
 

 

 

 
Til parterne på vedlagte høringsliste  
 
 
 
 
Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet  
 
Udkast til bekendtgørelse om varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af 
oplysninger til Forsyningstilsynet med bilag sendes hermed i høring. Der er frist 
for at afgive høringssvar den 24. oktober 2018.  
 
Høringen offentliggøres på Høringsportalen, https://hoeringsportalen.dk/.  
 
Baggrund og indhold 
 
Bekendtgørelsen er en videre udmøntning af § 22, i lov nr. 1677 af 26. december 
2017 om ændring af varmeforsyningsloven, hvor det bl.a. fremgår, at 
Forsyningstilsynet fastsætter regler om regnskabsføring og budgettering for de 
virksomheder, der forventes omfattet af den kommende indtægtsrammeregulering 
med benchmarking.    
 
I forhold til tidligere indberetninger indeholder den nye 
anmeldelsesbekendtgørelse et krav til selskaber med et årligt varmesalg på 50 TJ 
eller mere om, at deres omkostningsdata skal indberettes fordelt til produktion, 
transmission og distribution, jf. Forsyningstilsynets konteringsvejledning. 
Forsyningstilsynets konteringsvejledning bygger på den konteringsvejledning, der 
er blevet udarbejdet af BDO og Niras.  
 
Kravet om, at selskaberne fra 2019 skal have omlagt deres varmeregnskab til 
kalenderår følger allerede af den gældende anmeldelsesbekendtgørelse, herunder 
at selskaberne skal indberette budget senest den 1. januar og priseftervisning 
senest den 15. april, dog første gang den 15. april 2020. 
 
Forsyningstilsynet henviser til den vedlagte konteringsvejledning, navnlig afsnit 4, 
der indeholder nærmere oplysninger om virksomhedernes anmeldelser, herunder 
den videre proces for indberetninger til benchmarking m.v.  
 
For virksomheder med et årligt varmesalg under 50 TJ er anmeldelsesreglerne 
uændrede. Det samme gælder for industrivirksomheder, der leverer 
overskudsvarme og virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare 
gasarter, som er undtaget fordelingskravet.  
 
Forsyningstilsynet fremsender snarest en oversigt over det samlede årlige 
varmesalg opgjort i TJ for årene 2014, 15 og 16 til samtlige virksomheder. 
Oversigten bygger på oplysninger om varmesalg, som virksomhederne selv har 
indberettet i priseftervisningerne for disse år. Virksomhederne kan herved se, om 
de forventes at være omfattet af de nye anmeldelseskrav, ligesom virksomhederne 
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har mulighed for at kontakte Forsyningstilsynet med henblik på eventuelle 
korrektioner m.v.   
 
Ikrafttrædelse  
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. november 2018. 
 
Høringsfrist  
Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast 
senest den 24. oktober 2018.  Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til  
post@forsyningstilsynet.dk med cc til rvn@forsyningstilsynet.dk og 
mld@forsyningstilsynet.dk.   
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Renée van Naerssen på tlf. 4171 53 91 eller på 
e-mail rvn@forsyningstilsynet.dk og til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marie Louise Dahl 
Fuldmægtig 
Tlf. 41 71 53 92  
mld@forsyningstilsynet.dk 
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