
 
 

 

 

Punkt 5 
Energitilsynets møde den 25. februar 2014 

Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet 

Resumé 
1. Dette notat beskriver sekretariatets forslag til en ny mere målrettet kon-
trolstrategi af fjernvarmevirksomhedernes anmeldelser, budgetter og prisef-
tervisninger. 

2. Sagen forelægges Energitilsynet, da sekretariatet foreslår at ændre den 
kontrolstrategi, som Energitilsynet på tilsynsmødet i april 2010 besluttede, 
at sekretariatet skulle arbejde ud fra, og som sekretariatet siden har arbejdet 
ud fra. Samtidig er der stor bevågenhed om fjernvarmeværkernes efterlevel-
se af varmeforsyningsloven fordi det har betydning for om forbrugerne beta-
ler den rigtige varmepris. 

3. Sekretariatet har tidligere år årligt udtaget 20 virksomheder til en total-
gennemgang af deres anmeldelser, budgetter og priseftervisninger, for at 
sikre at varmeforsyningslovens bestemmelser overholdes og dermed sikre 
rimelige priser for forbrugerne. 

4. Sekretariatet foreslår fremover på baggrund af en konkret risikovurde-
ring, at udtage udvalgte risikofyldte områder til kontrol. Disse kontroller vil 
herefter omfatte væsentlig flere virksomheder end de hidtil 20 årligt stik-
prøvevalgte virksomheder. 

5. Sekretariatet har på nuværende tidspunkt identificeret en del risikofyldte 
områder, som vil kunne indgå i det fremadrettede kontrolarbejde. Disse risi-
kofyldte områder omfatter blandt andet manglende tilbageførsel af over-
dækninger, henlæggelser opkrævet i priserne i strid med reglerne og fejl i 
virksomhedernes indskudskapital.  

6. Sekretariatets kontrol vil som udgangspunkt ikke omfatte totalgennem-
gange af virksomhederne, men fokusere på at udtage de virksomheder til 
kontrol, som vurderes at have det pågældende problem. Den enkelte kontrol 
vil herefter fokusere på dette risikofyldte område. Sekretariatets risikovurde-
ring vil primært have fokus på områder, hvor der er risiko for urimelige pri-
ser for forbrugerne. Der vil dog også være fokus på om virksomhederne 
overholder anmeldelsesbekendtgørelsen og sekretariatets vejledning for ud-
arbejdelse af budgetter og priseftervisninger. 
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7. Sekretariatets forslag til omlægning af kontrolstrategien sker på bag-
grund af, at alle virksomheder har skullet gennemføre den såkaldte selveva-
luering i 2012. Dette indebærer, at alle ca. 600 fjernvarmevirksomheder nu 
har været igennem en kontrol, svarende til sekretariatets årlige totalgennem-
gang af 20 stikprøveudvalgte virksomheder. På baggrund af sekretariatets 
gennemgang af selvevalueringerne er det vurderingen, at grundlaget for, at 
virksomhederne beregner deres priser i henhold til varmeforsyningslovens 
bestemmelser, er forbedret betydeligt. 

8. Sekretariatets arbejde, i henhold til den nye mere målrettede kontrolstra-
tegi, vil i 2014 bestå af tre indsatser.  

9.  Den første indsats er arbejdet med de 66 opfølgningssager, som sekreta-
riatet har oprettet ved gennemgangen af selvevalueringer i 2013, som sekre-
tariatet vil følge op på i 2014. 

10.  Den anden indsats består af, at sekretariatet i 2014 vil følge op på fjern-
varmeledelsernes håndtering af problemerne identificeret i selvevalueringen. 
Dette vil praktisk bestå i en gennemgang og opfølgning for alle fjernvarme-
virksomhederne på den ordinære revisors tilbagemeldinger, som skal indgå i 
deres revisionspåtegninger i virksomhedernes efterfølgende priseftervisnin-
ger. 

11. Den tredje indsats vil bestå i, at sekretariatet vil endelig fastlægge det 
første område, som skal indgå i den målrettede kontrol på udvalgte pro-
blemområder og tage kontakt alle de virksomheder, hvor sekretariatet har 
identificeret virksomheden som havende det pågældende problem. Det er 
forventningen, at overdækninger vil være det første indsatsområde. 

12. Aktiviteterne i punkt 10 og 11 flugter fint med den nye målrettede stra-
tegi, idet der er tale om identificerede historiske problemer i henhold til 
varmeforsyningslovens bestemmelser. 

13. Den nye strategi forventes at medføre betydelige stordriftsfordele, da det 
er enklere, når samme område gennemgås i mange virksomheder. 

14. Sekretariatet vil løbende orientere Energitilsynet om resultater af den 
nye mere målrettede kontrolstrategi. 

Indstilling 
15. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 
og vurdering tilkendegiver følgende: 

• At Energitilsynets fremtidige kontrol med varmeforsyningernes prisef-
tervisninger, budgetter mv. tilrettelægges efter den strategi, der er 
beskrevet i dette notat. 
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Sagsfremstilling 
16. I det følgende vil sekretariatets hidtil udførte kontrolindsats blive be-
skrevet samt baggrunden for at sekretariatet foreslår at ændre den hidtidige 
strategi. Oplæg til ny mere målrettet kontrolstrategi vil blive beskrevet 
nærmere i vurderingsafsnittet. 

17. I perioden før 2008 blev sekretariatets tilsyn ført som et reaktivt tilsyn, 
primært udført på baggrund af klager fra forbrugere og virksomheder.   

18. Rigsrevisionen kritiserede i 2008, at Energitilsynet ikke på eget initiativ 
gennemførte kontrol af virksomhedernes anmeldelser, budgetter og prisef-
tervisninger, men alene gennemførte kontroller, som konsekvens af konkre-
te henvendelser fra forbrugere og virksomheder. 

19. Som reaktion på Rigsrevisionens kritik af det reaktive tilsyn indledte se-
kretariatet, med assistance fra KPMG, i 2008 kontrol af alle virksomheders 
anmeldelser, budgetter og priseftervisninger i region Midtjylland, svarende 
til 131 virksomheder i alt. 

20. Resultatet af kontrollen med alle virksomhederne i region Midtjylland 
var, at virksomhederne samlet set skulle tilbagebetale 293 mio. kr. til for-
brugerne. 

21. På baggrund af resultaterne i kontrollen af virksomhederne i region 
Midtjylland udarbejdede sekretariatet forslag til ”Tilrettelæggelse af Energi-
tilsynets kontrol med fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber” (ved-
lagt som bilag 1), som efterfølgende blev godkendt på Energitilsynets møde 
den 26. april 2010. Strategien bestod af følgende: 

• Revisorpåtegning på virksomhedernes årlige priseftervisninger fra 
2009 

• 20 årlige gennemgange af udvalgte virksomheders efterlevelse af 
varmeforsyningslovens regler 

• Selvevaluering foretages af alle virksomheder (og ordinær revisor føl-
ger op i revisorerklæring) 

Revisorpåtegning 

22. Kravet om revisionspåtegning blev i 2009 skrevet ind i anmeldelsesbe-
kendtgørelsen, hvorefter virksomhederne fra og med regnskabsåret 2010 
skulle indsende priseftervisning inklusive revisionspåtegning til Energitilsy-
net. 

23. Sekretariatet har løbende gennemgået virksomhedernes revisionspåteg-
ninger for at identificere i hvilke virksomheder, revisor har taget forbehold 



4/14 

eller afgivet supplerende oplysninger om forhold, der er i strid med varme-
forsyningslovens bestemmelser. 

20 årlige totalgennemgange af udvalgte virksomheder 

24. Virksomheder, som har indgået i kontrollen, har været tilfældigt udvalgt 
indenfor enkelte udvalgte kriterier, udvalgt på baggrund af en konkret risi-
kovurdering. Af anvendte kriterier kan nævnes høje priser, store overdæk-
ninger, kommunale virksomheder og blanke revisionspåtegninger. 

25. Sekretariatets gennemgang i 2010 omfattede 20 virksomheder som sam-
let skulle tilbagebetale 39,7 mio. kr. til forbrugerne. 

26. Sekretariatets gennemgang i 2011 omfattede ligeledes 20 virksomheder, 
som samlet skulle tilbagebetale 103,6 mio. kr. til forbrugerne. Sekretariatet 
identificerede yderligere 137,6 mio. kr., som var opkrævet i modstrid med 
varmeforsyningslovens bestemmelser, som virksomhederne efterfølgende 
fik tilladelse til at anvende til andre formål. Dette indikerede, at revisionspå-
tegninger ikke var tilstrækkeligt, og at en anden form for supplerende tiltag 
var nødvendig. Folketinget gave efterfølgende ministeren bemyndigelse i 
varmeforsyningsloven bemyndigelse til at kræve selvevaluering for fjern-
varmevirksomhederne, hvor en supplerende revisor skulle vurdere virksom-
hedernes overholdelse af varmeforsyningslovens bestemmelser. Ministeren 
udnyttede denne bemyndigelse til at udstede bekendtgørelsen om selvevalu-
ering af 27. februar 2012. 

27. Sekretariatets gennemgang af virksomhedernes anmeldelser, budgetter 
og priseftervisninger har i 2010 og 2011 som udgangspunkt omfattet de 3 
tidligere år, men hvor sekretariatet har identificeret fejl og mangler er gen-
nemgangen blevet udvidet til tidligere år også, såfremt dette har været nød-
vendigt. 

28. Sekretariatets gennemgang har i 2010 og 2011 bestået i en grundig stil-
lingtagen til samtlige regnskabsposter i virksomhedernes budgetter og pris-
eftervisninger, samt en gennemgang af virksomhedernes generelle overhol-
delse af varmeforsyningslovens bestemmelser indenfor stort set alle områ-
der.  

29. Sekretariatet har i 2012 og 2013 ikke foretaget gennemgang af 20 virk-
somheders anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. Sekretariatets ar-
bejde har i 2012 og 2013 derimod bestået i et betydeligt arbejde i forbindel-
se med selvevalueringen. Sekretariatets arbejde bestod i 2012 af et omfangs-
rigt informationsarbejde til virksomhederne om selvevaluering og varmefor-
syningslovens bestemmelser, samt en undersøgelse af virksomhedernes ar-
bejde med selvevalueringen. Sekretariatets arbejde bestod i 2013 i en gen-
nemgang af 585 modtagne selvevalueringer, samt 20 grundige gennemgan-
ge af revisors arbejde i forbindelse med selvevalueringen. 
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Selvevaluering 

30. Alle virksomheder, som ejer anlæg omfattet af § 20 stk. 1, i lov om var-
meforsyning skulle udarbejde og indsende selvevaluering til Energitilsynet 
senest 1. december 2012. 

31. Sekretariatet har i 2013 gennemgået de 585 selvevalueringer, der over-
ordnet viste, at selvevalueringsrevisor havde fundet fejl i 95 % af virksom-
hedernes anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. 

32. Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af selvevalueringer 
opgjort de identificerede fejl i 20 stikprøveudvalgte virksomheder. Denne 
opgørelse viste, at der var identificeret fejl for i alt 223 mio. kr. hvoraf 102 
mio. kr. direkte eller indirekte skulle tilbageføres til forbrugerne. 

33. Sekretariatet vurderer på baggrund af sekretariatets gennemgang af selv-
evalueringerne, at grundlaget for, at virksomhederne beregner deres priser i 
henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, er forbedret betydeligt. 
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Høring 
34. Sekretariatet sendte ved mail af 30. januar 2014 udkast til tilsynsnotat i 
høring hos Dansk Fjernvarme. Sekretariatet modtog høringssvar den 3. fe-
bruar 2014, som er vedlagt som bilag 2. 

35. Dansk Fjernvarme finder det hensigtsmæssigt, at der fokuseres på risi-
kofyldte områder i forbindelse med kontrol af varmeforsyningsvirksomhe-
derne. Ulempen ved metoden er imidlertid, at samme forsyningsvirksomhed 
kan blive udtaget til gennemgang i flere på hinanden følgende kontroller, så-
fremt den pågældende virksomhed har flere forhold, der falder ind under de 
risikofyldte områder. Dansk Fjernvarme vil derfor opfordre til, at sekretaria-
tet, forud for en kontrol af en virksomhed, laver en gennemgang af de in-
formationer, som sekretariatet er i besiddelse af om virksomheden, og udvi-
der kontrollen til andre områder, hvis der er forhold som ikke umiddelbart 
synes at opfylde varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. 

36. Det er sekretariatets vurdering, at stordriftsfordelene beskrevet i dette 
notat i vid udstrækning vil gå tabt, hvis Dansk Fjernvarmes forslag skulle 
imødekommes. Det vil indebære et betydeligt merarbejde, hvis sekretariatet 
for hver virksomhed der udvælges, skulle lave en gennemgang af alle de in-
formationer, som sekretariatet er besiddelse af om virksomheden, og udvide 
kontrollen til andre områder, hvis der er forhold som ikke umiddelbart synes 
at opfylde varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Sekretariatet vil 
dog løbende evaluere den nye strategiens fordele og ulemper og foretage en 
justering af strategien, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.  

37. Dansk Fjernvarme opfordrer sekretariatet til at informere om de fejl og 
mangler af generel karakter, som sekretariatet bliver opmærksom på i for-
bindelse med deres kontroller. Herved har andre forsyningsvirksomheder 
mulighed for at undgå at lave samme type fejl. Informationen kunne være i 
form af artikler i Fjernvarmen eller ved en opdatering af håndbogen ”Fjern-
varmeprisen rigtig første gang”. 

38. Sekretariatet har tidligere kommunikeret erfaringer og resultater fra se-
kretariatets kontrolarbejde til interessenterne i form af artikler og foredrag, 
og vil også gøre dette fremadrettet. Den altovervejende hovedpart (næsten 
alle) af de fejl og mangler, som sekretariatet og selvevalueringsrevisorerne 
har fundet ved den hidtidige kontrolindsats, kunne være undgået, hvis virk-
somhederne fulgte den vejledning, der allerede fremgår af den nuværende 
udgave af sekretariatets håndbog ”Fjernvarmeprisen rigtig første gang”.  

39. Sekretariatet forventer indenfor 1-2 måneder at oprette og fremadrettet 
løbende opdatere en oversigt over og beskrivelse af nye typer af fejl og 
mangler, som sekretariatet bliver opmærksom på, og som ikke fremgår af 
sekretariatets håndbog. Ligeledes vil der på hjemmesiden blive informeret 
betydningen af eventuelle lovgivningsmæssige ændringer og hvis Energitil-
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synet på visse punkter måtte vedtage, at ændre den praksis, som fremgår af 
håndbogen. Sekretariatet vil ved en senere lejlighed opdatere håndbogen, 
men finder det mere hensigtsmæssigt løbende at opdatere hjemmesiden med 
nye informationer fremfor hyppigt at skulle revidere håndbogen. 

40. Høringssvaret fra Dansk Fjernvarme har på den baggrund ikke givet an-
ledning til at ændre sekretariatets forslag til den ny mere målrettet kontrol-
strategi. 
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Lovgrundlag 
41. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv. der har rele-
vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende ka-
pitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 

42. Energitilsynets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, 
lyder: 

Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser 
er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller reg-
ler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem 
forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-
fordeling eller betingelser. 

43. Grundlaget for tilsynet med varmepriserne er varmeforsyningslovens 
(lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer) 
prisbestemmelser i § 20, stk. 1, og Energitilsynets indgrebsbeføjelse i § 21, 
stk. 4. 

44. Prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, lyder:  

Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-anlæg 
med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for 
levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset 
fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og for-
syning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og 
andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostnin-
ger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til 
energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved 
fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med 
etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 
§ 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet 
vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov 
om elforsyning. 
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Vurdering 
45. På baggrund af, at alle fjernvarmevirksomheder via selvevaluering har 
været igennem en kontrol svarende til sekretariatets årlige totalgennemgan-
ge af 20 stikprøveudvalgte virksomheder, og at grundlaget for at virksom-
hederne beregner deres priser i henhold til varmeforsyningslovens bestem-
melser vurderes forbedret betydeligt foreslår sekretariatet en ny mere risiko-
baseret kontrolstrategi for tilsynet med virksomhedernes priser, herunder 
anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. 

46. Sekretariatets forslag medfører at de fremtidige kontroller gennemføres 
som målrettede gennemgange af et større antal virksomheder end hidtil, men 
hvor kontrollen som udgangspunkt begrænses til forhold i virksomhedernes 
budgetter og priseftervisninger som f.eks. overdækning, henlæggelser og 
indskudskapital, der er identificeret som særligt risikofyldte. 

47. Den nye mere målrettet strategi vil fokusere på enkeltområder i virk-
somhedernes priseftervisninger eller budgetter, som efter sekretariatets vur-
dering udgør den største risiko for urimelige priser for forbrugerne. 

48. Målsætningen for implementering af en mere målrettet kontrolstrategi er 
at sikre, at sekretariatets ressourcer anvendes mest effektivt og for at mini-
mere risikoen for urimelige priser for forbrugerne.  

49. Hensigten med den nye mere målrettet kontrolstrategi er at flytte hoved-
parten af kontrollen væk fra totalgennemgange af virksomhedernes anmel-
delser, budgetter og priseftervisninger over mod målrettede gennemgange af 
risikofyldte områder i virksomhederne.  

50. Sekretariatet vil dog ikke udelukke anvendelsen af totale regnskabsgen-
nemgange, da sekretariatet løbende skal vurdere behovet for yderligere 
selvevaluering. I denne forbindelse kan det blandt andet være hensigtsmæs-
sigt at udføre totalgennemgange i et vist omfang. 

Identificering af risikofyldte områder 

51. Sekretariatet vil løbende foretage vurdering af hvilke områder i virk-
somhedernes anmeldelser, budgetter og priseftervisninger, som indeholder 
risiko for urimelige priser. 

52. Sekretariatets vil også vurdere virksomhedernes generelle overholdelse 
af anmeldelsesreglerne, som skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse 
af budgetter og priseftervisninger.  

53. Sekretariatet vil, i forbindelse med den løbende vurdering, primært tage 
udgangspunkt i virksomhedernes anmeldte budgetter og priseftervisninger, 
som i stort omfang forelægger i elektronisk form, hvilket betyder at disse 
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giver sekretariatet mulighed for analytisk at foretage en vurdering af hvor 
problemerne og risikoen for urimelige priser er størst. 

54. Sekretariatet har nedenfor listet eksempler på risikofyldte områder, som 
løbende vil indgå i vurderingen af hvilke områder, der skal fokuseres på i 
udførslen af den nye mere målrettede kontrolstrategi. Nedenstående områder 
er udvalgt på baggrund af sekretariatets erfaringer fra tidligere års stikprø-
vevise totale gennemgange, gennemgang af selvevalueringerne samt sekre-
tariatets erfaring med sager på varmeområdet i øvrigt. 

55. Overdækninger - Overdækninger skal som hovedregel tilbageføres til 
forbrugerne ved indregning i det kommende års priser, med mindre virk-
somheden har fået en skriftlig godkendelse fra Energitilsynet om, at afvik-
lingen kan ske over flere år. Såfremt overdækning ikke tilbageføres til for-
brugerne, vil dette resultere i for høje priser. 

56. Henlæggelser – I henhold til afskrivningsbekendtgørelsen er det tilladt 
at indregne henlæggelser i varmeprisen. Sekretariatet har i forbindelse med 
de årlige kontroller af virksomhedernes priseftervisninger, samt arbejdet 
med selvevalueringen konstateret, at virksomhederne ofte ikke overholder 
reglerne vedrørende henlæggelser. Såfremt reglerne i afskrivningsbekendt-
gørelsen om henlæggelser ikke overholdes indregnes henlæggelserne i var-
meprisen, hvilket er i modstrid med varmeforsyningslovens bestemmelser 
og medføre for høje priser.   

57. Indskudskapital – Indskudskapitalen kan kun bestå af midler indskudt i 
henhold til vedtægterne. Eneste undtagelse er, hvis virksomheden var i drift 
ved varmeforsyningslovens ikrafttræden i 1981. Er det tilfældet, accepteres 
egenkapitalen ifølge 1981 regnskabet som indskudt på dette tidspunkt.  

58. Tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger kan således ikke tillæg-
ges indskudskapitalen, men skal enten fragå i anlægssaldoen eller, hvis be-
løbet ikke kan rummes heri, indtægtsføres. 

59. Her bevirker den manglende modregning af tilslutningsbidrag i anlægs-
saldoen, at afskrivningerne bliver for høje, og dermed at priserne bliver for 
høje i forhold til, hvis tilslutningsbidragene behandles korrekt. 

60. Afskrivninger – Varmeprisen det enkelte år skal beregnes på baggrund af 
budgettet, som anmeldes til Energitilsynets register samtidig med prisan-
meldelsen. Afskrivninger fastlægges således på budgettidspunktet og indgår 
i prisberegningen det enkelte år.  

61. Afvigelser mellem budgetterede og prisefterviste afskrivninger kan kun 
forekomme, såfremt der er forskel mellem budgetterede og realiserede inve-
steringer i det enkelte år. 
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62. Sekretariatet har i forbindelse med tidligere udførte kontroller samt gen-
nemgangen af selvevalueringer konstateret, at virksomhederne ofte anven-
der afskrivningerne som resultatdisponering for at minimere over-
/underdækninger. Der er således risiko for, at virksomhedens over-
/underdækning ikke opgøres korrekt i henhold til reglerne. 

63. Omdannelse af fjernvarmevirksomheder – Sekretariatet har i en del til-
fælde konstateret, at omdannelse af kommunale fjernvarmevirksomheder fra 
afdelinger i kommunen til kommunalt ejede aktieselskaber har givet pro-
blemer med opgørelse af værdien af anlægssaldoen og en eventuel ind-
skudskapital. På samme måde har sekretariatet konstateret, at opgørelsen af 
indskudskapitalen i fjernvarmevirksomheder, hvor flere virksomheder ind-
går i samme juridiske enhed (typisk aktieselskaber), ligeledes giver proble-
mer. 

64. Ved overdragelse af fjernvarmevirksomheder vil anlægssaldoen ikke 
kunne opskrives, ligesom indskudskapitalen normalt kan opgøres med ud-
gangspunkt i anlægssaldoens størrelse, dog med fradrag af eventuelt overta-
gen gæld. Virkningen af fejlene vil, på grund af for højt afskrivningsgrund-
lag og dermed for høje afskrivninger, være for høje priser. 

65. Prisændring – Sekretariatet udarbejder årligt en prisstatistik, hvor store 
prisændringer kan identificeres. Sekretariatet kontakter de virksomheder, 
som har forholdsvis store prisstigninger, men også store prisfald. Formålet 
er at fastslå, om prisstigningen er fremkommet som følge af en korrekt an-
vendelse af reglerne. Kontrollen af prisændringerne består i en gennemgang 
og stillingtagen til den af virksomheden fremsendte redegørelse herom. 

Målrettet kontrolstrategi i praksis 

66. Den praktiske udførsel af den målrettede kontrolstrategi vil for hver 
kontrolperiode overordnet ske i 4 trin. 

67. Første trin vil bestå i, at sekretariatet, udvælger et specifikt område, som 
skal indgå i kontrollen. 

68. Andet trin vil bestå i, at sekretariatet foretager dataudtræk af relevante 
oplysninger for virksomhederne, som skal danne grundlag for sekretariatets 
kontrol. 

69. Tredje trin vil bestå i, at sekretariatet udvælger de grænseværdier der 
skal bestemme hvilke virksomheder, der skal indgå i kontrollen på det en-
kelte område. 

70. Fjerde trin vil bestå i, at sekretariatet kontakter de udvalgte virksomhe-
der. Sekretariatets kontakt til virksomhederne kan bestå i en anmodning om, 
at virksomheden redegør for det enkelte forhold eller i enkelte tilfælde vil 
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sekretariatet på baggrund af foreliggende oplysninger kunne oplyse virk-
somheden, om at der er foretaget en fejl, og at det enkelte forhold skal brin-
ges i orden. 

71. Sekretariatet foreslår, at det første risikofyldte område, der skal indgå i 
kontrollen efter den nye mere målrettet kontrolstrategi, er ikke tilbageførte 
overdækninger. Det er sekretariatets vurdering, at en særlig fokus på over-
dækninger vil have størst indflydelse for priserne for forbrugerne. 

72. Sekretariatets kontrol med overdækninger vil i givet fald tage udgangs-
punkt i en opgørelse af alle virksomheders overdækninger samt deres nød-
vendige omkostninger.  

73. Sekretariatet vil herefter opstille grænseværdier for hvilke virksomheder 
med overdækninger, der skal indgå i kontrollen. Grænseværdierne vil pri-
mært bestå af den beløbsmæssige størrelse, overdækningen i forhold til 
nødvendige omkostninger og alder på den ikke tilbageførte overdækning. 

74. Sekretariatet vil i forbindelse med kontrollen af overdækningerne frem-
sende en vejledning til, hvorledes overdækninger skal behandles i henhold 
til varmeforsyningslovens bestemmelser og samtidig bede virksomheden re-
degøre for, hvordan ledelsen vil rette op på de identificerede problemer. 

75.  Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af 585 selvevalue-
ringen opnået erfaring med håndtering af et stort antal ensartede sager. Den-
ne erfaring vil blive anvendt i forbindelse med den mere målrettet kontrol-
strategi i form af anvendelse af skabeloner og projektstyringsaktiviteter. 

76. Sekretariatet har positive erfaringer med håndtering af store mængder af 
sager indenfor et givent område, hvor det er muligt at standardisere henven-
delser, afgørelser og generel sagsbehandling.  

77. Fokusområder vil i efterfølgende perioder blive fastlagt af sekretariatet. 

Målrettet kontrolstrategi i forhold til lovgivning mv. 

78.  Varmeforsyningsloven angiver ikke på hvilken måde Energitilsynet 
skal føre kontrol med fjernvarmeværkernes priser. 

79. Rigsrevisionen udtrykte i 2008 kritik af sekretariatets reaktive tilsyn ef-
ter varmeforsyningsloven. På baggrund heraf blev sekretariatets kontrolstra-
tegi fra 2010 udformet. 

80. Rigsrevisionen er løbende siden 2008 blevet orienteret om sekretariatets 
kontrol med virksomhedernes anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. 

81. Sekretariatet holdt den 25. november 2013 møde med rigsrevisionen i 
forbindelse med rigsrevisionens årlige opfølgning på varmeområdet. Sekre-
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tariatet oplyste i forbindelse med dette møde, at det var sekretariatets for-
ventning, at Energitilsynet ville fastlægge en mere målrettet kontrolstrategi. 

82. Det er sekretariatets vurdering, at den foreslåede mere målrettede kon-
trolstrategi imødekommer Rigsrevisionens tidligere udtrykte kritik.   

Målrettet kontrolstrategi i 2014 

83. Sekretariatet vil i 2014 implementere den nye målrettede kontrolstrategi. 
Der er 3 fokusområder for 2014.  

84. Opfølgningssager på selvevalueringerne – Sekretariatet vil i 2014 kon-
centrere indsatsen omkring de opfølgningssager, som er registreret i forbin-
delse med sekretariatets gennemgang af de gennemgåede selvevalueringer. 
Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af selvevalueringen op-
rettet 66 opfølgningssager, hvor sekretariatet skal følge op på identificerede 
forhold. 

85. Opfølgning på revisorpåtegningerne på priseftervisningerne – Virk-
somhedernes ordinære revisor skal, i efterfølgende påtegninger, oplyse om 
hvorvidt virksomheden har løst de i selvevalueringsberetningen identifice-
rede problemstillinger. Her vil sekretariatet følge alle virksomhedernes ar-
bejde med selvevalueringerne. Opfølgningen vil primært bestå i statistisk 
behandling af data for at kunne opgøre, hvor stor del af virksomhederne der 
har fået løst de problemer selvevalueringen identificerede. 

86. Sekretariatet vil tage kontakt med de virksomheder, hvor revisor ikke, 
som krævet, oplyser om arbejdet med selvevalueringen. Sekretariatet vil 
endvidere kontakte de virksomheder, hvor den ordinære revisor oplyser, at 
problemerne ikke er løst på en hensigtsmæssig måde.  

87. Gennemførsel af kontrol af ikke tilbageførte overdækninger – Sekreta-
riatet foreslår at det første område, som skal indgå i den målrettede kontrol 
er ikke tilbageførte overdækninger. Efterfølgende kontroller vil, på bag-
grund af den af Energitilsynet godkendte strategi, blive besluttet af sekreta-
riatet.  

88. Aktiviteterne i punkt 84 og 85 flugter fint med den nye målrettede stra-
tegi idet der er tale om identificerede historiske problemer i henhold til var-
meforsyningslovens bestemmelser. 

89. Foruden kontrolindsatsen beskrevet i dette notat vil sekretariatet fortsæt-
te arbejdet med egen drift sager, klagesager vedrørende urimelige priser og 
leveringsbestemmelser, prislofter på affaldsområdet, regler på forkøbsret 
mv., information og vejledning til virksomhederne om reglerne i varmefor-
syningsloven, analyser og statistik vedrørende de ændrede forhold i varme-
forsyningsvirksomhederne mv. 
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Indstilling 
90. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 
og vurdering tilkendegiver følgende:                                                     

• At Energitilsynets fremtidige tilsyn med varmeforsyningernes prisef-
tervisninger, budgetter mv. tilrettelægges efter den strategi, der er 
beskrevet i dette notat. 


