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Forsyningstilsynets tilsyn ved lukning
af energispareordningen
•

Den 31. december 2020 skal energisparemålet være
opfyldt.

•

Det betyder bl.a., at elnetvirksomhederne,
gasdistributionsselskaberne og varmedistributionsvirksomhederne skal have realiseret et nærmere antal
energibesparelser.

•

I forsyningslovene og i energisparebekendtgørelsen er
der fastsat regler om de omkostninger, der er forbundet
med at realisere energibesparelser, som
virksomhederne må opkræve hos forbrugere. Der er
f.eks. fastsat regler om, hvordan sådanne omkostninger
opgøres, dokumenteres og indregnes i de priser, som
energiforbrugere betaler for el, gas og varme.

•

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at virksomhederne
overholder disse regler.
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Forsyningstilsynets tilsynsopgaver

Omkostningstilsyn
•

Forsyningstilsynet kontrollerer, om net- og
distributionsvirksomhederne overholder reglerne om
indberetning, opgørelse og dokumentation for
omkostninger til realisering af energibesparelser.

Aftalers markedsmæssighed
•

Omkostningsstatistik

Afgørelse om indtægtsrammen
•
•

Forsyningstilsynet fastsætter det beløb, som en neteller distributionsvirksomhed maksimalt kan opkræve
via tariffer hos elforbrugere til energispareaktiviteter i et
enkelt år.

Forsyningstilsynet kontrollerer, om net- og
distributionsvirksomhedernes aftaler er indgået til priser
og på vilkår, der er markedsmæssige.

Forsyningstilsynet sammenligner hvert år net- og
distributionsvirksomhedernes omkostninger til
realisering af energibesparelser. Statistikken
offentliggøres den 1. november hvert år og sidste gang
den 1. november 2021.

Afgørelser om energisparedifferencer
•

Forsyningstilsynet opgør den enkelte virksomheds
energisparedifference, der er forskellen mellem det
beløb virksomheden har opkrævet og de faktiske
nettoomkostninger til realisering af energibesparelser.
Tilsynet kontrollerer, om virksomhederne afvikler
differencerne.

Nedenfor kan man se, hvilket tilsyn der føres efter den
31. december 2020.
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Mere om
omkostningstilsyn
Forsyningstilsynet kontrollerer, om virksomhederne
overholder reglerne om indberetning, opgørelse og
dokumentation for omkostninger til realisering af
energibesparelser.
Det indebærer kontrol med:
•

Er det de faktiske omkostninger til energibesparelser og er det de rigtige beløb?

•

Er omkostningerne fordelt rigtigt, hvis virksomhederne har fordelt omkostninger over flere år?

•

Opbevarer virksomhederne dokumentation for
omkostningerne i 5 år?

•

Forsyningstilsynet tager ud til virksomhederne og
kontrollerer for omkostninger afholdt i
reguleringsåret 2020 i andet halvår 2021, hvor
virksomhederne har aflagt regnskab.

Er der uregelmæssigheder, træffer Forsyningstilsynet
afgørelse i 2022.

2021
Forsyningstilsynet tager ud til virksomhederne
og kontrollerer.

2022
Ved uregelmæssigheder indhenter
Forsyningstilsynet de nødvendige oplysninger,
foretager høring og træffer afgørelse senest i
Q2 i 2022.
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Mere om
elnetvirksomheders
energisparedifferencer
Forsyningstilsynet træffer afgørelse om opgørelse af
netvirksomhedens energisparedifferencer.
Har elnetvirksomheden opkrævet for meget, skal
differencen afvikles i det følgende regnskabsår.
Har elnetvirksomhederne opkrævet for lidt hos
forbrugerne skal differencen afvikles senest inden for
de følgende 3 regnskabsår.
Elnetvirksomhederne skal hvert år fremsende en
redegørelse til Forsyningstilsynet for deres afvikling af
energisparedifferencer i det foregående reguleringsår.
Vi kontrollerer, om virksomhederne afvikler
differencen rigtigt.
Forsyningstilsynet forventer at træffe afgørelse om
energisparedifferencer for reguleringsåret 2020 i
2021.

2021

2022

2023

Difference
– for meget
opkrævet

Difference
– for lidt
opkrævet

Vi træffer
afgørelse

Vi træffer
afgørelse

Afvikling

Afvikling 1

Kontrol

Afvikling 2,
evt. kontrol

2024

Afvikling 3,
evt. kontrol

2025

Kontrol
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Mere om aftalers
markedsmæssighed
•

Forsyningstilsynet kontrollerer, om dokumentationen
for en aftales markeds-mæssighed er i orden.

•

Dokumentationen skal foreligge senest på tidspunktet
for indgivelse af selvangivelse til Skattestyrelsen i det
følgende år.

•

Indgår en virksomhed f.eks. en aftale om realisering
af energibesparelser i 2020, der gennemføres og
betales samme år, skal dokumentationen således
foreligge den 1. juli 2021.

•

Forsyningstilsynet udtager en række virksomheder til
stikprøvekontrol og anmoder om deres
dokumentation for aftalers markedsmæssighed i
august 2021. Virksomhederne har en frist på 8 uger
til at fremsende dokumentationen.

•

Fremsender virksomheden dokumentation inden for
fristen, modtager Forsyningstilsynet dokumentationen
senest den 26. september 2021. Herefter behandles
sagerne i 2021-22. Sagsbehandlingstiden er ca. 6
måneder efter, at sagen er fuldt oplyst.

2021
•

Dokumentation for aftaler/transaktioner skal
foreligge på selvangivelsestidspunkt

•

I august anmoder FSTS om dokumentation
(8 ugers frist)

•

6 måneders sagsbehandlingstid, når sagen er
endeligt oplyst.

2022
Forventning om at træffe afgørelser
i stikprøvesager
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Tidsplan efter de gældende regler

2021
Omkostningstilsyn

De stedlige kontrolbesøg
hos virksomhederne og
omkostningsstatistikken

Energisparedifferencer

Afgørelse samtidig med
afgørelser om den øvrige
indtægtsramme
• Kunders favør
• Virksomhedens favør

Tilsyn med
markedsmæssighed

Dokumentation for
transaktioner skal foreligge
på selvangivelsestidspunktet.
I august anmoder FSTS
om dokumentation – 8
uger – herefter minimum 6
måneders sagsbehandlingstid.

2022

2023

2024

2025

Evt. efterbehandling af
uregelmæssigheder

Afvikling
Afvikling 1

Kontrol
Afvikling 2
Evt. kontrol

Afvikling 3
Evt. kontrol

Kontrol

Forventning om at
træffe afgørelser i
stikprøvesager

Oplægsholder/
Navn

Dato/
12.04.2019

