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Afgørelse om dispensation for revi-
sorerklæring 

 

Resumé 
 
Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har udarbejdet et notat af 21. juni 2017 (herefter 
kriterienotatet), som opstiller en række kriterier, der kan indgå i en konkret vurdering 
af, hvornår Forsyningstilsynet kan meddele dispensation for revisorerklæring på de 
priseftervisninger, der anmeldes til Forsyningstilsynet. Kriterienotatet kan findes her: 
www.forsyningstilsynet.dk 
 
DLG Food Oils har den 12. oktober 2020 ansøgt Forsyningstilsynet om dispensation 
fra kravet om revisorerklæring. 

AFGØRELSE 

 
Forsyningstilsynet kan ikke meddele DLG Food Oil dispensation for revisorerklæring 
på priseftervisning, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 7, jf. § 10.  
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

RETSGRUNDLAG 

Varmeforsyningslovens1 § 20, stk. 1, fastlægger, hvilke anlæg/virksomheder, der er 
omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. I kan finde de relevante regler 
på www.retsinformation.dk 
 
Det følger af varmeforsyningslovens anmeldelsesbestemmelse i § 21, stk. 1, at Forsy-
ningstilsynet har hjemmel til at fastsætte regler om anmeldelse, herunder at anmel-
delse skal ledsages af erklæring afgivet af bl.a. en statsautoriseret revisor, jf. § 21, stk. 
1, 3. pkt. Forsyningstilsynet har udnyttet denne hjemmel ved i anmeldelsesbekendtgø-
relsen2 at stille krav om, at priseftervisningen skal være ledsaget af en revisorerklæring 
om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestem-
melser, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 7. I kan finde de relevante bestem-
melser i bekendtgørelsen på retsinformation.dk. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 

2 Bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 
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Forsyningstilsynet kan ikke træffe beslutning om, at en overskudsvarmeleverandør helt 
eller delvist ikke er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser og dens an-
meldelsespligt af bl.a. priser og grundlaget herfor, eller meddele dispensation herfra. 
Dette skyldes, at Forsyningstilsynet ikke er givet en generel dispensationsadgang i 
varmeforsyningsloven. Kompetencen til helt eller delvist at undtage andre virksomhe-
der end kollektive varmeforsyningsanlæg fra prisreguleringen og/eller anmeldelseskra-
vet tilkommer lovgiver ved ændring af varmeforsyningsloven. Varmeforsyningsloven 
indeholder på nuværende tidspunkt alene hjemmel for energiministeren til at undtage 
kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 5. 
 
Forsyningstilsynet kan dog imidlertid i særlige tilfælde meddele dispensation fra de an-
meldelseskrav, som er fastlagt i anmeldelsesbekendtgørelsen jf. anmeldelsesbekendt-
gørelsens § 10. Hvad der skal anses for at udgøre særlige tilfælde, er ikke nærmere 
defineret i bekendtgørelsen, hvorfor der skal foretages en konkret vurdering af den en-
kelte sag. 
 
Energitilsynet (nuværende Forsyningstilsynet) har pr. 21. juni 2017 udgivet et kriterie-
notat, hvori tilsynet tilkendegav en række mulige kriterier der kan indgå i vurderingen af 
dispensation fra revisorerklæring for overskudsvarmeleverandører. Tilkendegivelsen 
indeholder en ikke-udtømmende liste af kriterier, som hver for sig er relevante og kan 
indgå i en konkret samlet vurdering af, om dispensation kan opnås for de overskuds-
varmeleverandører, der vurderes at være særlig administrativt og/eller økonomisk be-
byrdet som følge af anmeldelsesreglerne. Tilsynet fandt, at det taler for at meddele di-
spensation, hvis en leverandør årligt leverer under 2.350 MWh overskudsvarme, at der 
ikke er en verserende tvist mellem leverandøren og køberen omkring pris- eller leve-
ringsbetingelser, at varmekøberen har en aktuel og reel substitutionsmulighed og at 
varmekøberen ikke finder behov for revisorerklæring.  
 
Dette kriterienotat blev udarbejdet på baggrund af reglerne fastsat i daværende anmel-
delsesbekendtgørelse, hvorefter daværende Energitilsyn havde mulighed for, at med-
dele dispensation fra revisorerklæring, såfremt dette måtte medføre ”væsentlige ulem-
per for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne”. 
De dagældende bestemmelser kan findes på retsinformation.dk. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriterienotatet og dets indhold fortsat kan indgå i vurde-
ringen af, om der kan meddeles dispensation fra kravet om revisorerklæring. 
 
HØRING 
 
Udkast til afgørelse blev sendt i partshøring hos DLG Food Oil den 17. december 
2020, med frist for bemærkninger senest den 21. januar 2021.  
 
DLG Food Oil har oplyst, at de ikke har bemærkninger til afgørelsen. 
 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 
 
Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 
www.forsyningstilsynet.dk.  
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Mener DLG Food Oil, at visse oplysninger bør undtages efter reglerne om myndighe-
ders tavshedspligt, jf. Forvaltningslovens § 27, bedes DLG Food Oil, angive disse op-
lysninger i høringsvaret med en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke skal of-
fentligøres. Sådanne oplysninger kan f.eks. være oplysninger om forretningsforhold 
som er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden.  
 
DLG Food Oil har ikke haft bemærkninger hertil. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Prisbestemmelserne finder anvendelse på ”kollektive varmeforsyningsanlæg, industri-
virksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg 
m.v…”, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Opregningen af de omfattede varmefor-
syningsvirksomheder udgør således ikke en udtømmende liste, hvorfor også over-
skudsvarmeleverandører er omfattet af prisbestemmelserne, herunder anmeldelses-
reglerne i Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse, som udstedt i medfør af § 
21, stk. 1. Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at DLG Food Oil er omfat-
tet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Dette skyldes, at DLG Food Oil efter 
det oplyste leverer overskudvarme til Agersted Fjernvarmeselskab. 
 
Dette indebærer, at DLG Food Oil også er omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsens 
regel om, at priseftervisningen skal ledsages af en revisorerklæring, jf. anmeldelsesbe-
kendtgørelsens § 6, stk. 7. Det er denne revisorerklæring, DLG Food Oil har anmodet 
Forsyningstilsynet om dispensation fra, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 10. 
 
DLG Food Oil har begrundet deres anmodning med, at de anser forholdet mellem en 
forventet revisionsudgift i størrelsesordenen 25.000 kr. og en salgsværdi for over-
skudsvarme på 1.320.000 kr. for at være urimeligt højt. 
 
DLG Food Oil har til støtte for den forespurgte anmodning redegjort for følgende for-
hold som begrundelse for, at DLG Food Oil bør meddeles dispensation fra revisorer-
klæring på priseftervisning: 
 
Ad punkt 1) Leveret mængde overskudsvarme 
 
DLG Food Oil oplyser, at: 
 

”DLG Food Oil leverer 6.083 MWh årligt” 
 

Det fremgår imidlertid af de anmeldte budgetter for 2019 og 2020 fra DLG Food Oil, at 
de forventer at levere 6.000 MWh.  
 
Det fremgår af kriterienotatet, at en årlig leverance på mindre end ca. 2.350 MWh 
overskudsvarme (svarende til en kapacitetsgrænse på 0,25 MW), og hvis leverancen 
ikke har nær tilknytning til hovedaktiviteten, taler for en dispensation. På baggrund af 
ovenstående forhold lægger tilsynet til grund, at den leverede mængde varmekøb fra 
DLG Food Oil har ligget væsentligt over den af Forsyningstilsynet angivne grænse-
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værdi på 2.350 MWh. Sammenlignes den leverede mængde for 2019 angivet i budget-
tet fra DLG Food Oil med Forsyningstilsynets grænse på 2.350 MWh, udgør denne ca. 
255 %. 
 
Forsyningstilsynet finder, at DLG Food Oil har leveret en langt større mængde varme 
end den i kriterienotatet omtalte grænse for leveringsmængden, og at der hermed er 
tale om et større omfang af levering af overskudsvarme. 
 
Ad punkt 2) ingen verserende tvist 
 
DLG Food Oil oplyser: 
 

”Der er ingen verserende tvist mellem DLG Food Oil og Agersted Fjernvarme”. 
 
Det fremgår af kriterienotatet, at der i tilfælde af en tvist af en vis betydning mellem to 
parter i et leveringsforhold, typisk af hensyn til oplysning af sagen vil være behov for, 
at prisregnskabet revideres og påtegnes af en uafhængig revisor. Forsyningstilsynet 
fandt herefter, at det taler for en dispensation, hvis der ikke er en tvist mellem over-
skudsvarmeleverandør og varmekøber om varmeprisen og/eller leveringsbetingelser. 
 
Det oplyste forhold om, at der ikke findes nogen verserende tvist mellem parterne i le-
veringsforholdet, taler for en dispensation fra kravet om revisorerklæring. Tilsynet er 
endvidere ikke fra anden side blevet gjort bekendt med forhold, hvorefter der skulle fo-
religge nogen form for tvist mellem DLG Food Oil og Agersted Fjernvarme vedrørende 
overskudsvarmeprisen og/eller leveringsbetingelserne. 
 
Ad punkt 3) Aftale- og leveringsforhold 
 
DLG Food Oil har fået følgende oplyst fra varmekøber: 
 
” En substitutions pris på Agersted varmeværk er ca.  kr. pr. MWh. Prisen er lidt 
svær at regne men jeg har sat motoren til  % drift ved en strøm på  kr. og gas 
pris på  kr. kedlen til  % med en gaspris på  kr.” 
 
Det fremgår af kriterienotatet, at der ved vurderingen af, om dispensation kan medde-
les, kan lægges vægt på det helt overordnede forhold mellem leverandør og aftager af 
overskudsvarme. Endvidere kan der lægges vægt på, om overskudsvarmeleverandø-
ren leverer direkte til slutbrugere eller til en varmeforsyningsvirksomhed til videredistri-
bution, hvor der er en substitutionspris, der fungerer som loft på prisen for overskuds-
varmen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at DLG Food Oil leverer overskudsvarme til Agersted 
Fjernvarmeselskab til videredistribution. Forsyningstilsynet forstår oplysningerne fra 
Agersted Fjernvarmeselskab sådan, at de har substitutionsmuligheder fra blandt andet 
eget anlæg, og ikke i særlig stor udstrækning er afhængig af overskudsvarmeleve-
rance fra DLG Food Oil. Det noteres i denne sammenhæng, at DLG Food Oil ikke le-
verer direkte til slutbrugere. Tilsynet vurderer, i overensstemmelse med kriterienotatet, 
at der ikke i det foreliggende leveringsforhold må antages at være behov for samme 
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sikkerhed i form af revisorerklæring om regnskabets overensstemmelse med varmefor-
syningsloven. 
 
Ad punkt 4) Varmekøber ser ikke behov for revisorerklæring 
 
DLG Food Oil oplyser:  
 

”Agersted Fjernvarme, har vurderet, at de ikke har behov for en revi-
sorerklæring.” 

 
 
Kriterienotatet nævner, at det bl.a. kan være hensigtsmæssigt, at overskudsvarmeleve-
randøren indhenter en udtalelse hos varmekøberen om, hvorvidt varmekøberen vurde-
rer, at der er behov for en revisorerklæring. 
 
DLG Food Oil har medsendt en skriftlig bekræftelse fra Agersted Fjernvarme om, at de 
ikke ser et behov for en revisorerklæring. Dette taler for at meddele dispensation. 
 
Samlet vurdering 
 
På baggrund af en samlet vurdering af den foreliggende dispensationsansøgning finder 
Forsyningstilsynet, at der ikke kan meddeles DLG Food Oil dispensation fra revisorer-
klæring. Tilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at dispensation fra kravet om revisor-
erklæring kun er tiltænkt i helt særlige tilfælde, som ikke synes påvist i denne konkrete 
sag. Det kan i øvrigt ikke lægges til grund, at en fastholdelse af kravet vil være til væ-
sentlig økonomisk ulempe for DLG Food Oil, som følge af at skulle udarbejde og dermed 
afholde udgifter til en revisorpåtegning henset til størrelsen af den leverede mængde 
overskudvarme og den indtægt, der vil være forbundet hermed. Fastholdelsen af kravet 
om revisorerklæring anses dermed ikke for at være uproportionel. 
 
FORSYNINGSTILSYNETS AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke med denne dispensationsansøgning er taget 
stilling til selve prisfastsættelsen på overskudsvarmes fra leveret fra DLG Food Oil til 
Agersted Fjernvarmeselskab. Tilsynet er således ikke afskåret fra på et senere tidspunkt 
på baggrund af en klage/henvendelse eller på eget initiativ at tage spørgsmålet om pris-
fastsættelsen op til bedømmelse. 
 
Det skal noteres, at eventuelle ændringer i de relevante forhold kan have væsentlig be-
tydning for, om hvorvidt dispensation bør meddeles. DLG Food Oil vil i den forbindelse 
have mulighed for at fremsende en ny dispensationsanmodning til behandling hos tilsy-
net. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 
lov nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klage skal være skriftlig og være 
indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 
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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 
 
Louise Rinder Brage 
Fuldmægtig 
Tlf. 51710445 
LRBR@forsyningstilsynet.dk 




