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Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn 
vedr. Brønderslev Varmes omkostninger 
til realisering af energibesparelser i 2018 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Brønderslev Var-

mes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i 

energisparebekendtgørelsen. 

  

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med 

virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne 

var dækningsberettigede og opgjort korrekt. 

 

Forsyningstilsynet påtaler, at Brønderslev Varme ikke i tilstrækkeligt omfang har tilret-

telagt sin regnskabsførelse for 2018, idet virksomheden har indberettet et udokumen-

teret beløb på 8.574 kr. som omkostninger til realisering af energibesparelser efter § 

17, stk. 2. 

 

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. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Brønderslev Varme ikke i tilstrækkeligt omfang har tilret-

telagt sin regnskabsførelse for 2018, idet virksomheden har indberettet et udokumen-

teret beløb på 8.574 kr. som omkostninger til realisering af energibesparelser efter § 

17, stk. 2, jf. § 27, stk. 4, litra a, jf. § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Brønderslev Var-

mes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i 

energisparebekendtgørelsen. 

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


FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM FORSYNINGSTILSYNETS TILSYN VEDR. BRØNDERSLEV VARMES 

OMKOSTNINGER TIL REALISERING AF ENERGIBESPARELSER I 2018 

Side 2/6 

 

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med 

virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne 

var dækningsberettigede og opgjort korrekt. 

 

Brønderslev Varme har indberettet følgende omkostninger for 2018 til Forsyningstilsy-

net: 

 

Omkostninger til realisering af energibesparelser, jf. § 17, stk. 2 103.192 kr. 

Omkostninger til administration, jf. § 17, stk. 3  102.385 kr. 

Indtægter ifm. realisering af energibesparelser, jf. § 20  0 kr. 

Nettoomkostninger 205.577 kr. 

 

Forsyningstilsynet sendte den 29. januar 2020 et brev til Brønderslev Varme med an-

modning om en række oplysninger om virksomhedens organisation, forretningsgange, 

opgørelse og indrapportering af energispareomkostninger samt regnskabsmæssige re-

gistreringer.  

 

Brønderslev Varme besvarede henvendelsen den 4. februar 2020, og virksomheden 

fremsendte på anmodning fra Forsyningstilsynet supplerende oplysninger den 1. og 

16. april samt 6. maj 2020.  

 

Forsyningstilsynet har som en del af tilsynet gennemgået disse oplysninger. Derudover 

har Forsyningstilsynet gennemgået priseftervisningen og årsrapporten for 2018.  

 

Brønderslev Fjernvarme har selv realiseret årets energibesparelser ved konverteringer 

til fjernvarme og ledningsoptimering. 

 

Brønderslev Varme har indberettet 103.192 kr. som omkostninger i forbindelse med re-

alisering af energibesparelser. Det indberettede beløb beror på udbetalte tilskud til 

energibesparelser på i alt 82.424 kr. samt omkostninger til ledningsoptimering på 

12.194 kr., som er beregnet som en alternativomkostning.  

 

Der er herudover indberettet et beløb på 8.574 kr. I Dansk Fjernvarmes indberetnings-

skema fremgår det indberettede beløb på 8.574 kr. som øvrige omkostninger til egen-

realisering. Brønderslev Varme er ikke bekendt med denne omkostning. Det indberet-

tede beløb fremgår ikke af virksomhedens bogføring eller priseftervisning. 

 

Brønderslev Varme har desuden indberettet 102.385 kr. som omkostninger til admini-

stration, der udgør gebyr til Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme 

på i alt 47.855 kr. samt interne administrationsomkostninger afholdt til kvalitetskontrol 

og audit af de realiserede energibesparelser på i alt 54.530 kr. 

 

Brønderslev Varme har dokumenteret sine afholdte omkostninger og indtægter ved 

fakturaer og kontoudskrifter. 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Brønderslev Varme A/S, cvr.nr. 31 15 74 39.  
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HØRING 

 

Et udkast til afgørelse er sendt i partshøring hos Brønderslev Varme fra den 1. juli 

2020 til den 15. juli 2020. 

 

Brønderslev Varme har ikke fremsendt bemærkninger til det fremsendte afgørelsesud-

kast. 

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med varmedistributionsvirksomheders realisering af 

energibesparelser efter lov om varmeforsyning1 og energisparebekendtgørelsen2.   

 

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

følgende ordlyd:  

 

§ 34. Energitilsynet (Forsyningstilsynet) foretager kontrol af, hvorvidt net- og distribu-

tionsvirksomhedernes opgørelser af omkostninger er i overensstemmelse med §§ 

17-19, § 21, stk. 2, § 27, stk. 3-7, og § 28. 

 

§ 17, stk. 1-3, i energisparebekendtgørelsen, fastsætter, hvilke omkostninger til reali-

sering af energibesparelser, der kan indregnes i virksomhedens tariffer. Bestemmelsen 

har følgende ordlyd:  

 

§ 17. 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 § 6, 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. 

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

2 Bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. 

§ 41, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019. 
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2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og nettoomkost-

ninger. 

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 § 11, 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. 

 

 

Om den økonomiske regulering og regnskabsføring i varmedistributionsvirksomheder 

fremgår desuden følgende i § 27, stk. 1-4, i energisparebekendtgørelsen: 

 

§ 27. Varmedistributionsvirksomhedernes omkostninger til realisering af energibe-

sparelser omfattet af §§ 17-9 og indtægter omfattet af § 20 indregnes i tarifferne i 

overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning. 

   Stk. 2. Ved anmeldelse af pris, budgetter og priseftervisning finder kapitel 4 i lov 

om varmeforsyning tilsvarende anvendelse. 

   Stk. 3. Varmedistributionsvirksomheder skal tilrettelægge regnskabsførelsen, så 

den muliggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter omfattet af 

§§ 17-20 på kalenderår, uanset om virksomheden har kalenderåret som regn-

skabsår. 

   Stk. 4. Samarbejdsorganets rapport efter § 11, stk. 3, nr. 1, skal for hver af de om-

fattede virksomheder indeholde oplysninger om: 

1) Det samlede beløb for årets afholdte omkostninger, jf. § 19, og indtægter forbun-

det med realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, fordelt på 

a) omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af § 17, stk. 2, 

b) omkostninger til administration, jf. § 17, stk. 3, og 

c) indtægter, jf. § 20. 

2) Hvorvidt de indberettede besparelser for året, jf. § 6, stk. 4, alene og fuldt ud er re-

aliseret ved omkostningerne og indtægterne omfattet af nr. 1. Hvis dette ikke er tilfæl-

det, oplyses om det samlede beløb for omkostninger, jf. § 19, til årets indberettede 

energibesparelser, og indtægter fordelt på 

a) omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, § 17, jf. stk. 2, som 

er forbundet med de indberettede besparelser i året, 
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b) omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, § 17, jf. stk. 

2, som er forbundet med de indberettede besparelser i året, 

c) omkostninger afholdt i året til administration, jf. § 17, stk. 3, 

d) omkostninger afholdt i året, som er omfattet af § 17, stk. 4, og 

e) indtægter i året, jf. § 20. 

3) Eventuelle omkostninger, der i tidligere år har været indberettet som omfattet af nr. 

1, litra a eller b, men som i årets løb er blevet omfattet af § 17, stk. 4. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt de af Brønderslev Varmes indberettede energispa-

reomkostninger for 2018 er opgjort korrekt og er dækningsberettigede. 

 

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

 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med det gennemførte tilsyn konstateret, at Brøn-

derslev Varme har indberettet et udokumenteret beløb på 8.574 kr. under omkostnin-

ger til realisering af energibesparelser, jf. § 17, stk. 2, i energisparebekendtgørelsen. 

Det indberettede beløb fremgår af Dansk Fjernvarmes indberetningsskema som øvrige 

omkostninger til egenrealisering. 

 

Brønderslev Varme har oplyst, at de ikke er bekendt med denne omkostning, og det 

kan endvidere konstateres, at beløbet ikke fremgår af virksomhedens bogføring eller 

priseftervisning. 

 

På den baggrund påtaler Forsyningstilsynet, at Brønderslev Varme ikke i tilstrækkeligt 

omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2018, idet virksomheden har indberet-

tet et udokumenteret beløb på 8.574 kr.  som omkostninger til realisering af energibe-

sparelser efter § 17, stk. 2, jf. § 27, stk. 4, litra a, jf. § 34, stk. 1, i energisparebekendt-

gørelsen. 

 

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. § 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  

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

 

Josef Hansen 

Fuldmægtig 

Mail: joha@forsyningstilsynet.dk 

 

 

http://esdh-evm-kfst/personallibraries/prod/b032752/checked%20out%20files/www.ekn.dk

