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Energitilsynet lancerer ny målrettet kontrolstrategi 
Energitilsynet vil fremover arbejde ud fra en ny mere målrettet strategi for kontrollen 
med varmevirksomhedernes anmeldelser af priser, priseftervisninger mv. 
Af: Ronnie Jensen, fuldmægtig, cand.merc.aud., Sekretariatet for Energitilsynet, rje@energitilsynet.dk og Martin 
Windelin, kontorchef, cand.polit., Sekretariatet for Energitilsynet, mw@energitilsynet.dk   
 
Energitilsynet fører tilsyn med fjernvarmebranchen og har siden 2010 årligt udført 
regnskabsgennemgange af 20 stikprøveudvalgte varmevirksomheder. Regnskabsgennemgangen har 
bestået af: 
 

• Kontrol og vurdering af om virksomhedens anmeldelser er anmeldt rettidigt og 
fyldestgørende 

• Kontrol og vurdering af anmeldt budget  
• Kontrol og vurdering af anmeldt priseftervisning, herunder gennemgang af samtlige 

regnskabsposter 
 
Regnskabsgennemgangen har typisk omfattet de foregående 3 år, men i de tilfælde hvor 
Energitilsynet har identificeret fejl og mangler, er gennemgangen udvidet. 
 
Ny mere målrettet kontrolstrategi 
Alle varmevirksomheder har i 2012 udført den såkaldte selvevaluering. Energitilsynet vurderer på 
baggrund af selvevalueringsarbejdet, at omfanget og kvaliteten af virksomhedernes anmeldelser, 
virksomhedernes overholdelse af varmeforsyningsloven samt grundlaget for korrekt prisfastsættelse 
fremover vil være forbedret betydeligt. I forlængelse heraf har Energitilsynet vedtaget en ny mere 
målrettet strategi for kontrol af virksomhedernes anmeldelser og regnskabsmæssige forhold. 
 
Energitilsynet vil fremover på baggrund af en konkret vurdering udtage udvalgte risikofyldte 
områder til kontrol. Disse kontroller vil omfatte væsentligt flere virksomheder end de hidtidige 20 
regnskabsgennemgange om året. Mens de 20 årlige regnskabsgennemgange har omhandlet alle 
virksomhedernes forhold, så vil de målrettede kontroller fokusere på et enkelt risikofyldt område ad 
gangen. 
 
Energitilsynet har på nuværende tidspunkt identificeret flere områder, som vil kunne indgå i det 
fremadrettede kontrolarbejde. Disse risikofyldte områder omfatter blandt andet manglende 
tilbageførsel af overdækninger, henlæggelser opkrævet i priserne i strid med reglerne samt fejl i 
virksomhedernes indskudskapital. Energitilsynet vil tage udgangspunkt i de områder, der har størst 
indflydelse på varmeprisen. 
 
Energitilsynets første fokusområde vil være manglende tilbageførsel af overdækninger. I 2014 vil 
virksomhederne, der har problemer med overdækninger, blive gennemgået for at sikre at 
virksomheden får tilbageført sine overdækninger i henhold til varmeforsyningsloven. Foruden 
implementering af den nye mere målrettede strategi vil Energitilsynet i 2014 overvåge revisorernes 
revisionserklæringer på priseftervisninger. Her skal revisor oplyse om, hvorvidt ledelsen har løst de 
i selvevalueringen angivne problemer. Endvidere vil Energitilsynet behandle de 67 
opfølgningssager, som er oprettet som følge af Energitilsynets gennemgang af selvevalueringerne. 
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Fordele ved den nye mere målrettede strategi 
Energitilsynet kan i forbindelse med den nye strategi behandle betydelig flere virksomheder end 
hidtil. 
 
Energitilsynet forventer flere fordele ved den nye mere målrettede strategi. Implementeringen af 
strategien giver væsentlige stordriftsfordele ved håndtering af en stor mængde ensartede sager, og 
muliggør derved at betydeligt flere virksomheder bliver udtaget til kontrol, samtidig med at der 
fokuseres mere på risikofyldte områder, der har direkte indflydelse på varmeprisen. 
 
Foruden kontrol med virksomhedernes anmeldelser og regnskabsmæssige forhold vil Energitilsynet 
naturligvis fortsætte det generelle tilsyn efter varmeforsyningsloven, herunder træffe afgørelser i 
klagesager. 
 
 


