 71 værker 

ikke tilbageført overdækning/opkrævning af underdækning - 40 værker 

henlæggelser - 32 værker 

afskrivninger - 32 værker 

egenkapital - 21 værker 

tilslutningsbidrag - 14 værker 

budgettering, regnskabstekniske problemer - 12 værker   

 

For 19 værkers vedkommende har sekretariatet ikke haft nogen bemærkninger 

vedrørende deres regnskab og budgetter.   
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TABEL 1: IDENTIFICEREDE PROBLEMER I PROCENT AF GENNEMGÅEDE VÆRKER  

   

 

Det er ikke usædvanligt, at værkerne har budgetteret med overdækning, eller at de 

ikke fuldt ud har tilbageført overdækning.   

 

I et enkeltstående tilfælde var det blevet afgjort i 2007 af Energitilsynet, at et værk 

skulle tilbageføre 38 mio.kr. over 4 år. Værkets opfølgningssag indgik i regn-

skabsgennemgangen. Her viste det efterviste regnskab for 2008, at værket stadig 

skyldte forbrugerne 38 mio.kr, hvilket er ensbetydende med, at værket ikke har 

overholdt den afgørelse om afvikling af overdækningen, som var givet af Energi-

tilsynet. Sekretariatet følger særskilt op på denne sag, herunder på spørgsmålet om 

grundlag for at pålægge bøde for manglende overholdelse af påbud efter varmefor-

syningslovens bestemmelser herom.   

 

I mange værkers regnskaber er henlæggelser og afskrivninger blevet brugt til over-

skudsdisponering, hvilket oftest sker ved, at de efterviste henlæggelser og afskriv-

ninger afviger fra de budgetterede. I nogle tilfælde har værkerne henlagt til reno-

vering, som efter varmeforsyningsloven er en driftsudgift og dermed skal udgifts-

føres samme år, som renoveringen finder sted. Ved at henlægge til renovering 

bliver der opsparet kapital i værket.    

 

Ved henlæggelser har mange værker ikke fremsendt en investerings- og henlæg-

gelsesplan eller oplyst investeringsbeløb og idriftsættelsesår. En udbredt misfor-

ståelse har været, at værker har henlagt til en investeringsplan uden videre præci-

sering, i stedet for til enkelte investeringer. Det svarer til at de har hensat efter 

årsregnskabslovens regler, hvilket imidlertid ikke er muligt efter varmeforsynings-

loven. Endelig forekommer det, at værker opskriver anlægssaldi fra det ene år til 

det andet uden redegørelse for baggrunden. Et værk har på denne konto opskrevet 

anlægssaldoen med 20,4 mio.kr. Dette er heller ikke muligt efter varmeforsynings-

loven.   

http://energitilsynet.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=2649&md5=d9785f885f193d9326e2ac69af19a89f2b1c2c15&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
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I 14 værker er tilslutningsafgifter blevet indregnet som egenkapital eller på andre 

måder behandlet forkert. Den anmeldte indskudskapital har ofte vist sig at være 

større end den kapital, der var i værket per 1. marts 1981.   

GENERELLE KONKLUSIONER   

På baggrund af gennemgangen af Region Midtjylland kan det konstateres, at regn-

skabsaflæggelsen ikke sker korrekt, og at dette medfører at relativt store beløb 

konteres forkert.   

 

Det forhold gør sig også gældende for værker, der anvender revisorer til regn-

skabsaflæggelse, hvilket betyder, at det ikke kan tages for givet, at en revisor, der 

påtager sig at aflægge regnskab efter varmeforsyningsloven til fulde har sat sig ind 

i, hvad denne regnskabsaflæggelse indebærer.   

 

Det er sekretariatets vurdering, at det nye krav om revisorpåtegning af regnskaber-

ne på baggrund af anmeldelsesbekendtgørelsens revisionsinstruks vil have betyde-

lig virkning på revisorernes regnskabsaflæggelse, idet revisorerne da skriver under 

på at have fulgt instruksen. For imidlertid at understøtte virkningen af anmeldel-

sesbekendtgørelsens revisionsinstruks, og da det klart fremgår af gennemgangen af 

Region Midtjylland, at revisorerne ikke har det fornødne kendskab til aflæggelse 

af regnskab efter varmeforsyningsloven, vil sekretariatet intensivere undervisnin-

gen i regnskabsaflæggelse efter varmeforsyningsloven i foråret 2010, målrettet 

revisorerne.   

RESULTAT I KRONER OG ØRER 

Med tilkendegivelser til 85 procent af værkerne i Region Midtjylland er der 175 

mio.kr., der skal tilbageføres til forbrugerne, eller 1,6 mio.kr. pr. værk. Gennem-

snittet for de 55 værker, der skal tilbageføre midler er 3,2 mio.kr, mens medianen 

er 1 mio.kr. Herudover er der 17,7 mio.kr, som værkerne har opsamlet i strid med 

VFL, men som efterfølgende er blevet brugt til lovlige forhold.    

 

Spændvidden er imidlertid stor. Den strækker sig fra 38,6 mio.kr for det værk, 

som skal tilbageføre mest, til 63 t.kr. for det værk, som skal tilbageføre mindst.    

Der er 7 værker, der skal tilbageføre over 5 mio.kr. og 54 værker, der ikke skal 

tilbageføre midler. To værker har underdækning, der skal opkræves.   

 

Gennemsnittet for målerenheder/forbrugere hos værker, der skal tilbageføre mid-

ler, er 2.670 kr., mens det tilsvarende tal for det værk, som skal tilbageføre mest 

pr. målerenhed/forbruger, er 27.300 kr. Gennemsnittet for alle værker, der er gen-

nemgået, er 1.330 kr.   

 

De nævnte tal er baserede på de udarbejdede tilkendegivelser og dermed foreløbi-

ge, da hørings- og forhandlingsfasen mellem en tilkendegivelse og afgørelse kan 

indebære, at beløb til tilbageførelse i et værks prisregnskab bliver ændret.   

 

Der er ikke oplysninger eller andet i regnskabsgennemgangen, der kan begrunde 

en antagelse om, at midlerne er opsparet med henblik på personlig berigelse. Det 

er derfor sekretariatets vurdering, at den opsparede kapital er lagt til side for at 

tilvejebringe et alternativ til kassekredit eller lånefacilitet.    
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PROCES FREMOVER  

På baggrund af de 111 gennemgåede værker i Region Midtjylland må sekretariatet 

konstatere, at når disse værker blev udtaget til egentlig sagsbehandling, skyldes 

det for knap halvdelen af værkerne ikke kun formelle fejl uden økonomisk betyd-

ning men derimod, at der er tale om fejl, der samlet fører til, at et beløb af en væ-

sentlig betydning skal tilbageføres til forbrugerne.   

 

Sagsbehandling af et antal værker i den størrelsesorden, der resterer, vil medføre et 

betydeligt ressourcetræk. Det er baggrunden for, at sekretariatet under gennem-

gangen løbende har vurderet, om ressourceforbruget står mål med resultatet, eller 

om kontrollen bør tilrettelægges på anden vis. Herefter kan sekretariatet konstate-

re, at der i 2009 er brugt 60% af 6 årsværk samt ca. 700.000 kr. til ekstern bistand 

til gennemgang af 111 værker, og der på baggrund af den gennemgang, skal tilba-

geføres i alt 175 mio. kr. til værkernes forbrugere. Der resterer godt 300 værker.   

På den baggrund finder sekretariatet ikke at kunne indstille at stoppe regnskabs-

gennemgangen på trods af, at der altovervejende er tale om midler, der forbliver i 

et lukket system, idet den alt overvejende hovedpart af værkerne er forbrugereje-

de.   

 

Imidlertid har regnskabsgennemgangen været prioriteret i hele 2009 og særligt i 

efteråret. Det har haft konsekvenser for sagsbehandlingen af en række andre lov-

pligtige sager herunder både sager, som er rejst af egen drift på baggrund af Ener-

gitilsynets almindelige tilsynsforpligtelse ved begrundet mistanke, og sager, som 

er rejst på baggrund af tvist mellem to parter. For nogle af disse sager har det be-

tydet, at sagsbehandlingen i perioder har været sat helt i bero, og for andre, at 

sagsbehandlingstiden har været væsentlig længere end normalt. Sekretariatet vil 

derfor være nødsaget til at opprioritere disse sager i 2010.   

 

Dertil kommer, at Energitilsynets sekretariat på varmeområdet ikke har anvendt 

ressourcer til opgaver af mere generel analytisk karakter, og derfor ikke har mu-

lighed for at skære sådanne opgaver bort, ligesom sekretariatet ikke har økonomi-

ske reserver, der kan anvendes til regnskabsgennemgang i 2010.   

 

Der kan overvejes flere måder at fortsætte oprydningsarbejdet i varmesektoren på. 

Et realistisk skøn over antallet af værker, sekretariatet  med de nuværende ressour-

cer kan sagsbehandle i 2010, vil være ca. 20 samtidig med, at sekretariatet udfører 

den informationsindsats og færdiggørelse af Region Midtjylland, der nævnes 

ovenfor. Det kan dertil oplyses, at sekretariatet er i dialog med Klima- og Energi-

ministeriet om den videre proces.  

 

 


