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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 28. maj 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Fjernvarme 

Fyn Distribution A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energi-

besparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen. 

  

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse 

med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af 

energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de ind-

berettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre 

en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt. 

 

Forsyningstilsynet har under sit tilsynsbesøg konstateret, at det indberettede beløb til 

omkostninger til realisering af energibesparelser på 15.759.928 kr. indeholder en udgift 

på henholdsvis 4.703.288 kr. og 7.403.014 kr., der udgør betaling til en række eks-

terne aktører og betaling til andre netselskaber for køb af energibesparelser.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de eksterne aktører og andre netselskaber har 

haft administrationsomkostninger i forbindelse med realiseringen af de af Fjernvarme 

Fyn Distribution A/S indberettede energibesparelser i 2017. Fjernvarme Fyn Distribu-

tion A/S har ikke fordelt de indberettede energibesparelser fra eksterne aktører og an-

dre netselskaber på henholdsvis realisering af energibesparelser og omkostninger til 

administration.   

 

Forsyningstilsynet påtaler, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S ikke har tilrettelagt sin 

regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibe-

sparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, 

samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. energisparebekendtgørelsens § 34, 

stk. 1.  

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, www.forsy-

ningstilsynet.dk, idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der er til hinder 

herfor. 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S ikke har tilrettelagt sin 

regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibe-

sparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. stk. 2 og 3, samt 

§ 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. energisparebekendtgørelsens § 34, stk. 

1.   

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 28. maj 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Fjernvarme 

Fyn Distribution A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energi-

besparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen. 

 

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse 

med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af 

energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de ind-

berettede energispareomkostninger med fjernvarmeselskabets registreringer og gen-

nemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort 

korrekt. 

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S havde via samarbejdsorganet indberettet følgende 

omkostninger for 2017 til Forsyningstilsynet: 

 

Omkostninger til realisering af energibesparelser, jf. § 18, stk. 2, 15.759.928 kr. 

Omkostninger til administration, jf. § 18, stk. 3,  1.249.661 kr. 

Indtægter ifm. realisering af energibesparelser, jf. § 20  -949.572 kr. 

Nettoomkostninger 16.060.017 kr. 

 

Disse beløb kunne afstemmes til Fjernvarme Fyn Distribution A/S’ regnskabsmæssige 

registreringer.  

 

Forsyningstilsynet modtog forud for besøget en række oplysninger og gennemgik før 

og under besøget fjernvarmeselskabets organisation, forretningsgange, opgørelse og 

indrapportering af energispareomkostninger og regnskabsmæssige registreringer samt 

en stikprøve af energispareprojekterne i 2017. Desuden blev relevante oplysninger 

vedrørende omkostningerne i auditorens og kvalitetskontrollantens seneste rapport og 

i årsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 gennemgået.  

 

Forsyningstilsynet har ved gennemgang af de af Fjernvarme Fyn Distribution A/S frem-

sendte aktøraftaler konstateret, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S for 2017 havde ind-

gået aftaler med blandt andre EWII Energi A/S, Verdo Randers El-net A/S, Energi Fyn 

Energibesparelser A/S, B&V Køleteknik ApS, Lysservice ApS og Nips Service og Iso-

lering (Papiruld Lolandfalster) om køb af dokumenterede, realiserede og indregnings-

berettigede energibesparelser, som lever op til kravene i energisparebekendtgørelsen.  
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Forsyningstilsynet konstaterede desuden, at det indberettede beløb på 15.759.928 kr. 

vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser indeholdt en udgift på 

7.403.014 kr., der udgør betaling på henholdsvis 1.324.652,70 kr., 2.078.361,09 kr. 

samt 4.000.000 kr. til netselskaberne Energi Fyn Energibesparelser A/S, EWII Energi 

A/S og Verdo Go Green A/S for køb af energibesparelser. 

 

Herudover konstaterede Forsyningstilsynet tillige, at det indberettede beløb på 

15.759.928 kr. vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser indeholdt 

en udgift på 4.703.288 kr., som udgør betaling for køb af energibesparelser til øvrige 

eksterne aktører.   

 

Forsyningstilsynet konstaterede endelig i forbindelse med sit tilsyn, at det indberettede 

beløb på 1.249.661 kr. vedrørende omkostninger til administration udgjorde Fjern-

varme Fyn Distribution A/S’ egne udgifter til ekstern kvalitetssikring, timeopgjort løn, 

annoncerings- og udstillingsudgifter samt gebyrer til Energistyrelsen og Energitilsynet 

(Forsyningstilsynet).  

 

Forsyningstilsynet har desuden udtaget en stikprøve på 10 af de indberettede energi-

spareprojekter. Gennemgangen af, om projekternes omkostningselementer var en del 

af nettoomkostninger i henhold til § 18, stk. 6, i energisparebekendtgørelsen, har ikke 

givet ikke anledning til bemærkninger.  

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S har i mails af 25. september samt 1. og 21. oktober 

2019 fremsendt tilskudsudbetalingsdokumentation og færdigmeldingsdokumentation i 

relation til nogle af de udtagne stikprøver og overdragelsesaftale mellem Verdo Ran-

ders El-Net A/S og Verdo Varme A/S samt handelsaftale mellem Fjernvarme Fyn Di-

stribution A/S og Verdo Randers El-Net A/S vedrørende de købte energibesparelser 

på 4.000.000 kr. fra Verdo Go Green A/S. 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Fjernvarme Fyn Distribution A/S, cvr.nr. 3017 4968. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse er sendt i partshøring hos Fjernvarme Fyn Di-

stribution A/S fra den 18. november 2019 til den 2. december 2019. 

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S har anført følgende i sit høringssvar af 29. november 

2019: 

 

”FVF bekræfter modtagelse af udkast til ”afgørelse om stedligt omkostningstilsyn” da-

teret 18. november 2019.  
 

FVF kan dog ikke erkende præmissen om, at der generelt er en manglende opgørelse 

af omkostninger i aktørleddet og ved andre netsselskaber der er handlet med i 2017.  

 

I sagsfremstillingen nævnes ”Fjernvarme Fyn Distribution A/S havde for 2017 ikke rea-

liseret energibesparelser i henhold til rammeaftale”  
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Denne betegnelse omkring rammeaftaler er kommet ind eksplicit i den nye bekendtgø-

relse 864 af 26/8-2019 §17 stk. 2 afs. 5 hvor der er en undtagelse for opgørelse af ad-

ministrative omkostninger i aktørledet hvis der anvendes rammeaftaler.  

 

Uddrag:  

 

.…”Dette gælder dog ikke for regnskabsføring af bogførte omkostninger i henhold til 

rammeaftaler indgået mellem net- og distributionsselskabet og en aktør …..”  

 

Når Forsyningstilsynet i deres afgørelse henviser til ”rammeaftaler” anser FVF denne 

pasus som et fortolkningsbidrag for den tidligere bekendtgørelse hvorfor det også 

måtte være gældende for indsatsen i 2017.  

 

I aftale om energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016 §6.5 står 

der:  

 

”….. Et net- og distributionsselskab aftale med en aktør kan være generel, dvs. uden 

specifikation af konkrete tiltag eller konkrete slutbrugere, som aktøren håndterer spar-

forpligtelsen over for (en såkaldt rammeaftale).”  

 

Ud fra dette kan det drages, at hvis der laves en aftale med en ekstern part hvor de 

konkrete projekter ikke er specificeret, er dette at kategorisere som en rammeaftale. 

Det er netop denne type af aftaler FVF anvender, dog kaldes de her også en ”aktøraf-

tale”. Disse aftaler er tidligere fremsendt på de udtrukne sager.  

 

FVF realisere udelukkende energibesparelser ved rammeaftaler med aktører/andre 

energiselskaber eller direkte til slutforbrugere. Nedenstående tabel viser de udtagne 

sager med henvisning til rammeaftale eller direkte udbetaling. 

 

[…] 

 

FVF mener således at indberetningen er foretaget korrekt og i henhold til bekendtgø-

relsens ånd.  

 

Skulle Forsyningstilsynet vælge at fastholde sin afgørelse vil FVF bede om en vejled-

ning i hvordan dette krav i praksis kan gennemføres, herunder definitionen på en ram-

meaftale. 

…” 

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med varmedistributionsvirksomheders realisering af 

energibesparelser efter lov om varmeforsyning1 og energisparebekendtgørelsen2.   

 

§ 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen, der vedrører Forsyningstilsynets tilsyn, er 

sålydende: 

 
1 Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning.   

2 Bekendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. 

§ 41 i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018. 
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§ 34. Energitilsynet (Forsyningstilsynet) foretager kontrol af, hvorvidt net- og distribu-

tionsvirksomhedernes opgørelser af omkostninger er i overensstemmelse med §§ 

18-20, § 21, stk. 2, § 26, stk. 3-7 og § 27. 

 

§ 18, stk. 1-3, i energisparebekendtgørelsen indeholder en liste over henholdsvis om-

kostninger til realisering af energibesparelser og omkostninger til administration, der 

kan indregnes i virksomhedernes tariffer: 

 

§ 18. I beregningen af nettoomkostninger indgår omkostninger omfattet af stk. 2-4. 

   Stk. 2. Omkostninger til følgende aktiviteter indgår i beregningen efter stk. 1, som 

omkostninger til energibesparelser: 

1) Indgåelse af aftaler med aktører vedrørende udførelse af energispareaktiviteter. 

2) Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med en specifik indsats. 

3) Tilskud til slutkunder. 

4) Køb af ret til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksom-

heds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 7, stk. 4, til Energistyrelsen. 

5) Interne projekter hos en net- eller distributionsvirksomhed. 

6) Energibesparelser i eget net. 

7) Kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning, som er god-

kendte og projekterede senest 30. juni 2018 til idriftsættelse senest 30. juni 2019. 

8) Etablering af nye el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion fra 1. ja-

nuar 2017, jf. dog stk. 5. 

9) Omkostninger til vederlag til midlertidigt og fastansatte lønmodtagere, til vikarbu-

reauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-

8. 

   Stk. 3. Følgende administrationsomkostninger indgår i beregningen efter stk. 1: 

1) Omkostninger til varetagelse af ledelsesmæssige opgaver til udmøntning af ener-

gispareindsatsen. 

2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og omkostninger. 

3) Omkostninger til intern kvalitetssikring af energibesparelser. 

4) Omkostninger til intern og ekstern audit og kvalitetskontrol. 

5) Omkostninger til deltagelse i myndighedernes stikprøvekontroller og tilsynsaktivite-

ter. 

6) Omkostninger til generelle kampagner og generel informationsindsats knyttet til 

virksomhedens energispareindsats. 

7) Omkostninger til medarbejderes deltagelse i kurser, forudsat, at den pågældende 

medarbejder direkte varetager mindst en af de aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-6 eller 

stk. 2. 

8) Omkostninger til ekstern sagkyndig bistand ved opgørelse af energibesparelser. 

9) Omkostninger i medfør af § 12, stk. 4, til samarbejdsorganet, der vedrører energi-

spareaktiviteter eller administrationen heraf. 

10) Omkostninger til gebyrer efter kapitel 7. 

11) Omkostninger til vederlag til midlertidigt og fastansatte lønmodtagere, til vikarbu-

reauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-

10. 

12) Omkostninger til overhead ud over vederlaget og anden betaling for arbejdskraft 

omfattet af nr. 11 eller af stk. 2, nr. 9, herunder omkostninger til lokaler, kontorudstyr, 

IT, stabsfunktioner m.v. 
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Om regnskabsføringen i varmedistributionsvirksomheder fremgår følgende i § 18, stk. 

5, og § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen: 

 

§ 18. … 

   Stk. 5. Regnskabsføringen i net- og distributionsvirksomheder skal muliggøre doku-

mentation af fordelingen af omkostninger efter henholdsvis stk. 2 og 3. 

 

§ 26. … 

   Stk. 3. Varmedistributionsvirksomheder skal tilrette regnskabsførelsen, så den mu-

liggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter omfattet af §§ 18-

20 på kalenderår, uanset om virksomheden har kalenderåret som regnskabsår. 

 

§ 18, stk. 5, blev ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 8. juli 2019 om energispare-

ydelser i net- og distributionsvirksomheder, der trådte i kraft den 15. juli 2019. Bestem-

melsen, der nu fremgår af bekendtgørelsens § 17, stk. 5, er sålydende: 

 

   Stk. 5. Regnskabsføringen i net- og distributionsvirksomheder skal muliggøre doku-

mentation af fordelingen af omkostninger efter henholdsvis stk. 2 og 3. Dette gælder 

dog ikke for regnskabsføringen af bogførte omkostninger i henhold til rammeaftaler ind-

gået mellem net- og distributionsvirksomheden og en aktør, herunder de aftaler som ak-

tøren indgår med andre aktører med henblik på opfyldelse af rammeaftalen, for den del, 

der vedrører leverance af energibesparelser. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 41, stk. 1, at realiserede energibesparelser og af-

holdte omkostninger og indtægter behandles efter hidtil gældende regler.  

 

Beregning af net- og distributionsvirksomhedernes nettoomkostninger fremgår af ener-

gisparebekendtgørelsens § 18, stk. 6, der har følgende ordlyd: 

 

   Stk. 6. Nettoomkostningerne svarer til summen af de af net- og distributionsvirk-

somhedens omkostninger, der er angivet i stk. 2-4 og opgjort efter § 19, fratrukket 

summen af de af net- eller distributionsvirksomhedens indtægter, der er angivet i § 

20. Dokumentation af omkostninger og indtægter sker efter reglerne i § 22 eller § 26. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt de af Fjernvarme Fyn Distribution A/S indberettede 

energispareomkostninger for 2017 er opgjort korrekt og er dækningsberettigede. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.   

 

Det følger af § 18, stk. 5, og § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, at regnskabs-

førelsen i varmedistributionsvirksomheder skal muliggøre dokumentation af fordelingen 

af omkostninger på henholdsvis realisering af energibesparelser og administration.   

 

De omkostninger, som udgør administrationsomkostninger, fremgår af § 18, stk. 3, i 

energisparebekendtgørelsen.   
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For så vidt angår omkostninger til eksterne aktører, herunder håndværkere, rådgivere 

og koncerninterne virksomheder, skal disse omkostninger ligeledes opdeles mellem 

realisering af energibesparelser og administration. 

 

Forsyningstilsynet har konstateret, at det indberettede beløb på 1.249.661 kr. vedrø-

rende omkostninger til administration udgør Fjernvarme Fyn Distribution A/S’ egne ud-

gifter til administration af energispareordningen i form af udgifter til ekstern kvalitetssik-

ring, timeopgjort løn, annoncerings- og udstillingsudgifter samt gebyrer til Energistyrel-

sen og Energitilsynet (Forsyningstilsynet).  

 

Forsyningstilsynet har desuden konstateret, at det indberettede beløb på 15.759.928 

kr. vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser indeholdt en udgift på 

7.403.014 kr., der udgjorde betaling på henholdsvis 1.324.652,70 kr., 2.078.361,09 kr. 

samt 4.000.000 kr. til netselskaberne Energi Fyn Energibesparelser A/S, EWII Energi 

A/S og Verdo Go Green A/S for køb af energibesparelser. 

 

Herudover konstaterede Forsyningstilsynet tillige, at det indberettede beløb på 

15.759.928 kr. vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser indeholdt 

en udgift på 4.703.288 kr., som udgør betaling for køb af energibesparelser til øvrige 

eksterne aktører.   

 

Fjernvarme Fyn Distribution A/S anfører i sit høringsvar af 29. november 2019, at virk-

somhedens aftaler om køb af realiserede energibesparelser ikke indeholder en specifi-

kation af konkrete projekter, hvorfor der er tale om rammeaftaler. Virksomheden anfø-

rer desuden, at ændringen i § 17, stk. 5, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 864 om energi-

spareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 26. august 2019, hvorefter kravet 

om særskilt opgørelse af administrationsomkostninger ikke gælder for rammeaftaler, 

ligeledes bør gælde ved fortolkningen af den tidligere bekendtgørelse og dermed for 

vurderingen af virksomhedens rammeaftaler for kontrolåret 2017.   

 

Forsyningstilsynet har gennemgået de tidligere fremsendte aktøraftaler og kan konsta-

tere, at der, som Fjernvarme Fyn Distribution A/S anfører, er tale om køb af realise-

rede energibesparelser i henhold til rammeaftaler. 

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at kravet om særskilt opgørelse af administrati-

onsomkostninger er ophævet for rammeaftalers vedkommende for årene 2018 og 

frem, men fortsat gælder for net- og distributionsvirksomheders indberetning indtil 

2017. 

 

I aftalerne med aktørerne er det blevet aftalt, at der skal leveres dokumenterede, reali-

serede og indberetningsberettigede energibesparelser, som lever op til kravene i ener-

gisparebekendtgørelsen.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at disse eksterne aktører og andre netselskaber 

som minimum har haft omkostninger til administration i form af omkostninger til lokaler, 

kontorudstyr, IT, stabsfunktioner m.v., jf. § 18, stk. 3, nr. 12, i energisparebekendtgø-

relsen, der er indeholdt i Fjernvarme Fyn Distribution A/S' betaling for de indkøbte og 

indberettede energibesparelser i 2017.   
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Fjernvarme Fyn Distribution A/S’ indberetning for 2017 indeholder ikke en fordeling af 

udgiften på 15.759.928 kr. på omkostninger til henholdsvis realisering af energibespa-

relser og administration.  

 

På den baggrund påtaler Forsyningstilsynet, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S ikke 

har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbun-

det med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. 

stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, jf. energisparebekendtgørelsens § 34, stk. 1.    

 

OFFENTLIGGØRELSE 
 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, www.forsy-

ningstilsynet.dk, idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der er til hinder 

herfor. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26, 

stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 og § 38, 

stk. 1, i energisparebekendtgørelsen. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 

4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Svejgaard Østerø 

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 00 30 

Mail: asoe@forsyningstilsynet.dk 

 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/

