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Fra: Signe Nyholm-Hansen <snh@co-industri.dk> på vegne af CO <CO@co-

industri.dk> 

Sendt: 1. oktober 2018 14:10 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen 

Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

CO-industri bekræfter modtaget høring. 

  

Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive høringssvar i det aktuelle emne. 

  

M.v.h. 

f./ Henrik Jensen 

  

Med venlig hilsen  

Signe Nyholm-Hansen 

Kontorassistent 

 

CO-industri 
Molestien 7, 3. 
2450  København SV 
Telefon dir.: +45 33 63 80 38 
Telefon: +45 33 63 80 00 
snh@co-industri.dk 

  

  

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; 

allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; 

ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 

az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; 

bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse 

<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; 

bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; 

chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; CO <CO@co-industri.dk>; 

Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; 

danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; 

de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; 

dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-

afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; 

dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse 

<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP 

Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; 

eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; 



feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse 

<fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; 

fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; 

GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; 

hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; 

hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; 

hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; 

info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; 

info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; 

info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; 

info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; 

info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; 

info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; 

info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; 

info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; 

info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; 

info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; 

info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; 

jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 

jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; 

kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; 

kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; 

kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; 

kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; 

kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; 

lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; 

mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; 

mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail 

(LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; 

md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; 

miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH 

Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse 

<MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - 

Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; 

oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; 

orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; 

post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

<post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS 

hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; 

regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; 

scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - 

Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM 

FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; 

Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; 

Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-

haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; 

tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM 

Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPOST 

<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 



varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; 

vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; 

vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-

energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

  

Kære høringsparter 

  

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger 

og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft.  

  

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 

  

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til 

mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

  

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

  

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på 

hoeringsportalen.dk. 

  

  
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  



 

 

Skilleark 
 

 

 

 

Dokumenttitel: Ingen bemærkninger fra Kirkemini-

steriet 

 

Dokumentnummer: 18/10199-31 

 

 

 

 
 

 



Fra: Nikoline Tougaard Ørnsholt <NITO@km.dk> 

Sendt: 2. oktober 2018 14:50 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen 

Emne: Til Forsyningstilsynet vedr. journalnummer: 18/10199 (KM F2.: 22732) 

 

Til Forsyningstilsynet 

Att.: Marie Louise Dahl 

  

Kirkeministeriet har ingen bemærkninger. 

  

 
  

 
Til: Kulturministeriet (kum@kum.dk), Miljø- og Fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk), Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), KM 

hovedpostkasse (km@km.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Sundheds- og ældreministeriet (sum@sum.dk), 
Transport- Bygnings- og Boligministeriet (trm@trm.dk), Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm@ufm.dk), Udlændige- og 
Integrationsministeriet (uim@uim.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk), 
Undervisningsministeriet (uvm@uvm.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk), Rigsrevisionen 
(info@rigsrevisionen.dk), Børne- og socialministeriet (sm@sm.dk), 3F (3f@3f.dk), Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), 
Erhvervsministeriet (em@em.dk), Erhvervsministeriet (em@em.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), $Kystdirektoratet (kdi (kdi@kyst.dk), 
kontakt@fjernvarmefyn.dk (kontakt@fjernvarmefyn.dk), kontakt@kooperationen.dk (kontakt@kooperationen.dk), ku@ku.dk (ku@ku.dk), 
kundecenter@eon.dk (kundecenter@eon.dk), lars.abel@europeanadvisers.com (lars.abel@europeanadvisers.com), lbf@lbf.dk (lbf@lbf.dk), 
legal@neasenergy.com (legal@neasenergy.com), limo@se.dk (limo@se.dk), lis.rasmussen@shell.com (lis.rasmussen@shell.com), Mail 
(LFST (mail@lfst.dk), mail@arkitektforeningen.dk (mail@arkitektforeningen.dk), mail@brancheforeningenkraftvarme.dk 
(mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), mail@danskaffaldsforening.dk (mail@danskaffaldsforening.dk), 
kontakt@energisammenslutningen.dk (kontakt@energisammenslutningen.dk), mail@danskeadvokater.dk (mail@danskeadvokater.dk), 
mail@fdkv.dk (mail@fdkv.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), mail@finansraadet.dk (mail@finansraadet.dk), 
mail@green-ways.dk (mail@green-ways.dk), mail@husstandsvindmolle.org (mail@husstandsvindmolle.org), mail@realkreditforeningen.dk 
(mail@realkreditforeningen.dk), mail@windestate.com (mail@windestate.com), md@solarlightning.dk (md@solarlightning.dk), 
md@solarlightningconsultants.dk (md@solarlightningconsultants.dk), miksc@vejlespildevand.dk (miksc@vejlespildevand.dk), 



modyr@vestas.com (modyr@vestas.com), MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse (MST@MST.DK), noah@noah.dk (noah@noah.dk), 
mail@danskfjernvarme.dk (mail@danskfjernvarme.dk), kontakt@defrieenergiselskaber.dk (kontakt@defrieenergiselskaber.dk), 
kontakt@danskeudlejere.dk (kontakt@danskeudlejere.dk), kontakt@dansketegl.dk (kontakt@dansketegl.dk), info@reo.dk (info@reo.dk), 
info@shipowners.dk (info@shipowners.dk), info@solarelements.dk (info@solarelements.dk), info@solaropti.dk (info@solaropti.dk), 
info@solenergidanmark.dk (info@solenergidanmark.dk), info@stilhed.eu (info@stilhed.eu), info@tbst.dk (info@tbst.dk), info@ve.dk 
(info@ve.dk), info@verdensskove.org (info@verdensskove.org), info@vindenergi.dk (info@vindenergi.dk), info@wintershall.com 
(info@wintershall.com), information@centerforlys.dk (information@centerforlys.dk), ipuadm@ipu.dk (ipuadm@ipu.dk), itb@itb.dk 
(itb@itb.dk), jall@se.dk (jall@se.dk), jcs@trefor.dk (jcs@trefor.dk), jj@danskmiljoteknologi.dk (jj@danskmiljoteknologi.dk), 
kontakt@bryggeriforeningen.dk (kontakt@bryggeriforeningen.dk), kl@bryggeriforeningen.dk (kl@bryggeriforeningen.dk), ke@ke.dk 
(ke@ke.dk), ke@hofor.dk (ke@hofor.dk), Nordsøenhedens officielle postkasse (nordsoeen@nordsoeen.dk), kas@kraka.org 
(kas@kraka.org), jta@eniig.dk (jta@eniig.dk), jorgen.nielsen@vattenfall.com (jorgen.nielsen@vattenfall.com), joj@trefor.dk (joj@trefor.dk), 
jmpe@hofor.dk (jmpe@hofor.dk), jv@danica-resources.com (jv@danica-resources.com), info@okologi.dk (info@okologi.dk), NST - 
Naturstyrelsens hovedpostkasse (nst@nst.dk), office@danskbiotek.dk (office@danskbiotek.dk), suzan.de-haan@wintershall.com (suzan.de-
haan@wintershall.com), svb@dfm-net.dk (svb@dfm-net.dk), tekniq@tekniq.dk (tekniq@tekniq.dk), thh@cmbiomass.com 
(thh@cmbiomass.com), tmf@tmf.kk.dk (tmf@tmf.kk.dk), tom.gedero@spirit-energy.com (tom.gedero@spirit-energy.com), torbh@statoil.com 
(torbh@statoil.com), trefor@trefor.dk (trefor@trefor.dk), UFM FP SFU - Fællespostkasse (sfu@ufm.dk), UFM FP SIU - Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte (siu@ufm.dk), um@um.dk (um@um.dk), vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com 
(vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), 
varefakta@varefakta.dk (varefakta@varefakta.dk), ve@ve.dk (ve@ve.dk), veltek@veltek.dk (veltek@veltek.dk), vestas@vestas.com 
(vestas@vestas.com), vestforsyning@vestforsyning.dk (vestforsyning@vestforsyning.dk), vindmoellegodkendelse@risoe.dk 
(vindmoellegodkendelse@risoe.dk), Vindmøllegodkendelse (vindmoellegodkendelse@ens.dk), vpf@varmepumpefabrikanterne.dk 
(vpf@varmepumpefabrikanterne.dk), wg@faba.dk (wg@faba.dk), willem@spyker-energy.com (willem@spyker-energy.com), wwf@wwf.dk 
(wwf@wwf.dk), sst@sst.dk (sst@sst.dk), soren.risgaard.jeppesen@maersk.com (soren.risgaard.jeppesen@maersk.com), oho@dtl.eu 
(oho@dtl.eu), okf@okf.kk.dk (okf@okf.kk.dk), opj@billundvand.dk (opj@billundvand.dk), orbit@dtu.dk (orbit@dtu.dk), paian@nanoq.gl 
(paian@nanoq.gl), pd@plast.dk (pd@plast.dk), peter.hindsberger@ineos.com (peter.hindsberger@ineos.com), pm@folkecenter.dk 
(pm@folkecenter.dk), post@biofos.dk (post@biofos.dk), post@domstolsstyrelsen.dk (post@domstolsstyrelsen.dk), post@jaegerne.dk 
(post@jaegerne.dk), post@klimaenergi.dk (post@klimaenergi.dk), post@noreco.com (post@noreco.com), post@vng.no (post@vng.no), 
r.hansen@danskgeotermi.dk (r.hansen@danskgeotermi.dk), regioner@regioner.dk (regioner@regioner.dk), regulering@cerius.dk 
(regulering@cerius.dk), SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), slc@danoil.dk (slc@danoil.dk), Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK 
(sik@sik.dk), shk@frse.dk (shk@frse.dk), service@kamstrup.dk (service@kamstrup.dk), oestkraft@oestkraft.dk (oestkraft@oestkraft.dk), 
sekretariat@solcelleforening.dk (sekretariat@solcelleforening.dk), se@se.dk (se@se.dk), se@se.dk (se@se.dk), scitech@au.dk 
(scitech@au.dk), sbi@sbi.aau.dk (sbi@sbi.aau.dk), samfund@advokatsamfundet.dk (samfund@advokatsamfundet.dk), 
raadhuset@frederiksberg.dk (raadhuset@frederiksberg.dk), aa@greentechadvisor.dk (aa@greentechadvisor.dk), info@oilgasdenmark.dk 
(info@oilgasdenmark.dk), info@nanoq.gl (info@nanoq.gl), chw@bl.dk (chw@bl.dk), chw@bl.dk (chw@bl.dk), co@co-industri.dk (co@co-
industri.dk), Communication@windenergy.dtu.dk (Communication@windenergy.dtu.dk), consultations@orsted.dk (consultations@orsted.dk), 
da@da.dk (da@da.dk), danak@danak.dk (danak@danak.dk), danish@windpower.org (danish@windpower.org), dansk.standard@ds.dk 
(dansk.standard@ds.dk), danskgartneri@danskgartneri.dk (danskgartneri@danskgartneri.dk), danva@danva.dk (danva@danva.dk), De 
Økonomiske Råd (dors@dors.dk), de@de.dk (de@de.dk), debra@energibranchen.dk (debra@energibranchen.dk), 
christian.kargaard@maerskoil.com (christian.kargaard@maerskoil.com), degnsbjerg@chevron.com (degnsbjerg@chevron.com), dfm@dfm-
net.dk (dfm@dfm-net.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk), dgd@danskgasdistribution.dk 
(dgd@danskgasdistribution.dk), dgf@dgc.dk (dgf@dgc.dk), di@di.dk (di@di.dk), direktions-afd@natureenergy.dk (direktions-



afd@natureenergy.dk), dn@dn.dk (dn@dn.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk), dtl@dtl.eu (dtl@dtl.eu), dtu@dtu.dk (dtu@dtu.dk), 
ECON@seas-nve.dk (ECON@seas-nve.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), EM NH Ministerbetjening 
(ministerbetjening@naevneneshus.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), delta@delta.dk (delta@delta.dk), 
chan@trefor.dk (chan@trefor.dk), cement@aalborgportland.com (cement@aalborgportland.com), 1 - FSTS Forsyningstilsynet 
(post@forsyningstilsynet.dk), 1 - KFST Energianke (KFST (post@energianke.dk), ae@ae.dk (ae@ae.dk), aib@havarikommissionen.dk 
(aib@havarikommissionen.dk), allan.sondergaard@shell.com (allan.sondergaard@shell.com), anehol@statoil.com (anehol@statoil.com), 
antenne@vejen-net.dk (antenne@vejen-net.dk), anw@kl.dk (anw@kl.dk), anw@kl.dk (anw@kl.dk), ap@klimaenergi.dk 
(ap@klimaenergi.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), asp@teknologisk.dk (asp@teknologisk.dk), az@solenergidanmark.dk 
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mailtitel: 

Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

Sendt: 26-09-2018 12:16:59 



 

Kære høringsparter 

 

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for 

levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  

 

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. Derudover er foretaget 

redaktionelle ændringer. 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og 

rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 



   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i Forsyningstilsynets varetagelse af sine 
myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: Caroline Nørgaard Wiidau <canwi@mfvm.dk>

Sendt: 8. oktober 2018 11:29

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Cecilie Sabina Weng Steglich-Petersen; Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van 

Naerssen

Emne:  J.nr. 18/10199 - Sv: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 

varmeområdet (MFVM Id nr.: 3890063)

Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Høringsudkast - anmeldelsesbekendtgørelse.pdf; 

Høringsudkast - Konteringsvejledning.pdf; Rapport Forsyningstilsynet 

administrative byrder (3).pdf

Til Forsyningstilsynet 
  
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 
varmeområdet. 
  

Venlig hilsen 
 
Caroline Nørgaard Wiidau 
Student | Koncern Jura 
+4522 21 34 58 | canwi@mfvm.dk 
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'vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com' (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), post@biofos.dk 
(post@biofos.dk), Forenede Danske El-Billister (bestyrelsen@fdel.dk), varefakta@varefakta.dk 
(varefakta@varefakta.dk), vestforsyning@vestforsyning.dk (vestforsyning@vestforsyning.dk), Dansk 
Miljøteknologi (info@danskmiljoteknologi.dk), bat@batkartellet.dk (bat@batkartellet.dk), 
oestkraft@oestkraft.dk (oestkraft@oestkraft.dk), boli@se.dk (boli@se.dk), trefor@trefor.dk (trefor@trefor.dk), 
antenne@vejen-net.dk (antenne@vejen-net.dk), mail@lfst.dk (mail@lfst.dk), 1-DEP Erhvervs- og 
Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), info@env.dtu.dk (info@env.dtu.dk), UIM 
Hovedpostkasse (uim@uim.dk), UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (siu@ufm.dk), 
UVM - UVMIPOST (uvm@uvm.dk), 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), 
UFM FP SFU - Styrelsen for Forskning og Uddannelse (sfu@ufm.dk), scitech@au.dk (scitech@au.dk), 
'greennetwork@greennetwork.dk' (greennetwork@greennetwork.dk), 'bsf@bsf.dk' (bsf@bsf.dk), 
'vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com' (vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com), 'sbi@sbi.aau.dk' 
(sbi@sbi.aau.dk), Sydenergi (se@se.dk), Sydenergi (se@se.dk), 'kontakt@danskeudlejere.dk' 
(kontakt@danskeudlejere.dk), biogas@lf.dk (biogas@lf.dk), 'mail@danskfjernvarme.dk' 
(mail@danskfjernvarme.dk), 'info@energiforumdanmark.dk' (info@energiforumdanmark.dk), 'dgf@dgc.dk' 
(dgf@dgc.dk), 'info@dkvind.dk' (info@dkvind.dk), 'veltek@veltek.dk' (veltek@veltek.dk), 
'hoeringer@dommerfm.dk' (hoeringer@dommerfm.dk), 'info@folkecenter.dk' (info@folkecenter.dk), 
'sekretariat@solcelleforening.dk' (sekretariat@solcelleforening.dk), 'bcs.sde@energiforbrugeren.dk' 
(bcs.sde@energiforbrugeren.dk), 'kontakt@kooperationen.dk' (kontakt@kooperationen.dk), 'itb@itb.dk' 
(itb@itb.dk), Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK (sik@sik.dk), 'dansk.standard@ds.dk' 
(dansk.standard@ds.dk), Anders Windinge (ANW@kl.dk), Frederiksberg Kommune 
(raadhuset@frederiksberg.dk), h.jersild@wwf.dk (h.jersild@wwf.dk), Anders Windinge (ANW@kl.dk), 
Foreningen af slutbrugere af energi (fse@fse.dk), CO-industri (co@co-industri.dk), 'Ove Holm (Dansk 
Transport og Logistik ' (oho@dtl.eu), Vindmølleindustrien (danish@windpower.org), 'kundecenter@eon.dk' 
(kundecenter@eon.dk), email@fvst.dk (email@fvst.dk), Tekniq Installatørens Organisation 
(tekniq@tekniq.dk), 'modyr@vestas.com' (modyr@vestas.com), 'Brancheforeningen Dansk Luftfart' 
(info@dansk-luftfart.dk), 'miksc@vejlespildevand.dk' (miksc@vejlespildevand.dk), DONG Energy 
(info@dongenergy.com), Naturstyrelsen (nst@nst.dk), info@danskenergi.dk (info@danskenergi.dk), ES 



2

(es@es-daa.dk), 'Havarikommissionen' (aib@havarikommissionen.dk), 'DANAK' (danak@danak.dk), 
info@tbst.dk (info@tbst.dk), info@offshoreenergy.dk (info@offshoreenergy.dk), Bjarke Rambøll (br@ve.dk), 
info@lfase.dk (info@lfase.dk), thh@cmbiomass.com (thh@cmbiomass.com), info@byggecentrum.dk 
(info@byggecentrum.dk), info@ve.dk (info@ve.dk), vpf@varmepumpefabrikanterne.dk 
(vpf@varmepumpefabrikanterne.dk), hjv@danskenergi.dk (hjv@danskenergi.dk), hmj@fjernvarmefyn.dk 
(hmj@fjernvarmefyn.dk), jv@danica-resources.com (jv@danica-resources.com), 1 - KFST Energianke (KFST 
(post@energianke.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), slc@danoil.dk (slc@danoil.dk), 
mail@husstandsvindmolle.org (mail@husstandsvindmolle.org), office@danskbiotek.dk 
(office@danskbiotek.dk), info@vindenergi.dk (info@vindenergi.dk), dfm@dfm-net.dk (dfm@dfm-net.dk), 
information@centerforlys.dk (information@centerforlys.dk), mail@finansdanmark.dk 
(mail@finansdanmark.dk), info@asfaltindustrien.dk (info@asfaltindustrien.dk), info@solarelements.dk 
(info@solarelements.dk), hbj@se.dk (hbj@se.dk), limo@se.dk (limo@se.dk), info@brintbranchen.dk 
(info@brintbranchen.dk), Akademisk Arkitektforening (hoeringssvar@arkitektforeningen.dk), 
peter.hindsberger@ineos.com (peter.hindsberger@ineos.com), legal@neasenergy.com 
(legal@neasenergy.com), torbh@statoil.com (torbh@statoil.com), cement@aalborgportland.com 
(cement@aalborgportland.com), asp@teknologisk.dk (asp@teknologisk.dk), anehol@statoil.com 
(anehol@statoil.com), post@noreco.com (post@noreco.com), pm@folkecenter.dk (pm@folkecenter.dk), 
suzan.de-haan@wintershall.com (suzan.de-haan@wintershall.com), willem@spyker-energy.com 
(willem@spyker-energy.com), info@ewe.dk (info@ewe.dk), r.hansen@danskgeotermi.dk 
(r.hansen@danskgeotermi.dk), aa@greentechadvisor.dk (aa@greentechadvisor.dk), 
info@greentechadvisor.dk (info@greentechadvisor.dk), hana@env.dtu.dk (hana@env.dtu.dk), info@dea-
group.com (info@dea-group.com), svb@dfm-net.dk (svb@dfm-net.dk), kontakt@energisammenslutningen.dk 
(kontakt@energisammenslutningen.dk), mail@green-ways.dk (mail@green-ways.dk), jall@se.dk (jall@se.dk), 
chw@bl.dk (chw@bl.dk), Nordsøenhedens officielle postkasse (nordsoeen@nordsoeen.dk), 
info@rigsrevisionen.dk (info@rigsrevisionen.dk), kas@kraka.org (kas@kraka.org), info@ewe.de 
(info@ewe.de), chw@bl.dk (chw@bl.dk), wg@faba.dk (wg@faba.dk), info@danvak.dk (info@danvak.dk), 
Dansk Ventilation (info@danskventilation.dk), ipuadm@ipu.dk (ipuadm@ipu.dk), defrieenergiselskaber.dk 
(kontakt@defrieenergiselskaber.dk), orbit@dtu.dk (orbit@dtu.dk), dgd@danskgasdistribution.dk 
(dgd@danskgasdistribution.dk), EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse (ekn@naevneneshus.dk), 
vindmoellegodkendelse@risoe.dk (vindmoellegodkendelse@risoe.dk), gkn@bygitegl.dk (gkn@bygitegl.dk), 
christian.kargaard@maerskoil.com (christian.kargaard@maerskoil.com), 
soren.risgaard.jeppesen@maersk.com (soren.risgaard.jeppesen@maersk.com), info@lca-center.dk 
(info@lca-center.dk), booking@kulturcenter.dk (booking@kulturcenter.dk), info@fjernkoel.dk 
(info@fjernkoel.dk), service@kamstrup.dk (service@kamstrup.dk), info@kia.dk (info@kia.dk), ke@ke.dk 
(ke@ke.dk), post@domstolsstyrelsen.dk (post@domstolsstyrelsen.dk), Vindmøllegodkendelse 
(vindmoellegodkendelse@ens.dk), Miljø- og fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk), tom.gedero@spirit-
energy.com (tom.gedero@spirit-energy.com), ve@ve.dk (ve@ve.dk), Udenrigsministeriet (um@um.dk), 
Statsministeriet (stm@stm.dk), Transport- og Bygningsministeriet (trm@trm.dk), Forsvarsministeriet 
(fmn@fmn.dk), shk@frse.dk (shk@frse.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), 
EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), md@solarlightningconsultants.dk 
(md@solarlightningconsultants.dk), EM NH Ministerbetjening (ministerbetjening@naevneneshus.dk), 
post@vng.no (post@vng.no), regulering@cerius.dk (regulering@cerius.dk), 1 - FSTS Forsyningstilsynet 
(post@forsyningstilsynet.dk), post@klimaenergi.dk (post@klimaenergi.dk), Beskæftigelsesministeriet 
(bm@bm.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk), Vestas Wind Systems A/S (vestas@vestas.com), Social- og 
Integrationsministeriet NyiDanmark.dk (sm@sm.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), Kirkeministeriet 
(km@km.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk), kl@bryggeriforeningen.dk 
(kl@bryggeriforeningen.dk), Foreningen Danske Kraftvarmeværker (mail@fdkv.dk), Skatteministeriet 
(skm@skm.dk), Statsministeriet (stm@stm.dk), mst@mst.dk (mst@mst.dk), NOAH (noah@noah.dk), 
regioner@regioner.dk (regioner@regioner.dk), Dansk Miljøteknologi (jj@danskmiljoteknologi.dk), Realkredit 
Foreningen (mail@realkreditforeningen.dk), esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com 
(esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com), executionDK@cmbiomass.com (executionDK@cmbiomass.com), 
ECON@seas-nve.dk (ECON@seas-nve.dk), energiplaner@gasnet.dk (energiplaner@gasnet.dk), 
finn@solaropti.dk (finn@solaropti.dk), general.info@dana-petroleum.com (general.info@dana-
petroleum.com), fpd@danskeplatforme.dk (fpd@danskeplatforme.dk), fredericia-reception-refine-r@shell.com 
(fredericia-reception-refine-r@shell.com), direktions-afd@natureenergy.dk (direktions-afd@natureenergy.dk), 
bestyrelsen@denfo.dk (bestyrelsen@denfo.dk), biogas@biogas.dk (biogas@biogas.dk), 
allan.sondergaard@shell.com (allan.sondergaard@shell.com), ap@klimaenergi.dk (ap@klimaenergi.dk), 
consultations@orsted.dk (consultations@orsted.dk), degnsbjerg@chevron.com (degnsbjerg@chevron.com), 
br@energitjenesten.dk (br@energitjenesten.dk), chan@trefor.dk (chan@trefor.dk), ke@hofor.dk 
(ke@hofor.dk), kontakt@dansketegl.dk (kontakt@dansketegl.dk), joj@trefor.dk (joj@trefor.dk), jta@eniig.dk 
(jta@eniig.dk), mail@windestate.com (mail@windestate.com), md@solarlightning.dk (md@solarlightning.dk), 
kontakt@fjernvarmefyn.dk (kontakt@fjernvarmefyn.dk), lis.rasmussen@shell.com 
(lis.rasmussen@shell.com), jmpe@hofor.dk (jmpe@hofor.dk), info@danskecommodities.com 
(info@danskecommodities.com), info@lundsbybiogas.dk (info@lundsbybiogas.dk), GR@lundsbybiogas.dk 
(GR@lundsbybiogas.dk), hess@hess.com (hess@hess.com), info@wintershall.com (info@wintershall.com), 



3

jcs@trefor.dk (jcs@trefor.dk), info@solaropti.dk (info@solaropti.dk), info@solenergidanmark.dk 
(info@solenergidanmark.dk), Kulturministeriet (kum@kum.dk), de@de.dk (de@de.dk), 
hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), D-DEP - enhedspostkasse 
(ufm@ufm.dk), okf@okf.kk.dk (okf@okf.kk.dk), bfe@bfe.dk (bfe@bfe.dk), Ole Johnsen (opj@billundvand.dk), 
dgc@dgc.dk (dgc@dgc.dk), bl@bl.dk (bl@bl.dk), Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), bygst@bygst.dk 
(bygst@bygst.dk), Forening af Husholdningsapparater (feha@feha.dk), Dansk Affaldsforening 
(mail@danskaffaldsforening.dk), info@okologi.dk (info@okologi.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), 
Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), Danmarks Jægerforbund (post@jaegerne.dk), Danske 
Arkitektvirksomheder (info@danskeark.dk), 'danskgartneri@danskgartneri.dk' 
(danskgartneri@danskgartneri.dk), 'da@da.dk' (da@da.dk), 'kontakt@bryggeriforeningen.dk' 
(kontakt@bryggeriforeningen.dk), 'hvr@hvr.dk' (hvr@hvr.dk), info@verdensskove.org 
(info@verdensskove.org), tmf@tmf.kk.dk (tmf@tmf.kk.dk), Uddannelses- og Forskningsministeriet GTS 
(info@gts-net.dk), DTU Wind Energy (communication@windenergy.dtu.dk), 'dtl@dtl.eu' (dtl@dtl.eu), 
'hofor@hofor.dk' (hofor@hofor.dk), 'sst@sst.dk' (sst@sst.dk), 'info@energinet.dk' (info@energinet.dk), 
'info@energinet.dk' (info@energinet.dk), 'aau@aau.dk' (aau@aau.dk), 'info.dk@greenpeace.org' 
(info.dk@greenpeace.org), 'dtu@dtu.dk' (dtu@dtu.dk), 'ku@ku.dk' (ku@ku.dk), OIM Økonomi- og 
Indenrigsministeriet postkasse (oim@oim.dk), Bruno Sander Nielsen (BSN@lf.dk), @ Beredskabsstyrelsens 
hovedpostkasse (brs@brs.dk), Forbrugerrådet, hovedadresse (hoeringer@fbr.dk), 'fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), 
'jorgen.nielsen@vattenfall.com' (jorgen.nielsen@vattenfall.com), Energi- og Olieforum.dk (eof@eof.dk), 
'fri@frinet.dk' (fri@frinet.dk), Landbrug og Fødevarer (info@lf.dk), Finansrådet (mail@finansraadet.dk), 
Danmarks Rederiforening (info@shipowners.dk), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (sum@sum.dk), 
info@nanoq.gl (info@nanoq.gl), pd@plast.dk (pd@plast.dk), Dansk Industri (di@di.dk), Danva 
(danva@danva.dk), Arkitektforeningen (mail@arkitektforeningen.dk), info reo (info@reo.dk), De Økonomiske 
Råd (dors@dors.dk), Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme (mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), 
Olie Gas Denmark (info@oilgasdenmark.dk), Anders Ztorm (az@solenergidanmark.dk), 
info@danskemaritime.dk (info@danskemaritime.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), Det 
Økologiske Råd (info@ecocouncil.dk), WWF Verdensnaturfonden (wwf@wwf.dk), åå Datatilsynet 
(dt@datatilsynet.dk), Kommunernes Landsforening (KL) (kl@kl.dk), Ingeniørforeningen i Danmark 
(Ida@ida.dk), Miljøteknisk Brancheforening (info@danskbyggeri.dk), AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
(ae@ae.dk), Lars Abel (lars.abel@europeanadvisers.com), samfund@advokatsamfundet.dk 
(samfund@advokatsamfundet.dk), LNtK - Hovedpostkasse (info@stilhed.eu) 

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) (mld@forsyningstilsynet.dk) 
Titel: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 
Sendt: 26-09-2018 12:16:59 

 
Kære høringsparter 
 
Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre 
betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  
 
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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 
 
Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og 
rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 
 
Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 
 
Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk. 
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.
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Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Dokumenttitel: Forsvarsministeriets ejendomsstyrel-

se - Ingen bemærkninger til høring over udkast til 

anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet] 

 

Dokumentnummer: 18/10199-35 

 

 

 

 
 

 



Fra: FES-JPS06 Andersen, Mads <FES-JPS06@mil.dk> 

Sendt: 9. oktober 2018 13:49 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

Cc: Renée van Naerssen; Marie Louise Dahl (FSTS); FES-BES20 Truelsen, Lars; FES-

JPS02 Tønder, Peter Eliasson 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet (FES j.nr. 

2018/004976) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Til Forsyningstilsynet, 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke 
at have bemærkninger til: 
 

 Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Andersen 

Cand.jur. 
Fuldmægtig 
 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 

Juridisk afdeling, Jura- og Policysektionen 
Bygning 65 - lokale 126 
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 
Telefon: +45 7281 3172 / Mobil +45 20943153 
E-mail: fes-jps06@mil.dk / Fiin: fes-jps06@fiin.dk  
www.ejendomsstyrelsen.dk 

 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

 
 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. 
Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og 
vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig 
slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert 
vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-
systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke 
noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du 
har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link 
http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by 
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your 
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and 
any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it 
is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility 



for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening 
attached files, you can get further information via this link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 



 

 

Skilleark 
 

 

 

 

Dokumenttitel: Dansk Arbejdsgiverforening - ingen 

bemærkninger 

 

Dokumentnummer: 18/10199-36 

 

 

 

 
 

 



Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk> 

Sendt: 26. september 2018 16:20 

Til: Marie Louise Dahl (FSTS) 

Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Kære Marie Louise Dahl 
  
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi 

oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at 
afgive bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen 

 
Jette L. Andersen 
Chefsekretær  
  

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; 

allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; 

ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 

az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; 

bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse 

<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; 

bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; 

chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; 

Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>; 

danak@danak.dk; danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; 

danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; 

dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; 

direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; 

dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse 

<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP 

Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; 

eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; 

feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse 

<fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; 

fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; 

GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; 

hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; 

hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; 

hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; 

info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; 

info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; 

info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; 

info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; 

info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; 

info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; 

info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; 

info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; 

REDERI_NETKON <info@shipowners.dk>; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; 



info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; 

info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; 

jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet 

<jm@jm.dk>; jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-

resources.com; kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; 

kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; 

kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; 

kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; 

kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; 

lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; 

mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; 

mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail 

(LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; 

md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; 

miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH 

Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse 

<MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - 

Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; 

oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; 

orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; 

post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

<post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS 

hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; 

regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; 

scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - 

Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM 

FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; 

Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; 

Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-

haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; 

tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM 

Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPOST 

<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 

varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; 

vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; 

vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-

energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

  

Kære høringsparter 

  

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger 

og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft.  

  

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 

  



Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til 

mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

  

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

  

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på 

hoeringsportalen.dk. 

  

  
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  



 

 

Skilleark 
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Fra: Justitsministeriet 

Sendt: 28. september 2018 08:34 

Til: Marie Louise Dahl (FSTS) 

Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Justitsministeriet har 26. september 2018  modtaget Forsyningstilsynets høring over udkast om udkast til 

anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål vedrørende 

Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, som 

Forsyningstilsynet ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt præciseret  over 

for Justitsministeriet. 

 

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen 

 

Med venlig hilsen 

 

 

EU-retskontoret 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Tlf.: 7226 8400 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; 

allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; 

ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; 

az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; 

bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse 

<BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; 

bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; 

chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; 

Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; 

danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; 

de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; 

dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-

afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; 

dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse 

<ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP 

Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; 

eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; 

feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Finansministeriets postkasse 

<fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-r@shell.com; 

fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; 

GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; 

hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; 



hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; 

hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; 

info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; 

info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; 

info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; 

info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; 

info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; 

info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; 

info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; 

info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; 

info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; 

info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; 

info@wintershall.com; information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; 

jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 

jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; 

kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; 

kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; 

kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; 

kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; 

kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; 

lis.rasmussen@shell.com; mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; 

mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; 

mail@finansdanmark.dk; mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail 

(LFST) <mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; 

md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; 

miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH 

Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse 

<MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - 

Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; 

oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; 

orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; 

post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

<post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS 

hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; 

regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; 

scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - 

Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM 

FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; 

Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; 

Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-

haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; 

tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM 

Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPOST 

<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 

varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; 

vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; 

vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-

energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 



 

Kære høringsparter 

 

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger 

og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft.  

 

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til 

mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på 

hoeringsportalen.dk. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
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Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: UFM FP SFU - Fællespostkasse

Sendt: 28. september 2018 09:03

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen

Emne: Journalnummer 18/10199      VS: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse 

på varmeområdet

Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Høringsudkast - anmeldelsesbekendtgørelse.pdf; 

Høringsudkast - Konteringsvejledning.pdf; Rapport Forsyningstilsynet 

administrative byrder (3).pdf

Styrelsen for Forskning og Uddannelse skønner ikke umiddelbart at have bemærkninger til høringen. 

 

Mvh 

Mette Glavind 

 

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; allan.sondergaard@shell.com; 

anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; 

Arbejdstilsynet <arbejdstilsynet@at.dk>; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; 

bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; 

biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse <BM@bm.dk>; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; 

br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; 

cement@aalborgportland.com; chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; 

Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; danak@danak.dk; 

danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk; 

debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; 

dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De 

Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH 

Energiklagenævnets funktionspostkasse <ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse 

<em@em.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; 

energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; 

executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; 

Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-reception-refine-

r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; 

GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; 

hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; hoeringer@fbr.dk; 

hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; 

info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; 

info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; info@danskemaritime.dk; 

info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; 

info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; 

info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; info@ewe.de; 

info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; 

info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; 

info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; info@rigsrevisionen.dk; 

info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; 

info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; 

information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; 

Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; 

jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) 

<kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; 
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kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; 

kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; kontakt@fjernvarmefyn.dk; 

kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk; 

lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; 

mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; 

mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; 

mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; 

mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; 

Miljø- og Fødevareministeriets Departement <mfvm@mfvm.dk>; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH 

Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening <ministerbetjening@naevneneshus.dk>; 

modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens 

officielle postkasse <nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; 

oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; 

okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; 

pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) 

<post@energianke.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; 

post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; 

r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; 

samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; 

service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen 

Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte <siu@ufm.dk>; 

skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; 

sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-

haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; 

tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - UFM 

Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; um@um.dk; UVM - UVMIPOST 

<uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 

varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; vestforsyning@vestforsyning.dk; 

Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; vindmoellegodkendelse@risoe.dk; 

vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk; 

aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Kære høringsparter 

 

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre 

betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  

 

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og 

rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
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Fra: ES-DAA <es@es-daa.dk> 

Sendt: 29. september 2018 10:25 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen; ES-DAA 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

journalnummer 18/10199: ES 262-18 

 

ES 262-18 

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i høring over udkast til 

bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af 

fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  

ES medlemmer leverer ikke fjernvarme og emnet er udenfor ES ressort område. 

ES har derfor ikke bemærkninger til høringen. 

 

Med venlig hilsen / Best Regards 

Dan Banja 

Oberstløjtnant / Lt. Colonel 

Generalsekretær / Secretary-General 

Vice chair ECOGAS & Member of EASA GA.COM & CAS.COM 

Blålersvej 51 

DK-2990 Nivå 

Mobil: +45 2480 2256 

www.es-daa.dk 
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varmeområdet journalnummer 18_10199_ ES 262-
18.msg 
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Steffen Schøndorff (FSTS)

Fra: rr@rigsrevisionen.dk

Sendt: 4. oktober 2018 14:10

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen

Emne: SV: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet

Til Forsyningstilsynet  
 
Forsyningstilsynet har den 26. september 2018 sendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet i 
høring.  
  
Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen med fokus på bestemmelser vedrørende statslige revisions- og/eller 
regnskabsforhold jf. Rigsrevisorlovens §§ 7 og 10 og kan konstatere, at det ikke omhandler sådanne forhold. 
 
Rigsrevisionen har derfor ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen  
  
Jens Hauge Lehmann
Student 
  

  

 
  

  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 83 67  
jhl@rigsrevisionen.dk 

  
www.rigsrevisionen.dk 

 
 
 
 

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS)  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; allan.sondergaard@shell.com; 

anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; 

Arbejdstilsynet ; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; bcs.sde@energiforbrugeren.dk; 

bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse 

; boli@se.dk; booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; bsn@lf.dk; 

Bygningsstyrelsen ; cement@aalborgportland.com; chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; 

chw@bl.dk; co@co-industri.dk; Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; 

danak@danak.dk; danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; 

danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-

net.dk; dfm@dfm-net.dk; dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-

afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd ; dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-

nve.dk; EVM NH Energiklagenævnets funktionspostkasse ; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse ; 1-DEP 

Erhvervsministeriets officielle postkasse ; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; es@es-daa.dk; 

esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; 

Finansministeriets postkasse ; Finansministeriets postkasse ; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; fredericia-
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reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; general.info@dana-petroleum.com; 

gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; 

hbj@se.dk; hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; 

hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; hofor@hofor.dk; 

hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; 

info@byggecentrum.dk; info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; 

info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; 

info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; 

info@ecocouncil.dk; info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; 

info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; 

info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; 

paian@nanoq.gl; info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; Rigsrevisionen ; 

info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; 

info@tbst.dk; info@ve.dk; info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; 

information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; jj@danskmiljoteknologi.dk; 

Justitsministeriet ; Justitsministeriet ; jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; 

jv@danica-resources.com; kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) ; ke@hofor.dk; ke@ke.dk; 

kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; 

kontakt@danskeudlejere.dk; kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; 

kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet ; kundecenter@eon.dk; 

lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; 

mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; 

mail@danskeadvokater.dk; mail@danskfjernvarme.dk; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; 

mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) ; 

mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; 

Miljø- og Fødevareministeriets Departement ; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening ; EM NH 

Ministerbetjening ; EM NH Ministerbetjening ; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse ; 

noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse ; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse ; 

oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og Indenrigsministeriet ; okf@okf.kk.dk; 

opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; 

post@biofos.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) ; 1 - FSTS Forsyningstilsynet ; 

post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse ; post@vng.no; 

r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; raadhuset@frederiksberg.dk; 

samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; 

service@kamstrup.dk; UFM FP SFU - Fællespostkasse ; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) ; 

UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og 

Socialministeriet ; soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet ; Statsministeriet ; 

sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; 

tmf@tmf.kk.dk; tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM FP DEP - 

UFM Departement ; UIM Hovedpostkasse ; um@um.dk; UVM - UVMIPOST ; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 

vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; 

vestforsyning@vestforsyning.dk; Vindmøllegodkendelse ; vindmoellegodkendelse@risoe.dk; 

vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk; 

aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Kære høringsparter 

 

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre 

betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  

 

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 
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Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til mld@forsyningstilsynet.dk og 

rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på hoeringsportalen.dk. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards  
 
Marie Louise Dahl  
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

 
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Fra: Luna Amelia Pedersen Eggert <lape@oim.dk> 

Sendt: 23. oktober 2018 08:56 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 

Cc: Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen 

Emne: Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 

18/10199 (Id nr.: 28423) 

Vedhæftede filer: Svar på høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, j.nr. 

1810199.pdf 

 
Til Forsyningstilsynet  
  
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
 
  
Med venlig hilsen  
  
Luna Amelia Pedersen Eggert 
Studentermedhjælper 
Forvaltningsjura 
Mail: lape@oim.dk  
Mobil: +45 72 28 25 09  

 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
Telefon: 72 28 24 00 
www.oim.dk 
 
Sådan behandler vi personoplysninger  



 

 

Skilleark 
 

 

 

 

Dokumenttitel: Økonomi- og Indenrigsministeriet - 

ingen bemærkninger 

 

Dokumentnummer: 18/10199-41 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Forsyningstilsynet 
Til: post@forsyningstilsynet.dk 
Cc: mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk  

Svar på høring vedrørende udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 
varmeområdet, jf. 18/10199.  
 
Forsyningstilsynet har ved e-mail af 26. september 2018 anmodet Økonomi- og 
Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.  
 
Det meddeles herved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til 
høringen. 
 

Med venlig hilsen 

Luna Eggert 

Sagsnr. 

2018 - 1352 

 

Doknr. 

28423 

 

Dato 

23-10-2018 



 

 

Skilleark 
 

 

 

 

Dokumenttitel: CTR - Afgiver bemærkninger 

 

Dokumentnummer: 18/10199-42 

 

 

 

 
 

 



Fra: Marianne Andersen <ma@CTR.DK> 

Sendt: 23. oktober 2018 14:23 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet; Marie Louise Dahl (FSTS); Renée van Naerssen 

Cc: Jan Elleriis; Kamma Eilschou Holm; Jan Hindsbo 

Emne: CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse 

Vedhæftede filer: CTR høringssvar ny anmeldelsesbekendtgørelse 23 okt 2018.pdf 

 

Til Forsyningstilsynet 

Forsyningstilsynet har med brev af 26. september 2018 sendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 

varmeområdet i høring. 

Vedhæftet er CTR’s bemærkninger til anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledningen. 

 

Med venlig hilsen 

CTR I/S 

Marianne Andersen 

Telefon: 38 18 57 17 

Mobil: 60 43 25 52 

Hovednummer: 38 18 57 77 
ma@ctr.dk 
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Dokumenttitel: CTR - Afgiver bemærkninger 

 

Dokumentnummer: 18/10199-42 

 

 

 

 
 

 



  Side 1 af 6 

 Centralkommunernes 

 Transmissionsselskab 

NOTAT 
 

 2018-10-23/JE  

 J.nr. 95855-v5 

Høring anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning på varmeområdet  

 

Grænser mellem funktioner 

 

Forsyningstilsynet har med brev af 26. september 2018 sendt udkast til anmel-

delsesbekendtgørelse på varmeområdet i høring. 

 

Ud over det lovmæssige grundlag for den nye anmeldelsesbekendtgørelse inde-

holder høringsmaterialet en konteringsvejledning gældende for virksomheder, 

der vil blive omfattet af den kommende indtægtsrammeregulering med tilhørende 

effektiviseringskrav. En regulering, som vil tage udgangspunkt i en sammenlig-

ning mellem virksomhederne ud fra en benchmarkingmodel. 

 

Hvordan en sådan model vil skulle fungere i praksis, er der ikke oplyst om i detal-

jer, men CTR kan indledningsvis konstatere, at det er de enkelte virksomheder 

der skal sammenlignes, og ikke funktionerne. 

 

I konteringsvejledningen tages der udgangspunkt i en funktionsopdelt kontoplan, 

med en opdeling mellem funktionerne produktion, transmission og distribution. 

De forskellige fjernvarmeselskaber (virksomhederne som skal sammenlignes 

med hinanden) ejer imidlertid forskellige konstellationer af installationer inden for 

de tre funktioner produktion, transmission og distribution. Dvs., at der fx vil være 

forskellig grad af distributionsaktiviteter og produktionsaktiviteter under transmis-

sionsselskabernes portefølje. Derfor vil der i princippet være tale om mange for-

skellige typer af virksomheder med forskellige andele af produktion, transmission 

og distribution, som myndighederne ønsker at sammenligne.  

 

CTR er godt klar over, at dette er et forhold, der principielt ikke vedrører selve 

konteringsvejledningen, men som vil blive henvist til den efterfølgende bench-

markingmodel. Dog anser vi det for væsentligt, at den opdeling og afgrænsning, 

der vælges i konteringsvejledningen, går igen i benchmark-modellen, og at den 

er entydig og operationel. Det mener vi ikke er tilfældet i den vejledning, der er i 

høring, hvilket vi vil begrunde i punkterne herunder. 
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CTR driver et transmissionsselskab og har sammen med VEKS, TVIS og Var-

meplan Aarhus (som er transmissionsafdelingen af Affald Varme Aarhus) siden 

2009 foretaget en selskabsmæssig benchmarking af de fire selskaber. På trods 

af, at de fire systemer teknisk er opbygget helt ens, er der en række forskelle. 

Forskellene bunder i forskelligt ejerskab til anlægsaktiver i grænsefladerne mel-

lem de tre funktioner produktion, transmission og distribution, hvilket komplicerer 

benchmarkingen. Det er derfor vigtigt, at grænserne mellem de forskellige funkti-

oner er entydige og operationelle. 

 

Produktion 

 

I konteringsvejledningen stk. 3.2.1 fastlægges grænsefladen ved produktion som 

matrikelgrænsen eller ”ved hegnet”. Det mest normale blandt transmissionssel-

skaberne (og sikkert også andre selskaber) er, at ejergrænsen er ab bygning, 

hvor fjernvarmeledningerne starter. Transmissionsselskaberne ejer således selv 

transmissionsledningerne, som ligger inde på kraftværkets grund, ledninger som 

så er sikret enten via de varmekøbsaftaler, der er indgået, eller via tinglyste ser-

vitutter på de aktuelle grunde. Med den anbefalede grænse i konteringsvejled-

ningen ab hegn vil transmissionsselskaberne have materielle aktiver defineret 

som produktion i form af diverse ledningsstrækninger (ofte i form af rørbroer 

m.m.) - aktiver som ikke fremgår af POLKA. Et transmissionsselskab som CTR 

vil således med den i vejledningen foreslåede afgrænsning have omkostninger 

kategoriseret som produktion, selvom transmissionsselskabet reelt ikke står for 

selve produktionen af en given energimængde, men alene står for transport af 

energimængden.  

 

Det anbefales derfor at benytte grænsen ab bygning ved fastlæggelse af de ma-

terielle aktiver. 

 

Transmission 

 

I konteringsvejledningen stk. 3.2.2 beskrives transmission som store isolerede 

ledningsanlæg til transport af store damp- eller vandmængder (behandlet vand). 

Til dette har vi den bemærkning, at vandkvaliteten er underordnet for konterings-

vejledningen, idet distributionsselskaber også benytter behandlet vand.  
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Det særegne ved transmission er, at der ikke er tilsluttet kunder direkte til lednin-

gen. For de rene transmissionsselskaber er der tale om et hydraulisk adskilt led-

ningsnet (bedre ord end isoleret, idet alle rør er varmeisolerede) drevet ved et 

højere tryk (25 bar) og en højere fremløbstemperatur end et distributionsnet. Di-

stributionsnettene tilsluttes derfor via varmevekslerstationer, hvor de to driftstryk 

og temperaturer adskilles.  

 

Hvis der ikke er et transmissionsselskab, vælger distributionsselskabet ofte at 

opbygge distributionsledninger og transmissionsledninger i det samme system, 

dvs. uden varmevekslerstationer imellem, så der i det tilfælde ikke er tale om hy-

draulisk adskilte systemer. Man kunne kalde dette for hovedledninger.  

 

Når man i 4 situationer har valgt at etablere egentlige transmissionsselskaber 

skyldes det, at disse selskaber leverer til flere distributionssystemer med forskel-

lige ejerkredse. Hvis der i den situation ikke var vekslere mellem transmissions-

nettet og distributionsnettet, ville eksempelvis Gentoftes distributionsselskab 

kunne bevirke, at hydraulikken i VEKS’ og CTR’s transmissionsnet blev ændret 
med forsyningssvigt til følge i transmissionsområderne. I forsyningsområder med 

flere og forskelligt ejet distributionsselskaber er det derfor systemisk hensigts-

mæssigt, at transmissionsnettet drives i et selvstændigt system, så adfærd i di-

stributionsleddet ikke påvirker det samlede system. 

 

Termen transmission bliver således i dag brugt på forskellig vis og forstås for-

skelligt, ligesom der skal skelnes mellem transmissionsselskaber og transmissi-

onsnet/ledninger, og derfor er det vigtigt, at definitionerne i konteringsvejledning 

og benchmarking bliver entydige. 

 

Grænsefladen til distribution er i vejledningen angivet til midt i veksleren, hvor 

den hydrauliske adskillelse er. I forhold til operationelt at kunne adskille omkost-

ninger mellem hhv. transmission og distribution, så er dette en meget uheldig 

placering af grænsen, da der er tale om én samlet komponent – veksleren - som 

har ét ejerskab rent selskabsmæssigt. Med den valgte grænse vil aktivet skulle 

deles i to, og det vil medføre, at transmissionsselskabet har et distributionsaktiv 

svarende til en halv veksler.  
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I de fire transmissionsselskaber er der to forskellige varianter for ejerskab: 

 

a) Enten ejer transmissionsselskabet alle installationer inden for vekslerstati-

onen (bygningen). Her vil pumper, trykholdning, vandrensning og spæde-

vandsanlæg m.m. være et transmissionsaktiv, såfremt de ligger i bygnin-

gen. 

b) Eller også er grænsefladen lige efter vekslerens afspærringsventiler set 

fra transmissionssiden. Her vil pumper, trykholdning, vandrensning og 

spædevandsanlæg m.m. være et distributionsaktiv.  

 

Målere til afregning af den transmitterede varmemængde er normalt placeret på 

transmissionssiden inden veksleren, og derfor en komponent der indgår i trans-

missionsselskabets aktiv. 

 

Det anbefales at benytte grænsen lige efter vekslerens afspærringsventiler som 

grænse mellem transmissions- og distributionsaktivet, så hele veksleren indgår 

som et aktiv i transmissionssystemet. 

 

Tidsplan for indberetninger efter hhv. gamle og nye regler 

 

Konteringsvejledning og bekendtgørelse giver ikke en entydig og let forståelig 

beskrivelse af tidsplan for de forskellige indberetninger: 

 

I selve bekendtgørelsen står der i § 6, stk. 2, at de omfattede virksomheder ”fra 
1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, og anmel-

de priseftervisning senest den førstkommende 15. april” (vores fremhævning). 
Videre står der i § 3, stk. 3, at ”Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved an-

meldelse af budget og priseftervisning fordele de totale omkostninger til produkti-

on, transmission og distribution. I forlængelse heraf præciserer § 4, stk. 3, at 

”Virksomheder skal ved anmeldelsen efter § 3, stk. 3, anvende Forsyningstilsy-

nets konteringsvejledning”. Bekendtgørelsen træder efter § 11, stk. 1, i kraft 15. 

november 2018.  

 

Ovenstående kan forstås på den måde, at virksomheder, der allerede anvender 

kalenderåret, skal fremsende priseftervisningen for prisen opkrævet i 2018 se-

nest 15. april, herunder ændre det budget og regnskab, som har dannet grundlag 

for denne pris, så det stemmer overens med konteringsvejledningen. 
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I konteringsvejdelingen side 2 står der imidlertid at:  

”Indtil videre gælder vejledningen dog alene for de nævnte virksomheders indberetning af budget og prisefter-

visning til brug for tilsynet med varmepriserne i 2019 og 2020, hvor disse virksomheder fortsat er underlagt hvile 

i sig selv-reguleringen.” 

 

Konteringsvejledningen kan derfor forstås sådan, at det først er budget, regnskab 

og priseftervisning for 2019, der skal indberettes efter den nye konteringsvejled-

ning, og at ændringen af indberetningsfrist fra 15. september til 15. april første 

gang er i kraft for 2019 priseftervisningen som sker i 2020. 

 

Endeligt kan det nævnes, at EY Energi og Forsyning den 2. oktober har udsendt 

et nyhedsbrev, med en tredje forståelse af tidsplanen. Blot for at illustrere, at det 

kan være vanskeligt at udlede tidsplanen for de konkrete leverance og indberet-

ninger. 

 

Det vil absolut ikke være hensigtsmæssigt, hvis priseftervisning for regnskab 

2018, nu hvor året stort set er gået, skal indberettes i 2019 efter en konterings-

vejledning, som først nu er kommet på plads.  

 

Mht. til dato for indberetning af priseftervisning kan det desuden nævnes, at med 

CTR’s nuværende vedtægter og procedurer er vores regnskab endnu ikke god-

kendt af bestyrelsen 15. april, men først med bestyrelsesmøde i maj og med frist 

1. juni. I forhold til administrativt at ændre disse forhold vil det derfor heller ikke 

være hensigtsmæssigt, hvis denne frist gælder allerede for 2018-

priseftervisningen, som skal indsendes i 2019.  

 

Vi mener derfor, at Forsyningstilsynet bør sørge for i bekendtgørelse og vejled-

ningen at gøre det let forståeligt, hvordan tidsplanen vil være for overgang til de 

nye regler mht. både budgetanmeldelse og priseftervisning, og gerne med en 

tidslinje, hvor de forskellige leverancer er vist. 

 

Om selve fristen den 15. april gør der sig det gældende, at langt hovedparten af 

et selskabs som CTR’s omkostninger er varmekøbsomkostninger, hvor der kan 

ske betydelige ændringer vedrørende et netop afsluttet driftsår, også efter års-

skiftet og et stykke ind i det nye år. I forhold til dette synes 15. april i det hele ta-

get at være en betydelig stramning i forhold til den nugældende frist. Vi mener 
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derfor også, at fristen 15. april bør genovervejes i lyset af den kæde af oplysnin-

ger, der er nødvendige for, at alle led mellem produktion og forbruger kan være 

på plads.  

 

CTR står naturligvis til rådighed for evt. yderligere uddybning af de ovenstående 

bemærkninger. 



 

 

Skilleark 
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Vedhæftet er Energistyrelsens svar på Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse på 
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Specialkonsulent / Special Advisor  
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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 
www.ens.dk 

Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Att. Marie Louise Dahl 

 

 

Høringssvar til Forsyningstilsynets anmeldelsesbekendtgørelse på 

varmeområdet  

 

 

Energistyrelsen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ny 

bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre 

betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til 

brug for fastsættelse af prisloft (anmeldelsesbekendtgørelsen) sendt i høring 26. 

september 2018.   

  

I forhold til anmeldelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2 og 7, bemærker vi, at der den 

13. september 2018 blev afholdt et møde mellem ministeren og kredsen bag 

stemmeaftalerne om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. På dette 

møde forelagde ministeren kredsen et ønske om også at undtage andre 

overskudsvarmeproducenter end de industrielle overskudsvarmeproducenter fra 

den nye økonomiske regulering. Der var på mødet fuld enighed om, at 

stemmeaftalens undtagelse af industriel overskudsvarme skulle tolkes bredt, så det 

ikke udelukker andre overskudsvarmeproducenter såsom supermarkeder, 

datacentre, krematorier og kølehuse. På den baggrund forventer Energistyrelsen, 

at også disse overskudsvarmeproducenter vil blive undtaget fra den kommende 

indtægtsrammeregulering, herunder også omkostningsfordelingen.  

 

Vi vil derfor opfordre til, at Forsyningstilsynet tager denne præcisering af aftalen til 

efterretning i forhold til undtagelsen af overskudsvarme i 

anmeldelsesbekendtgørelsen. 

  

Energistyrelsen står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Christine Matzon 

Specialkonsulent 

Kontor/afdeling 

Center for Forsyning 

 

Dato 

22. oktober 2018 
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Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

 

Kære høringsparter 

 

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger 

og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft.  

 

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. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer. 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til 

mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på 

hoeringsportalen.dk. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
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Høring vedr. anmeldelsesbekendtgørelsen 

Dansk Energi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ændring af anmel-

delsesbekendtgørelsen. 

 

Selve ændringen af bekendtgørelsen er desuden vedlagt en konteringsvejledningen (bilag til 

bekendtgørelsen) og en redegørelse for de administrative byrder, som Dansk Energi også ger-

ne vil afgive kommentarer til. Vi vil dog gerne understrege, at vi i vores læsning lægger til grund 

at fremtidige ændringer af vejledningen vil komme i særskilt høring sammen med eventuelle 

bekendtgørelsesændringer, idet vi bemærker at vejledningen alene kan forklare og vejlede om 

love og bekendtgørelser men ikke i sig selv kan indeholde bindende regler.  

 

Vedr. bekendtgørelsen 

Indledningsvis skal det siges, at denne ændring af bekendtgørelse burde afvente stillingtagen til 

hvilke fjernvarmeselskaber (producenter og distributører), der skal omfattes af en ny økonomisk 

regulering. Af høringsbrevet fremgår således, at bekendtgørelsesændringen vedrører virksom-

heder, der forventes omfattet af den kommende indtægtsrammeregulering med benchmarking. 

En række selskaber (de centrale værker) er gennem de politiske aftaler allerede undtaget fra 

benchmarkingbaseret regulering, mens det slet ikke er besluttet, hvilke selskaber (centrale, de-

centrale, m.v.), der skal være omfattet af indtægtsrammer efter 2020. Dette afventer dels en 

politisk drøftelse og derefter konkret udmøntning – formentlig i Forsyningstilsynets regelsæt.  

 

Som det fremgår af bilaget til høringen vil 1) standardiserede regnskabsoplysninger, 2) pris- og 

levetidskatalog samt 3) costdrivere og yderligere oplysning til benchmarking først blive imple-

menteret i fremtidige bekendtgørelsesændringer. Det er hensigtsmæssigt at vente med imple-

menteringen af disse forhold til der er større klarhed over hvem der skal omfattes af hvilken re-

gulering og de pågældende krav. Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen bør også afvente, at 

der politisk er taget stilling til hvilke fjernvarmeselskaber, der skal omfattes af den nye økonomi-

ske regulering.  

 

Dansk Energi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er afgivet følgende udtalelse i 

betænkning til lovændringen, der ligger bag udstedelsen af bekendtgørelsen: ”S, EL, ALT, RV 
og SF ønsker på den baggrund, at Energitilsynet skal udforme en redegørelse og oversende 

den til Folketinget, hvori Energitilsynet beskriver, hvordan dets forslag til datakrav til opfyldelse 
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af de forskellige formål i de politiske aftaler opnås, og herunder vurderer, hvilke omkostninger 

det vil resultere i. Dette skal ske, inden kravene til data (herunder ensretning af omkostningsop-

gørelser og værdisættelse af aktiver) for de forskellige selskabstyper og de forskellige regule-

ringsmodeller, der er aftalt i stemmeaftalerne, udmøntes i bekendtgørelsen.” 
 

Dansk Energi noterer sig at energi-, forsynings- og klimaministeren har givet Folketinget en 

ufyldestgørende redegørelse om de øgede administrative byder, som denne bekendtgørelse 

påfører virksomhederne. Denne redegørelse er i sagens natur ikke fyldestgørende. Dette skyl-

des dels, at det, som BDO også konkluderer, er umuligt at opgøre samtlige de ekstra admini-

strative byrder, når man ikke ved, hvilken regulering man er ved at indføre. At redegørelsen er 

mangelfuld skyldes også, at man ikke har spurgt nogle selskaber. Det står dog klart, at allerede 

denne ændring i bekendtgørelsen medfører øgede administrative byrder. Dansk Energi finder 

desuden, at orienteringerne om de administrative byrder ikke opgøres i så små bidder, at de 

hver især virker harmløse, når de samlet set vil andrage et betydeligt niveau. 

 

Betænkningen til lovændringen siger endvidere:  

”Hjemmel til at indhente data skal følge kriterier om proportionalitet. Det vil sige, at datakravene 

skal udformes med de mindst indgribende foranstaltninger for at kunne leve op til de politiske 

aftalers flerdelte formål.” 
 

Da det endnu ikke er fastlagt i lov, hvilken regulering, der skal indføres, kan proportionalitetskri-

teriet ved denne ekstra dataindhentning ikke være opfyldt. Dermed bør regler om øget indhent-

ning af data afvente beslutning om hvilken regulering, der skal indføres for hvilke selskaber. 

 

Det fremgår direkte af lovbemærkningerne til varmeforsyningslovens § 22, jf. lov 1277 2017, 

som angives at være hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen, at centrale kraftvarmeanlæg er 

undtaget fra individuelle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking, og at der senest i 

andet halvår 2018 skal drøftes, hvilke anlæg der skal være omfattet af den økonomiske regule-

ring efter 2020. Det fremgår videre, at tilsynet på dette grundlag skal vurdere, om der er behov 

for, at de centrale anlæg omfattes af den nye regulering om standardiserede data og indberet-

ning af data til brug for benchmarking. Der henvises herved til de specielle bemærkninger til § 

22 samt de generelle bemærkninger i lovforarbejdernes afsnit 2.  

 

Når bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft den 15. november 2018, omfatter krav base-

ret på varmeforsyningslovens § 22 også for de centrale anlæg, er dette i strid med stemmeafta-

lernes og lovgrundlagets forudsætninger, og bekendtgørelsen må i forhold til de centrale anlæg 

betragtes som uhjemlet.  

 

Da indtægtsrammeregulering endnu ikke er indført i loven, kan man ikke stille krav om at ind-

hente data til reguleringen fra selskaber som endnu ikke – og i henhold til kommende politiske 

drøftelser måske aldrig bliver – omfattet af den pågældende regulering. Data må først indhen-

tes, når formålet ift. reguleringen er kendt.  

 

Hertil kommer, at regelfastsættelse inden man i øvrigt har besluttet det samlede regelsæt, ikke 

er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler om gennemsigtighed og strider mod 

principperne i reglerne om lovkvalitet, jf. vejledning 9539 2018, hvor der lægges vægt på, at en 

høring omfatter det færdige lovforslag. Bekendtgørelseshøringen bliver reelt meningsløs, idet 

grundlaget for høringen ændres i takt med færdiggørelsen af reglerne uden mulighed for at æn-

dre de dele, der er trådt i kraft løbende. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at reglerne først 
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forventes at få økonomisk virkning fra 2021, idet reglerne ifølge høringsudkastet vil være bin-

dende fra ikrafttrædelsen 

 

Reguleringens alvorlige økonomiske og administrative konsekvenser for de kraftvarmeprodu-

center, der er omfattet af elforsyningsloven, må medføre skærpede krav til dels hjemmelsgrund-

laget, dels til de almindelige forvaltningsretlige krav til gennemsigtighed og proportionalitet. 

 

Der lægges i bilaget (konteringsvejledningen) op til at indføre en dobbeltregulering, hvor der 

indberettes efter nugældende regler og efter standardiserede regnskabsoplysninger. Sidst-

nævnte bør selvsagt afvente både den politiske stillingtagen og derefter konkret udmøntning, da 

dette ikke lever op til kriteriet om proportionalitet. 

 

Bekendtgørelsen efterlader også stor uklarhed reglerne for omkostningsfordeling ved sampro-

duktion, som angiveligt skal udmøntes i særskilt bekendtgørelse. Det er imidlertid et stort pro-

blem ift. indeværende anmeldelsesbekendtgørelse, hvis forventningen er, at der fremadrettet 

skal anvendes en bestemt omkostningsfordeling ved samproduktion af el og varme samt af-

faldsforbrænding, hvilket potentielt vil få store konsekvenser for muligheden for nye og eksiste-

rende kraftvarmeværker. Hvis sådanne regler skal indføres, kræver det ny proces omkring be-

kendtgørelse samt konteringsvejledning og fornyet høring af begge dele. 

 

Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen 

§1 I paragraffen henvises til Varmeforsyningsloven (VFL). Da bygas til opvarmning er omfattet 

af VFL, kan bekendtgørelsesændringen i praksis give Forsyningstilsynet hjemmel til at kræve 

standardiserede regnskaber for bygasselskaberne (dette er muligvis utilsigtet). Det bør derfor 

præciseres i bekendtgørelsen, at bygas ikke er omfattet af de nye bestemmelser.  

 

§ 3, stk. 3: ”Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved anmeldelse af budget og priseftervis-
ning fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution.” bør omformule-
res til ”Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2, skal ved anmeldelse af budget og priseftervisning 

alene fordele de totale omkostninger til produktion, transmission og distribution.” Det skyldes, at 

der vil skulle udformes en ny bekendtgørelse, vejledning og redegørelse for administrative byr-

der, hvis indberetningskravene går udover denne opdeling i funktioner. 

 

Dansk Energi hæfter sig desuden ved at ikrafttræden af fx nye regler om omkostningsfordeling 

ved samproduktion vil kræve en senere ændring af indeværende bekendtgørelse og konte-

ringsvejledning og ny høringsperiode for begge dele. 

 

§4, stk. 2: Der er ifølge lovbemærkningerne (L93) tale om at en standardkontoplan er en stan-

dardiseret konteringsvejledning, som ”…skal opliste og entydigt definere de nødvendige data.” 
Så når der i bekendtgørelsen lægges op til krav om at bruge et helt specifikt online-skema, så 

lægger Dansk Energi til grund, at der ikke kan være tale om en standardkontoplan.  

 

§4, stk. 3: Det fremgår, at virksomheder skal ”…anvende Forsyningstilsynets konteringsvejled-

ning, der kan tilgås på Forsyningstilsynets hjemmeside”. Dansk Energi forudsætter i den forbin-

delse, at indberetningskravene i konteringsvejledningen følger, opdelingen i bekendtgørelsens § 

3, stk. 3, således at der ikke uden videre i vejledningsform kan kræves yderligere opdeling end 

omkostninger til produktion, transmission og distribution. En myndighed kan ikke lovligt fastsæt-

te regler eller lovgive i en vejledning. Dansk Energi vil i øvrigt være skeptisk ift. merværdien af 

yderligere opdeling og skal bemærke at en sådan yderligere opdeling som minimum vil kræve 

bekendtgørelsesændring. 
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§6 stk. 2: Tidsfristen for indberetning af priseftervisning hvert år den 15. april er alt for kort. Det 

vil være noget nær umuligt at udarbejde revisionspåtegnede regnskaber indenfor den korte frist. 

Tidsfristen bør revideres, så den gøres realistisk, fx flyttes til 15. september.  

 

§6, stk. 3: Det fremgår at grænsen på 50 TJ måles som ”…virksomhedens samlede varmesalg 

på selskabsniveau eller, hvis der er flere selskaber, som disse selskabers samlede varmesalg.” 
 

Der lægges dermed op til, at flere uafhængige selskabers samlede varmeleverance danner 

baggrund for beregning af bagatelgrænsen, selv hvis der er mindre ejerandele i koncernfor-

bundne selskaber. I den politiske aftale fra 7. april 2016 nævnes ”selskaber”, som afgrænsning 
for bagatelgrænsen. Det må dermed være intentionen i den politiske aftale at mindre selskaber 

under 50 TJ ikke omfattes af reguleringen uanset om de skulle være delvist koncernforbundne 

til andre selskaber. Den konkrete formulering i bekendtgørelsen må siges at være en fravigelse 

den politiske aftale, da det næppe kan have været meningen at mindre varmecentraler, der har 

deres egen selskabsmæssige konstruktion, skulle omfattes et omfattende bureaukrati. Eksem-

pelvis må det forventes, at adskillige små a.m.b.a. fjernvarmeselskaber, ikke vil ligge under ba-

gatelgrænsen, da den lokale kommune, som ejer et større fjernvarmeselskab i en anden by, har 

et delvis ejerskab. Det kan næppe have været den politiske hensigt, at lade små a.m.b.a.’er 
omfatte af en tung bureaukratisk regulering blot fordi dele af ejerkredsen er involveret i andre 

forsyningsvirksomheder. Forsyningstilsynet bør overfor Folketinget også redegøre for, hvilke 

ekstra selskaber, som man ønsker at lade omfatte af reguleringen gennem denne manøvre 

med at pulje individuelle selskabers varmeafsætning for at få dem over bagatelgrænsen. Hvis 

Forsyningstilsynets mål er, at der ikke skal kunne spekuleres i at selskaber går ind og ud af re-

guleringen, kan man blot definere det ud fra den selskabsmæssige konstruktion i basisårene, 

hvilket bekendtgørelsesteksten allerede lægger op til. Dermed er der ikke længere noget argu-

ment for at paragraffen lader flere selskaber omfatte, selvom de isoleret set er under 50 TJ.   

 

Vedr. konteringsvejledningen 

Pkt. 2.3.3 vedr. sondring mellem vedligeholdelse og forbedring. Det fremgår ikke klart, hvordan 

planlagte reinvesteringer i henhold til oprindelig investeringsplaner og -aftaler skal behandles. 

Der er ikke tale om ”forbedringer” eller ”forlængelse af levetiden” - om end at levetiden på akti-

vet dog måtte forventes forkortet betragteligt, hvis man undlod de planlagte reinvesteringer. En 

planlagt reinvestering er således snarere at sidestille med en ”initial-investering” end en vedli-
geholdelsesomkostning eller en forbedring. 

 

Pkt. 3.3.1 vedr. omkostninger ved samproduktion. Der fremgår at alene rimelighedskriteriet i 

varmeforsyningslovens §21, stk. 4 er gældende. Dette tager Dansk Energi til efterretning og 

konstaterer at hvis der skal laves nye regler om omkostningsfordeling, vil det kræve en eller 

flere fremtidige bekendtgørelsesændringer. Vi håber, at kommende ændringer ikke vil betyde at 

eksisterende værker trues af konkurs pga. nye krav. 

 

Derudover fremgår det, at decentrale kraftvarmeværker har mulighed for ikke at fordele deres 

omkostninger, hvis de modregner deres elindtægter i varmeprisen. Dansk Energi tager til efter-

retning af dette er gældende praksis i dag og at det ligeledes vil kræve en eller flere fremtidige 

bekendtgørelsesændringer, hvis dette skal ændres. Dansk Energi har dog hørt, at man påtæn-

ker at alle nye investeringer og driftsomkostninger skal fordeles efter en fastsat nøgle – og kun 

hvis elsiden kan dække sin andel af nye investering er og driftsomkostninger, kan elindtægter 

bruges til at dække varmesidens omkostninger. Dansk Energi vil gerne advare mod, at hvis det-
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te gennemføres, kan der opstå situationer, hvor værker det har investeret under gældende 

kraftvarmekrav, må lade elsiden gå konkurs. 

 

Pkt. 3.6 vedr. varmekøb. Det skal præciseres at varmeproduktion kan være underlagt et effekti-

viseringspres, der ikke stammer fra et effektiviseringskrav, men fx fra konkurrence. 

 

Pkt. 3.8 vedr. administrationsomkostninger. For fordeling af omkostninger henvises der til en 

kontoplan, som ikke er vedlagt høringen. For det første er det stærkt bekymrende, at der tales 

om en kontoplan, når der af lovbemærkningerne alene fremgår at der vil blive indført en konte-

ringsvejledning. Når ”kontoplanen” ikke er vedlagt, er det derudover vanskeligt at forholde sig 

om der er tale om en ny fordeling af administrative omkostninger. Dette har også betydning for 

muligheden for at vurdere de administrative meromkostninger som følge af bekendtgørelses-

ændringen. 

 

Hele afsnit 4 er vanskeligt at se retsgrundlaget for, da der ikke er truffet beslutning om, hvilken 

regulering selskaberne skal omfattes af. Dernæst noterer Dansk Energi sig, at alle ændringer af 

datakrav udover en opdeling i produktion, transmission og distribution, vil kræve ny proces med 

udstedelse af bekendtgørelser. 

 

Vedr. administrative byrder 

De ekstra administrative byrder bliver reelt langt større end det, der kan vurderes nu, hvilket i 

sig selv er et problem. 

 

Udover ekstra omkostninger til udfyldelse af et pris- og levetidskatalog har BDO således heller 

ikke været i stand til på nuværende tidspunkt at vurdere de administrative omkostninger pga.: 

- Regler for fordeling og valg af costdrivere ikke er færdigt og derfor ikke kan vurderes ift. 

administrative omkostninger. 

- Omkostningsfordelingen ved samproduktion ikke er fastlagt, da metoden (inkl. standard-

værdikataloger m.v.) ikke er udviklet, hvorved omkostningerne ved de potentielt store 

administrative byrder ikke kan beregnes endnu. 

- BDO ikke har medtaget de øgede administrative byrder ved dobbeltindberetning i 2019 

og 2020 efter både ny metode samt den velkendte priseftervisning. Det er en mangel at 

omkostningerne til dobbeltindberetning ikke er medtaget i BDO’s notat, da det således 
systematisk underestimerer de administrative byrder. 

 

Dansk Energi hæfter sig desuden ved, at ”Vurderingerne af de administrative byrder i nærvæ-

rende notat er alene baseret på BDO´s professionelle vurdering, og er således ikke kvalificeret 

yderligt via f.eks. interviews med selskaber i branchen.” 
 

På den baggrund bør det i tilknytning til redegørelsen, der er tilgået Folketinget, oplyses hvor 

mange selskaber, der leverer over 500 TJ fjernvarme, som BDO udfører revision for, samt hvor-

for det er udeladt af metoden at spørge selskaber af en vis størrelse, hvilke ekstra administrati-

ve byrder de forventer ved ændringerne. 

 

Hvis de administrative meromkostninger alene vedrører at allokere omkostningerne til hhv. pro-

duktion, transmission og distribution er det sandsynligt at denne meromkostning er en mindre 

del af den samlede administrative meromkostning, som selskaberne samlet set har i vente. Det 

er dog vigtigt, at de samlede administrative omkostninger ikke blot opgøres i små klumper, som 

man kun delvist orienterer Folketinget om fra gang til gang.  
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Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsensvej 35 

2500 Valby 

24. oktober 2018 

Høringssvar vedrørende udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varme-

området 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter det overordnede formål med reguleringen, så det sikres, at der tilvejebrin-

ges et tilstrækkeligt datagrundlag for indførelse af benchmarking. 

 

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv mener, at der som udgangspunkt skal gælde ens vilkår for virksomhederne uanset 

branchetilhørsforhold. Derfor ønsker Dansk Erhverv, at undtagelsesbestemmelsen i §6 stk. 7 for 

”industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme” ændres til at omfatte alle virksomheder, der 
leverer overskudsvarme, uanset om de er industrivirksomheder, datacentre, supermarkedskæder 

eller tilhører en helt fjerde branche. 

 

Der er efter Dansk Erhvervs vurdering ingen saglig begrundelse for en undtagelsesbestemmelse, 

der er betinget af, om virksomheden er industrivirksomhed eller ej. Hvis Forsyningstilsynet skulle 

være af en anden opfattelse, hører Dansk Erhverv gerne nærmere, da vi gerne vil forstå årsagen 

til, at undtagelsen forbeholdes industrivirksomheder. 

Med venlig hilsen 

Søren Büchmann Petersen 

Energipolitisk chef 
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Til forsyningstilsynet 

Kopi til Energistyrelsen 

 

Hermed vedhæftes høringssvar fra Dansk Affaldsforening til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 

varmeområdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Allan Kjersgaard 

Specialkonsulent 
 

 
  
Dansk Affaldsforening 
Vester Farimagsgade 1, 5. sal 
DK - 1606 København V  
 
M: +45 72312072 
E:  ak@danskaffaldsforening.dk 
W: danskaffaldsforening.dk 

 
Dansk Affaldsforening har 54 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. 
Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 

 
  Følg os på LinkedIn 
  Få vores nyhedsbrev 
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24-10-2018 

Høringssvar til udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeom-

rådet 
J.nr. 4.1.37 (Hear okt18) 

Forsyningstilsynet har udsendt udkast til anmeldelsesbekendtgørelsen, som en 

udmøntning af § 22 i lov nr. 1677 af 26. december 2017 om ændring af varme-

forsyningsloven, hvor der gives Forsyningstilsynet hjemmel til at fastsætte reg-

ler for regnskabsføring og budgettering for varmeforsyningsvirksomheder, der 

omfattes af benchmarking og indtægtsrammeregulering. 

 

Dansk Affaldsforening takker for at få lejlighed til at afgive høringssvar. 

 

I høringen indgår udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og Forsyningstilsynets 

konteringsvejledning af 26. september 2018. 

 

Dansk Affaldsforening har i løbet af år 2018 fulgt forberedelsen af de nye regler 

ganske tæt, og har ad flere omgange fremsendt bemærkninger til både Energi-

styrelsen og Forsyningstilsynet. Foreningen har her udtrykt forbehold for, om 

den nye økonomiske regulering, som nu varsles indført fra 1. januar 2021 og 

frem, også vil være rimeligt retvisende for affaldsenergisektorens økonomiske 

forhold og reelle effektiviseringspotentialer. Foreningen vil derfor fremadrettet 

arbejde for, at reguleringen i videst muligt omfang tilgodeser de særlige vilkår, 

der gælder affaldsenergisektoren, herunder historiske indgåede aftaler om or-

ganisering og udførelsen af opgaverne. 

 

Overordnede indledende bemærkninger 

Dansk Affaldsforening finder, at det er et generelt problem, at der indføres reg-

ler med tilbagevirkende kraft. Det er ikke rimeligt, at virksomhederne inde i et 

nyt regnskabsår (2019) skal ændre allerede foretagne konteringer/udarbejde 

nye konteringer, både med hensyn til afskrivninger, kontering og fordeling af 

sær- og fællesomkostninger, anvendelse af costdrivere m.m. 

 

Kravet indebærer bl.a. en risiko for en uensartet praksis og betydelige skøns-

mæssige vurderinger, hvilket efterfølgende kan udgøre en potentiel stor fejlkilde 

for senere benchmarking-analyser. 

 

J.nr. 4.1.37 (Hear okt18) 
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J.nr. 4.1.37 (Hear 

okt18) 
 Dansk Affaldsforening finder ligeledes, at det er et problem, at nogle affalds-

energianlæg, hvis regnskabsår følger kalenderåret, ikke kan nå at have deres 

årsregnskab afsluttet, og godkendt af deres bestyrelse, før der stilles krav om, 

at virksomheden skal anmelde priseftervisning, fremadrettet, senest pr. 15. april 

i regnskabsåret. 

 

Dansk Affaldsforening skal derfor anbefale at nye anmelderegler tidligst vil 

gælde med virkning fra 2020, subsidiært anmoder vi Forsyningstilsynet om at 

indarbejde en særskilt dispensationsadgang, hvor virksomheden efter ansøg-

ning kan få udsat fristen for anmeldelse af priseftervisning til virksomhedens 

årsregnskab er godkendt. 

 

Regulering af affaldsenergianlæg 

Dansk Affaldsforening har bl.a. fokus på den særlige del af varmeforsynings-

sektoren, som de danske affaldsenergianlæg er en del af. Som foreningen har 

anført gentagne gange, så varetager de danske affaldsenergianlæg en forenet 

opgave i både at behandle affald såvel som producere varme - og dertil kom-

mer, at hovedparten af de danske anlæg samtidig producerer elektricitet. 

 

Håndteringen af affald, følger reglerne i medfør af Miljøbeskyttelsesloven, mens 

nyttiggørelsen af energien følger regler i medfør af Varmeforsynings- og Elfor-

syningsloven. Hovedparten af de danske affaldsenergianlæg er samtidig ejet og 

drevet af kommuner efter reglerne i den kommunale styrelseslov. 

 

Den forenede produktion, der gælder ved affaldshåndtering og nyttiggørelsen af 

energien i affaldet, er således underlagt en omfangsrig og kompleks regulering, 

herunder forskellige krav til regnskaber, budgettering, pris- og taksfastsættelser 

m.m. 

 

Dansk Affaldsforening skal derfor spørge Forsyningstilsynet om anmeldelses-

pligten alene vedrører tariffer og omkostningsfordeling for den del af den for-

enede produktion, der vedrører opvarmet vand, damp eller gas? Og er det sik-

ret, at denne anmeldelsespligt efter Varmeforsyningsloven ikke er i konflikt med 

virksomhedernes øvrige regnskabsforpligtigelser? 

 

Anmeldelse af budgetter 2019 (Til § 3 stk. 3 og § 11) 

Dansk Affaldsforening er bekendt med at nogle virksomheder allerede har udar-

bejdet budgetter for 2019 efter hidtidige regler, og som er under vej til godken-

delse. Ikke alle virksomhederne vil kunne nå at foretage en ny omkostningsfor-

deling efter nye regler, der tidligst vil være i kraft medio november 2018. 
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okt18) 
 Skal affaldsenergianlæggene anmelde totale omkostninger? 

Det fremgår af udkast til anmeldelsespligt, § 3, stk. 3, at virksomheden ved an-

meldelse af budget og priseftervisning skal fordele de totale omkostninger til 

produktion, transmission og distribution. 

 

Dansk Affaldsforening skal derfor spørge Forsyningstilsynet om de omkostnin-

ger, der relaterer sig direkte eller indirekte til håndtering af affald, og uanset om 

disse foregår fysisk indenfor matriklen af affaldsenergianlægget eller ej, og som 

forudsætning for at affaldet kan nyttiggøres til varmeproduktion, indgår i opgø-

relsen af de totale omkostninger? 

 

Skal grænsefladerne mellem affaldsenergianlæg (produktion) og trans-

missions-/distributionsanlæg ændres? 

Dansk Affaldsforening er bekendt med, at der i dag gælder historisk indgåede 

aftaler mellem varme- og affaldssiden om ejerforholdet til varmevekslere, trans-

missionsanlæg m.m. Disse følger ikke nødvendigvis opdeling og skillelinjer i 

produktion, transmission og distribution, som Forsyningstilsynet har beskrevet i 

”Konteringsvejledning” af 26. september 2018, sider ff. 12-15. 

 

Dansk Affaldsforening skal spørge om de gældende historiske aftaler kan opret-

holdes uændret fremadrettet efter 2020, hvis der i forbindelse med omkost-

ningsfordeling, priseftervisning m.m. redegøres herfor, og forholdet i øvrigt er 

omfattet af revisionspligten? 

 

Positivt at varmeforsyningsanlæggene i 2019 og 2020 kan fortsætte sin 

anmeldepraksis. 

Dansk Affaldsforening finder det positivt (og samtidig nødvendigt), at varmefor-

syningsanlæggene i 2019 og 2020 fortsat kan afskrive og fordele omkostninger 

ved samproduktion efter de hidtidige/nugældende regler og administrativ prak-

sis, og at nye afskrivnings- og omkostningsfordelingsregler først får virkning fra 

den 1. januar 2021. 

 

Status for Forsyningstilsynets konteringsvejledning  

Dansk Affaldsforening bemærker, at der i konteringsvejledningen, side 4 næv-

nes, at  

 ”Omkostninger til andre aktiviteter, herunder de aktiviteter, der 

sker i samproduktion med varme, må aldrig dækkes af varmepri-

sen”. 
 

Dansk Affaldsforening finder at denne formulering generelt rykker ved hele 

grundlaget for etablering og drift af affaldsenergianlæg i Danmark. Hidtil har 

kraftvarmeproduktionen (elproduktionsforholdet) i princippet været et anlig-

gende, som henholdsvis affaldsvarmeproducenten og affaldsvarmeaftageren 

økonomisk har delt imellem sig. 
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Hvis ny lovgivning definerer, at eventuelle omkostninger ved elproduktion, der 

ikke længere kan dækkes af indtægter ved el-salget, alene skal betales af af-

faldsvarmeproducenten, vil det i princippet betyde, at affaldsvarmeproducenten 

krydssubsidierer elforsyningen. Det mener vi strider mod både de historisk ind-

gåede aftaler mellem affaldsvarmeproducenterne og affaldsvarmeaftagerne, li-

gesom vi finder, at det først juridisk må afklares, om virksomhederne i henhold 

til Miljøbeskyttelseslovens § 48 samt Elforsyningslovens §75, stk. 3, lovligt 

kan/skal indregne tab fra elproduktionsaktiviteter i fastsættelse af affaldsfor-

brændingstaksten og affaldsvarmetaksten.  

 

Vi bemærker dog også, at Forsyningstilsynet, side 15 selv henviser til, at for af-

faldsforbrændingsanlæg gælder elforsyningslovens § 75, stk. 3, at de skal hvile 

i sig selv, og at anlæggene derfor skal modregne deres elindtægter i de sam-

lede omkostninger, hvorefter omkostningerne fordeles mellem affald og varme.  

 

Dansk Affaldsforening finder henvisningen interessant, idet konsekvenserne 

ved en ændret, fremadrettet omkostningsfordeling mellem affald, varme og el, i 

så fald vil bryde med hvile i sig selv, jf. elforsyningsloven § 75, stk. 3. 

 

Dansk Affaldsforening skal desuden spørge om, hvilken juridisk status Forsy-

ningstilsynets konteringsvejledning har, ikke mindst i lyset af, at Forsyningstilsy-

net selv skriver, at vejledningen løbende vil blive opdateret i 2019. 

 

Dansk Affaldsforening finder, at konteringsvejledningen indeholder en formule-

ring, som stiller tvivl om gældende ret. Under konteringsvejledningens afsnit 1.3 

”Sideordnede eller tilknyttede aktiviteter” (side 3) fremgår det, at… 

 

”Aktiviteter, der ikke er nært tilknyttet aktiviteten omfattet af var-

meforsyningsloven, skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra var-

meaktiviteten” (vores understregning). 

 

I dag varetager affaldsenergianlæg en forenet produktion af affaldshåndtering 

og energiproduktion (varme og/eller elproduktion). Både indenfor affaldsenergi-

anlæggets matrikel, og nogle i grænsefladen hertil, varetages forskellige af-

faldshåndteringer, som indebærer forskellige, særlige fysiske faciliteter. Det 

gælder fx klinisk risikoaffald, forbrændingsegnet farligt affald m.m. håndteringen 

af disse affaldsfraktioner sker netop i en samproduktion. 

 

Dansk Affaldsforening mener ikke, at Forsyningstilsynet i konteringsvejlednin-

gen kan skrive, at sådanne aktiviteter skal holdes selskabsmæssigt adskilt. I 

forhold til Miljøbeskyttelseslovens regler vil det være tilstrækkeligt om sådanne 

ordninger og takstfastsættelse sker regnskabsmæssigt og konteringsmæssigt 

efter kravene i den kommunale kontoplan m.m. 
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Konteringsvejledningens sondring mellem omkostningsførelse og aktive-

ring 

Dansk Affaldsforening finder at konteringsvejledningen er mangelfuld i beskri-

velsen af, hvornår forbedringer aktiveres eller håndteres som vedligeholdelse. 

 

Taler Forsyningstilsynet om aktivets levetid eller om anlæggets levetid? 

 

Et eksempel: Hvis et aktiv, fx en overheder med en oprindelig 15 års levetid fej-

ler og derfor repareres for et større millionbeløb, så den igen forventes at have 

sin 15 års levetid, giver forbedringen jo i princippet ingen levetidsforlængelse, 

mens en investering i en helt ny overheader med 15 år, giver en ny levetidsfor-

længelse på mere en 10%, og som derfor kan aktiveres. 

 

Er det hensigtsmæssigt, at den nye regulering på den måde forvrider det en-

kelte anlægs vurdering af, hvilken driftsøkonomisk strategi, der i det konkrete til-

fælde er det mest optimale valg? 

 

Omkostninger til nedtagning og skrotning 

Der er efter vores vurdering ikke krav til, at nedtagnings- og skrotningsforpligti-

gelserne skal indregnes som en driftsomkostning i året, men at de i princippet 

kan henstå som en forpligtigelse, der er aktiveret / henlæggelsesplan for. 

 

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan Forsyningstilsynet fremadrettet omkostnings-

mæssigt vil håndtere de forskellige praksisser hos anlæggene. 

 

Omkostningsfordeling til administrationsomkostninger 

Dansk Affaldsforening bemærker, at Forsyningstilsynet peger på anlæggenes 

mulighed for en selv valgt fordelingsnøgle, hvis fælles administrationsomkost-

ninger ikke kan fordeles med et velbegrundet skøn.  

 

Bemærkninger til Forsyningstilsynets konteringsvejledning, kapitel 4, ”Vi-
dere proces for indberetninger til benchmarking m.v. 

Dansk Affaldsforening bemærker, at der fra 2019 vil blive stillet krav om indbe-

retning af standardiserede afskrivninger på basis af pris- og levetidskatalog 

(POLKA), som dog ikke får prismæssigt effekt i 2019 og 2020. 

 

Herudover vil Forsyningstilsynet stille krav om indberetning af standardiserede 

regnskabsoplysninger (opdeling af omkostninger på kostdrivere og fordeling af 

samproduktionsomkostninger), som vil gælde for 2021. 
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 Dansk Affaldsforening skal bemærke, at den dobbelte indberetning af regn-

skabsoplysninger i 2019 og 2020 giver forskellige udfordringer, hvor det er sær-

lig vigtigt, at det præcise grundlag for/indhold i kravene til indberetning på kost-

drivere og fordeling af samproduktionsomkostninger er meldt ud i så god tid, at 

anlæggene reelt har mulighed for at levere tilstrækkeligt, kvalitetssikrede data. 

 

Dansk Affaldsforening skal afslutningsvis anføre, at netop de foreliggende me-

toder til fordeling af samproduktionsomkostninger og pris- og levetidsansættel-

ser fortsat rummer betydelige udfordringer for affaldsenergisektoren, hvorfor for-

eningen fortsat vil have stor opmærksomhed på disse, og i høj grad lægger 

vægt på at disse værktøjer afprøves af anlæggene, før Forsyningstilsynet ud-

steder endelige regler herom. 

 

Dansk Affaldsforening ser frem til fortsat at indgå i dialog med både Energisty-

relsen og Forsyningstilsynet om den nye økonomiske regulering i fjernvarmefor-

syningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Charlotte Fischer 

Direktør   

Allan Kjersgaard 

Specialkonsulent 
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24. oktober 2018  

Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Konteringsvejledning af 26. september 2018 

 

Forsyningstilsynet  

Jeg skal hermed tillade mig at fremkomme med et par bemærkninger til den af Forsyningstilsynet 

udarbejdede konteringsvejledning. 

Kommunale varmeforsyninger 

Da der endnu ikke er lovgivet vedrørende kommunale varmeforsyningers eventuelle selskabsgørelse, 

skal jeg foreslå, at det i konteringsvejledningen uddybes, hvorledes disse forsyninger skal forholde sig 

med hensyn til regnskabsaflæggelser, bogføring og periodisering, når udgangspunktet er, at bogførin-

gen er en del af det kommunale bogholderi, der jo er underlagt ”Økonomi og Indenrigsministeriets 

instruks - Budget og regnskabssystem for kommuner”.  

Transmission/distribution – tydeliggørelse af skellet imellem transmission og distribution. 

Skellet imellem produktion og transmission/distribution er rimeligt klart nemlig matrikelgrænsen 

(”ved hegnet”), mens skellet imellem transmission og distribution historisk set er mere usikkert. Da 

der frem over vil være en benchmarking med fastsættelse af et prisloft for hver af de to forsyningsak-

tiviteter, er det nødvendigt med en klar entydige skelnen imellem de to varmetransportformer. 

I det Storkøbenhavnske område har man traditionel haft produktionen (kraftvarmeværkerne) adskilt 

fra transmissionen (CTR og VEKS) hvorefter transmissionsselskaberne har leveret til det der hidtil er 

betragtet som distributionsselskaber. Opgaverne for distributionsselskaber kan dog varierer meget, 
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Digesmuttevej 6, 9800 Hjørring 

Mobil *45 40 10 84 56, e-mail lpoconsult@outlook.dk 
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idet leverancerne til boligblokke – (få store aftagere som derefter leverer til slutbrugerne - lejlighe-

der), adskiller sig fra leverancerne til enkeltstående villaer og virksomheder.  

De klassiske transmissionsselskaber afleverer varmen fra producenterne via store centrale vekslersta-

tioner til de klassiske distributionsselskaber, men når disse videresender det varme vand til en central 

vekslerstationer, før end det distribueres til de enkelte forbrugere, rejser der sig spørgsmålet, om ikke 

der her er tale om transmission imellem to centraler. Transmission er således varmelevering imellem 

en produktionsenhed/central vekslerstation og frem til den centrale vekslerstation der forsyner slut-

brugerne. 

Hvor et klassisk distributionsselskab leverer varme fra en central varmeveksler eller en produktions-

enhed direkte til mange slutbruger, er der tale om distribution. Distribution vil herefter være leveran-

cen fra en varmeforsynings produktionsenhed/en central vekslerstation direkte til en række enkeltstå-

ende slutbrugere. Den varme der leveres fra en forsynings vekslercentral til et eller flere boligkom-

plekser og disses slutbrugere (lejere) er distribution, hvis det er varmeforsyningen, der ejer og forestår 

denne. Er det ejeren af boligblokken, der ejer og forestår fordelingen, er der tale om en varmedistribu-

tion, der ikke er omfattet af varmeforsyningsloven.      

Hvad der er rigtigt eller forkert, er for mig ikke afgørende, afgørende er det, at definitionen imellem 

transmission og distribution er entydig.  

Med venlig hilsen 

LPO Consult 

Lars Poulsen 
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Kære Louise og René 

 

Her kommer Dansk Fjernvarmes kommentarer til høringen over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse og 

konteringsvejledning. 

 

Vh. 

Michael 

Michael Fibiger 

Økonomisk konsulent – Politisk økonomisk sekretariat 
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Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 26. september 2018 12:17 

Til: chw@bl.dk; se@se.dk; 3f@3f.dk; ae@ae.dk; aib@havarikommissionen.dk; 

allan.sondergaard@shell.com; anehol@statoil.com; antenne@vejen-net.dk; anw@kl.dk; 

anw@kl.dk; ap@klimaenergi.dk; asp@teknologisk.dk; Arbejdstilsynet 

<arbejdstilsynet@at.dk>; az@solenergidanmark.dk; bat@batkartellet.dk; 

bcs.sde@energiforbrugeren.dk; bestyrelsen@denfo.dk; bestyrelsen@fdel.dk; bfe@bfe.dk; 

biogas@biogas.dk; biogas@lf.dk; bl@bl.dk; BM Postkasse <BM@bm.dk>; boli@se.dk; 

booking@kulturcenter.dk; br@energitjenesten.dk; br@ve.dk; brs@brs.dk; bsf@bsf.dk; 

bsn@lf.dk; Bygningsstyrelsen <bygst@bygst.dk>; cement@aalborgportland.com; 

chan@trefor.dk; christian.kargaard@maerskoil.com; chw@bl.dk; co@co-industri.dk; 

Communication@windenergy.dtu.dk; consultations@orsted.dk; da@da.dk; 

danak@danak.dk; danish@windpower.org; dansk.standard@ds.dk; 

danskgartneri@danskgartneri.dk; danva@danva.dk; de@de.dk; debra@energibranchen.dk; 

degnsbjerg@chevron.com; delta@delta.dk; dfm@dfm-net.dk; dfm@dfm-net.dk; 

dgc@dgc.dk; dgd@danskgasdistribution.dk; dgf@dgc.dk; di@di.dk; direktions-

afd@natureenergy.dk; dn@dn.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; 

dt@datatilsynet.dk; dtl@dtl.eu; dtu@dtu.dk; ECON@seas-nve.dk; EVM NH 

Energiklagenævnets funktionspostkasse <ekn@naevneneshus.dk>; 1-DEP 



Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets 

officielle postkasse <em@em.dk>; email@fvst.dk; energiplaner@gasnet.dk; eof@eof.dk; 

es@es-daa.dk; esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com; executionDK@cmbiomass.com; 

feha@feha.dk; finn@solaropti.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; 

Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; fmn@fmn.dk; fpd@danskeplatforme.dk; 

fredericia-reception-refine-r@shell.com; fri@frinet.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; 

general.info@dana-petroleum.com; gkn@bygitegl.dk; GR@lundsbybiogas.dk; 

greennetwork@greennetwork.dk; h.jersild@wwf.dk; hana@env.dtu.dk; hbj@se.dk; 

hess@hess.com; hjv@danskenergi.dk; hmj@fjernvarmefyn.dk; hoeringer@dommerfm.dk; 

hoeringer@fbr.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoeringssvar@arkitektforeningen.dk; 

hofor@hofor.dk; hvr@hvr.dk; ida@ida.dk; info.dk@greenpeace.org; 

info@asfaltindustrien.dk; info@brintbranchen.dk; info@byggecentrum.dk; 

info@danskbyggeri.dk; info@danskeark.dk; info@danskecommodities.com; 

info@danskemaritime.dk; info@danskenergi.dk; info@dansk-luftfart.dk; 

info@danskmiljoteknologi.dk; info@danskventilation.dk; info@danvak.dk; info@dea-

group.com; info@dkvind.dk; info@dongenergy.com; info@ecocouncil.dk; 

info@energiforumdanmark.dk; info@energinet.dk; info@energinet.dk; info@env.dtu.dk; 

info@ewe.de; info@ewe.dk; info@fjernkoel.dk; info@folkecenter.dk; 

info@greentechadvisor.dk; info@gts-net.dk; info@kia.dk; info@lca-center.dk; info@lf.dk; 

info@lfase.dk; info@lundsbybiogas.dk; info@nanoq.gl; paian@nanoq.gl; 

info@offshoreenergy.dk; info@oilgasdenmark.dk; info@okologi.dk; info@reo.dk; 

info@rigsrevisionen.dk; info@shipowners.dk; info@solarelements.dk; info@solaropti.dk; 

info@solenergidanmark.dk; info@stilhed.eu; info@tbst.dk; info@ve.dk; 

info@verdensskove.org; info@vindenergi.dk; info@wintershall.com; 

information@centerforlys.dk; ipuadm@ipu.dk; itb@itb.dk; jall@se.dk; jcs@trefor.dk; 

jj@danskmiljoteknologi.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 

jmpe@hofor.dk; joj@trefor.dk; jorgen.nielsen@vattenfall.com; jta@eniig.dk; jv@danica-

resources.com; kas@kraka.org; $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; ke@hofor.dk; 

ke@ke.dk; kl@bryggeriforeningen.dk; kl@kl.dk; km@km.dk; 

kontakt@bryggeriforeningen.dk; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; 

kontakt@defrieenergiselskaber.dk; kontakt@energisammenslutningen.dk; 

kontakt@fjernvarmefyn.dk; kontakt@kooperationen.dk; ku@ku.dk; Kulturministeriet 

<kum@kum.dk>; kundecenter@eon.dk; lars.abel@europeanadvisers.com; lbf@lbf.dk; 

legal@neasenergy.com; limo@se.dk; lis.rasmussen@shell.com; 

mail@arkitektforeningen.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; 

mail@danskaffaldsforening.dk; mail@danskeadvokater.dk; Dansk Fjernvarme 

<mail@danskfjernvarme.dk>; mail@fdkv.dk; mail@finansdanmark.dk; 

mail@finansraadet.dk; mail@green-ways.dk; mail@husstandsvindmolle.org; Mail (LFST) 

<mail@lfst.dk>; mail@realkreditforeningen.dk; mail@windestate.com; 

md@solarlightning.dk; md@solarlightningconsultants.dk; Miljø- og Fødevareministeriets 

Departement <mfvm@mfvm.dk>; miksc@vejlespildevand.dk; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; EM NH Ministerbetjening 

<ministerbetjening@naevneneshus.dk>; modyr@vestas.com; MST Miljøstyrelsens 

hovedpostkasse <MST@MST.DK>; noah@noah.dk; Nordsøenhedens officielle postkasse 

<nordsoeen@nordsoeen.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; 

oestkraft@oestkraft.dk; office@danskbiotek.dk; oho@dtl.eu; Økonomi- og 

Indenrigsministeriet <oim@oim.dk>; okf@okf.kk.dk; opj@billundvand.dk; orbit@dtu.dk; 

pd@plast.dk; peter.hindsberger@ineos.com; pm@folkecenter.dk; post@biofos.dk; 

post@domstolsstyrelsen.dk; 1 - KFST Energianke (KFST) <post@energianke.dk>; 1 - FSTS 



Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; post@jaegerne.dk; post@klimaenergi.dk; 

post@noreco.com; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; post@vng.no; 

r.hansen@danskgeotermi.dk; regioner@regioner.dk; regulering@cerius.dk; 

raadhuset@frederiksberg.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; sbi@sbi.aau.dk; 

scitech@au.dk; se@se.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; service@kamstrup.dk; UFM FP 

SFU - Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; shk@frse.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse 

(SIK) <sik@sik.dk>; UFM FP SIU - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

<siu@ufm.dk>; skm@skm.dk; slc@danoil.dk; Børne- og Socialministeriet <sm@sm.dk>; 

soren.risgaard.jeppesen@maersk.com; sst@sst.dk; Statsministeriet <stm@stm.dk>; 

Statsministeriet <stm@stm.dk>; sum@sum.dk; suzan.de-haan@wintershall.com; 

svb@dfm-net.dk; tekniq@tekniq.dk; thh@cmbiomass.com; tmf@tmf.kk.dk; 

tom.gedero@spirit-energy.com; torbh@statoil.com; trefor@trefor.dk; trm@trm.dk; UFM 

FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; 

um@um.dk; UVM - UVMIPOST <uvm@uvm.dk>; vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; 

vagn.allan.rasmussen@maerskoil.com; varefakta@varefakta.dk; ve@ve.dk; 

veltek@veltek.dk; vestas@vestas.com; vestforsyning@vestforsyning.dk; 

Vindmøllegodkendelse <vindmoellegodkendelse@ens.dk>; 

vindmoellegodkendelse@risoe.dk; vpf@varmepumpefabrikanterne.dk; wg@faba.dk; 

willem@spyker-energy.com; wwf@wwf.dk; aa@greentechadvisor.dk; aau@aau.dk 

Emne: Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

  

Kære høringsparter 

  

Hermed fremsendes i høring udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, 

omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt 

varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft.  

  

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. Derudover er foretaget 

redaktionelle ændringer. 

  

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til 

mld@forsyningstilsynet.dk og rvn@forsyningstilsynet.dk, senest onsdag den 24. oktober 

2018, kl. 12.00. 

  

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer 18/10199. 

  

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen offentliggøres på 

hoeringsportalen.dk. 

  

  
Med venlig hilsen / Kind regards              
 
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
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NOTAT 

24. oktober 2018 

 

 

KOMMENTARER TIL HØRING OVER UDKAST TIL ANMELDELSESBEKENDTGØ-

RELSE OG KONTERINGSVEJLEDNING  

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende kom-

mentarer til udkastene til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning:  

Generelle bemærkninger 

Det fremgår af høringsmaterialerne, at Energistyrelsen og Forsyningstilsynet planlægger 

at indføre en række nye krav til indberetninger til brug for den påtænkte nye økonomisk 

regulering pr. 1. juli 2019 men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. 

 

Dansk Fjernvarme skal på det kraftigste opfordre til, at der ikke indføres regler med tilba-

gevirkende kraft. Ud over, at det generelt er både uhensigtsmæssigt og urimeligt at på-

lægge selskaber nye regler med tilbagevirkende kraft, vil det også konkret give anledning 

til en række problemer og udfordringer for både selskaber og myndigheder.  

 

De nye krav, som planlægges indført et halvt år inde i regnskabsåret 2019, indebærer ef-

ter det oplyste, at selskaberne bliver pålagt at foretage omfattende ændringer i de alle-

rede foretagne konteringer mht., hvilke principper der skal anvendes for kontering, hvor-

dan afskrivninger skal foretages, hvilke afskrivningsperioder der skal anvendes, hvad der 

skal konteres som særomkostninger og fællesomkostninger, hvordan fællesomkostninger 

skal fordeles, hvilke costdrivere der skal anvendes, og hvordan der skal konteres på 

disse osv. Så omfattende ændringer vil give selskaberne meget betydelige udfordringer, 

selv hvis ændringerne kendes i god tid før regnskabsårets begyndelse, og når det skal 

ske midtvejs i regnskabsåret med tilbagevirkende kraft, må det forventes, at der vil være 

selskaber, som ikke vil kunne foretage disse ændringer med tilbagevirkende kraft, mens 

det for andre selskaber kun vil kunne ske med betydelig risiko for fejlagtige indberetnin-

ger og udbredt anvendelse af skønsmæssige vurderinger i indberetningerne. 

 

Det kan på denne baggrund derfor heller ikke forventes, at selskabernes indberetninger 

for 2019 vil kunne komme til at udgøre et solidt og retvisende grundlag for den påtænkte 

nye indtægtsrammeregulering eller udviklingen af en ny benchmarkingmodel.   
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Dansk Fjernvarme skal generelt opfordre myndighederne til at have nye regler klar i god 

tid før, at de skal anvendes, så selskaberne får god tid til at sætte sig ind i de nye regler, 

og så de kan følge reglerne og foretage retvisende indberetningerne til myndighederne. 

Hvis reglerne først kan være klar i midten af 2019, bør de derfor tidligst gælde med virk-

ning fra 2020.   

 

Dernæst skal Dansk Fjernvarme opfordre myndighederne til at genoverveje, hvilke sel-

skaber der skal omfattes af den påtænkte nye økonomiske regulering på fjernvarmeom-

rådet. Grænsen på 50 TJ solgt opvarmet vand eller damp forekommer at være sat uhen-

sigtsmæssigt lavt. De mindste selskaber, som vil være omfattet af reguleringen med 

denne lave grænse, vil typisk højst have 1-2 ansatte, og de ansattes kompetencer vil ty-

pisk især omhandle det tekniske og driftsmæssige. Disse selskaber kan derfor forventes 

at være nødsaget til fuldt ud at tilkøbe administrativ konsulentbistand for at kunne vare-

tage de omfattede administrative byrder, som den påtænkte nye økonomiske regulering 

vil påføre dem. Det kan hverken myndigheder, selskaber eller selskabernes varmeforbru-

gere have en interesse i. 

 

Dansk Fjernvarme skal derfor opfordre til, at grænsen på 50 TJ hæves markant, fx til 500 

TJ, så den påtænkte regulering alene kommer til at gælde for selskaber, som størrelses-

mæssigt må antages at have forudsætninger for at kunne håndtere de forventede betyde-

lige administrative byrder ved reguleringen. En markant højere grænse vil give betydelig 

bedre proportionalitet mellem de omfattede selskabers størrelser og de administrative 

byrder ved reguleringen.  

 

Myndighederne kan her med fordel se på erfaringerne fra reguleringen på vand- og spil-

devandsområdet. Her var grænserne for at være omfattet af reguleringen i udgangspunk-

tet betydeligt højere end de påtænkte grænser på fjernvarmeområdet. Ved indførelsen af 

den nye regulering var grænsen på vandområdet 200.000 m3 svarende til 2454 gennem-

snitlige husstandes årlige forbrug. Til sammenligning svarer grænsen på 50 TJ fjern-

varme blot til 768 gennemsnitlige husstandes årlige forbrug. Efterfølgende er grænsen for 

at være omfattet af benchmark-reguleringen og individuelle effektiviseringskrav på vand-

området hævet til 800.000 m3 svarende til 9816 gennemsnitlige husstandes forbrug. Hvis 

grænsen mht. antal husstande i de omfattede selskaber skulle være den samme på fjern-

varmeområdet, skulle den således være på 639 TJ leveret fjernvarme om året.  

 

Dette bør politikkerne have med i deres overvejelser, når de senest i løbet af 2. halvår 

2018 skal tage stilling til, hvilke selskaber og anlæg der skal være omfattet af den økono-

miske regulering, jf. den politiske stemmeaftale fra 2. juni 2017 og lovbemærkningerne til 

den seneste ændring af varmeforsyningsloven. Den påtænkte bestemmelse herom i ud-

kastet til § 6 i anmeldelsesbekendtgørelsen bør afvente denne politiske stillingtagen.   

 

For det tredje skal Dansk Fjernvarme opfordre til, at myndighederne skaber fuld klarhed 

over, hvad hjemlen er til at anlægge koncernbetragtninger for, hvornår selskaber er om-

fattet af reglerne, samt hvordan reglerne mht. koncernbetragtninger og separate ind-

tægtsrammer for forskellige selskaber eller dele af selskaber i øvrigt skal forstås.  
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Det forekommer således ikke umiddelbart klart, jf. ovenstående om problemerne ift. at 

omfatte de mindste selskaber med over 50 TJ solgt varme af reglerne, hvad den faglige 

begrundelse for at anlægge koncernbetragtninger skulle være, og om der er grundlag for 

denne betragtning i varmeforsyningsloven. 

 

Desuden er det ud fra formuleringerne i udkastene til anmeldelsesbekendtgørelse og 

konteringsvejledning ikke klart, i hvilke tilfælde der kan forventes opgjort særskilte ind-

tægtsrammer for dele af en koncern, herunder fx for et separat selskab med alene spids-

lastproduktionsfaciliteter eller for separate fjernvarmeområder med forskellige priser in-

denfor samme selskab.  

Konkrete bemærkninger til anmeldelsesbekendtgørelsen 

Til § 3, stk. 1 

Det fremgår af § 3, stk. 1, at anmeldelsespligten også gælder for levering af gas. Det bør 

præciseres, at dette dog ikke gælder mht. at være omfattet af den nye regulering, jf. § 6.   

 

Til § 3, stk. 3 og § 11 

Den største ændring, som udkastet til anmeldelsesbekendtgørelse kan indebære, er at 

der allerede med virkning for anmeldelsen af budgetter for 2019 lægges op til, at alle om-

kostninger skal fordeles på de tre overordnede hovedkategorier produktion, transmission 

og distribution. Desuden fremgår det, at de mere præcise skillelinjer mellem kategorierne 

fastlægges ifm. det igangværende arbejde med at kvalitetssikre og forbedre det forelig-

gende udkast til pris- og levetidskatalog. Det indebærer, at selskaberne i bedste fald ken-

der de endelige regler og skillelinjerne for opdelingen, når bekendtgørelsens skal træde i 

kraft 15. november 2018. Potentielt først endnu senere afhængigt af arbejdet med 

POLKA. 

 

Da mange af selskaberne på nuværende tidspunkt allerede er i gang med at lave budget-

ter for 2019, så budgetterne kan blive drøftet og godkendt af bestyrelserne før indberet-

ningerne til Forsyningstilsynet, er selskaberne nødt til i første omgang at lave budgetterne 

efter de hidtidige regler og på samme måder, som de plejer.  

 

I mange selskaber skal budgetterne forelægges bestyrelserne på møder i slutningen af 

november eller starten af december. Da bestyrelsesmaterialerne i sagens natur skal sen-

des til bestyrelserne i god tid før møderne, er det problematisk at kunne nå at ændre bud-

getterne ift. de nye regler, hvis de nye regler og skillelinjer tidligst foreligger i midten af 

november 2018.  For nogle selskaber kan det forudses at blive umuligt at nå at foretage 

de påkrævede ændringer, når de nye regler først foreligger så tæt på fristen for indberet-

ningen. De nye regler mht. anmeldelse af budgetter bør derfor først gælde for budgettet 

for 2020.  
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En sådan udsættelse vil også kunne medvirke til at sikre mere retvisende fordelinger af 

blandt andet administrationsomkostningerne. Da der i konteringsvejledningen lægges op 

til stor grad af skøn, risikerer selskaberne allerede ved budgettering for 2019 at lægge sig 

fast på nogle fordelingsprincipper, som kan vise sig at være fejlagtige eller uhensigts-

mæssige. Der bør derfor være længere tid til at indsamle viden til grundlag for fastsæt-

telse af fordelingsprincipper samt til vurdering af hvilke administrationsomkostninger, der 

direkte kan henføres til de forskellige omkostningskategorier.  

 

Til § 6 

Vi henviser til vores generelle bemærkninger ovenfor, herunder vores opfordring til, at 

grænsen på 50 TJ hæves markant, og at der skabes fuld klarhed omkring hjemmel til 

koncernbetragtninger og mht. hvornår der vil blive opgjort flere separate indtægtsrammer 

for samme koncern.  

 

Herudover er det vores klare opfattelse, at det bør være fuld ligestilling mht., hvornår sel-

skaber skal være omfattet af reglerne, og hvornår selskaber ikke længere skal være om-

fattet. Udkastets § 6, stk. 5 lægger op til, at et selskab, som en gang omfattes af regule-

ringen, aldrig vil kunne komme ud af reguleringen, uanset om selskabets salg af varme 

efterfølgende måtte blive betydeligt mindre end grænsen på 50 TJ. 

 

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der ikke foreligger saglige begrundelser for, at 

selskaber skal forblive omfattet af en så byrdefuld regulering, som den påtænkte, hvis 

selskabet fx måtte opleve en massiv kundeafgang eller lignende, som vil kunne blive en 

følge af det foreliggende udkast til lovforslag og de igangværende analyser vedr. ophæ-

velser af forbrugerbindinger.  

 

§ 6, stk. 5, bør derfor ændres, så selskaber, der i to ud tre år kommer under grænsen for 

at være omfattet af reglerne, ikke længere skal være omfattet.  

 

Til § 7 

Det fremgår af udkastet til § 7, at man skal anmelde årsrapport eller årsregnskab samti-

dig med priseftervisningen, hvilket fra 2020 vil være pr. 15. april. Denne bestemmelse in-

debærer således et krav om, selskaberne skal have årsregnskab efter årsregnskabslo-

vens regler færdigt efter 3½ måned og således 1½ måned tidligere end fristen i årsregn-

skabslovens regler. 

 

Det vil være en markant, urimelig og uhensigtsmæssig stramning for varmevirksomhe-

derne. Proceduren for godkendelse af en årsrapport kan være 1½ måned eller mere, hvis 

materialet både skal nå at være udsendt inden et godkendende bestyrelsesmøde og i til-

svarende god tid inden godkendelse på en generalforsamling. Regnskabet skal således 

være færdigt i februar for at nå denne proces. 
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Spørgsmålet er i øvrigt, hvad Forsyningstilsynet skal bruge oplysningerne i årsrappor-

terne til, og hvorfor der er behov for disse samtidig med priseftervisninger/regulerings-

regnskaber? Hvis formålet er at kunne sammenstille oplysningerne i indberetningen med 

oplysningerne i årsrapporten, burde dette også kunne gøres efterfølgende, når årsrappor-

ten skal foreligge iht. årsregnskabslovens regler. Hertil kommer, at en sådan sammenstil-

ling under alle omstændigheder vil blive vanskelig at foretage for de selskaber, som har 

valgt forsat at have forskudt årsregnskabsår for årsregnskabet iht. årsregnskabsloven. 

 

Vi opfordrer derfor Forsyningstilsynet til at ændre § 7, så selskaber omfattet af § 6, stk. 2, 

skal indsende årsrapporten senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Konkrete bemærkninger til konteringsvejledningen 

Ud over de generelle bemærkninger ovenfor har vi følgende bemærkninger til udkastet til 

konteringsvejledning.  

 

Side 4 og 15 - Krydssubsidieringsforbud 

I udkastet fremgår det på side 4, at ”omkostninger til andre aktiviteter, herunder de aktivi-

teter, der sker i samproduktion med varme, må aldrig dækkes af varmeprisen”. Denne 

formulering lægger således op til, at der ikke må ske krydssubsidiering, og at elsidens an-

del af omkostningerne ved en kraftvarmeproduktion således ikke må henføres til varmesi-

den og dermed i sidste ende blive betalt af varmeforbrugerne.   

 

Hvis der tages udgangspunkt i de udkast til principper for fordelingsnøgler, som fremgår 

af Energistyrelsens modelnotater dateret 2. juli 2018, må det antages, at omkostningsfor-

delingen ved stort set samtlige danske samproduktioner af el og varme fordeler omkost-

ningerne i strid med det her anførte.  

 

Beslutningerne om disse samproduktioner er baseret på det politisk fastsatte kraftvarme-

krav, som har til hensigt at sikre den fornødne elproduktionskapacitet til at opretholde el-

forsyningssikkerheden. Der findes ikke en tilhørende mekanisme, som sikrer, at elsiden 

betaler elsidens andel af omkostningerne ved kraftvarmproduktion. Udviklingen med fal-

dende elpriser har medført, at varmesiden er kommet til at dække en stadig større andel 

af de samlede omkostninger ved kraftvarmeproduktionen. Denne udvikling bliver yderli-

gere forstærket, når elproduktionstilskuddet i form af grundbeløbet bortfalder ved årsskif-

tet. Den eneste måde at dække de omkostninger ved de eksisterende produktioner, som 

tidligere har været dækket af dette elproduktionstilskud, er at henføre omkostningerne til 

varmesiden. 

 

Dansk Fjernvarme skal på denne baggrund anmode Forsyningstilsynet om at oplyse, 

hvordan fjernvarmeselskaberne, som på baggrund af politiske krav og politiske beslutnin-

ger betaler for en betydelig andel af de omkostninger, som burde betales af elsiden, kan 

leve op til formuleringen på side 4 i udkastet til konteringsvejledning. 

 

Dansk Fjernvarme skal desuden anmode Forsyningstilsynet om at vurdere, hvorvidt den 

nuværende situation, hvor fjernvarmeforbrugerne således som følge af politiske 
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beslutninger betaler for forsyningssikkerheden på elområdet, er i overensstemmelse med 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og elforsyningslovens § 75, stk. 2, og § 85, stk. 2, jf. 

formuleringerne herom i udkastet til konteringsvejledning side 15.  

 

Side 8-9 Leasing 

Det fremgår, at finansiel leasing fremover skal opgøres i henhold til reglerne i årsregn-

skabsloven og dermed aktiveres og afskrives svarende til, hvis selskabet havde købt akti-

vet selv.  

 

Det er ikke klart, hvad der skal ske for igangværende kontrakter, herunder om den reste-

rende del af kontrakten fx skal aktiveres. Dansk Fjernvarme foreslår, at kravet om aktive-

ring af finansielle leasingkontrakter kun skal gælde for kontrakter indgået efter 1. januar 

2019, mens igangværende kontrakter får lov at løbe ud efter de hidtidige regnskabsprin-

cipper. En sådan overgangsregel vil formentlig ikke have stor betydning for varmeprisen 

eller for fordeling af omkostninger på produktion, transmission eller distribution. Til gen-

gæld vil en manglende overgangsregel give praktiske problemer for varmevirksomhe-

derne. Vores forslag til overgangsregel er i øvrigt beskrevet i årsregnskabsloven § 78, 

stk. 7, nr. 3. 

 

Side 12-14 Afgrænsning produktion/transmission/distribution 

Dansk Fjernvarme forstår det anførte side 12-14 om skillelinjer mellem produktion, trans-

mission og distribution som foreløbige udkast, der vil blive justeret på baggrund det vi-

dere arbejde herom i POLKA-regi.   

 

Det er Dansk Fjernvarmes umiddelbare forventning, at definitionen af skillelinjen mellem 

transmission og distribution kan være vanskelig at fastlægge, da den kan foretages på 

forskellige måder mht. vekslere/blandesløjfer, trykket i ledningerne osv.  

 

Desuden vil det netop være denne skillelinje, som vil kunne give de største praktiske ud-

fordringer, da mange af de net, som selskaberne selv alene opfatter som distributionsnet, 

herefter vil kunne forventes at skulle opdeles på transmission og distribution. Da selska-

berne ikke tidligere har skullet foretage disse opdelinger, kan det give betydelige udfor-

dringer – ikke mindst set i lyset af den korte periode mellem tidspunktet for den endelige 

fastsættelse af skillelinjen og fristen for indberetning af budget for 2019.  

 

Dansk Fjernvarme skal i forlængelse heraf bede Forsyningstilsynet om at overveje, om 

der er behov for, at fjernvarmeselskaberne skal opdele deres omkostninger på hhv. trans-

mission og distribution. Denne opdeling vil umiddelbart være byrdefuld for selskaberne at 

skulle i gang med at gennemføre, da de ikke har lavet en sådan opdeling før. Hvis der 

ikke er et tvingende regulatorisk behov for det, bør det derfor undlades at lave denne byr-

defulde opdeling.  

 

Side 16 – Administrationsomkostninger 

Det fremgår af teksten, at der henvises til ”vedlagte kontoplan”, men en sådan kontoplan 

fremgår ikke af høringsmaterialet. Det har derfor heller ikke været muligt at forholde os til, 
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at kontoplanen skulle udpege en række områder, der direkte kan henføres til de tre om-

kostningskategorier. 

 

Side 19 - Modregning tilslutningsbidrag 

Det er ikke klart for os, hvordan formuleringen på side 19 mht. evt. modregning af tilslut-

ningsbidrag og byggemodning skal opfattes. Det fremgår, at der er forskel ift. årsregn-

skabsloven og varmeforsyningsloven, men det er uklart, hvilke regler der nu skal anven-

des. Derudover er det uklart om, om det kun gælder tilslutningsbidrag eller også bygge-

modningsbidrag og andre engangsbetalinger.  

 

Side 20-22 – Videre proces for indberetninger til benchmarking mv. 

Dansk Fjernvarme vil gerne kvittere for, at konteringsvejledningen indeholder disse afsnit 

om, hvad der planlægges mht. den videre proces. Sådanne oplysninger om tidsplaner for 

det videre forløb har vi gentagne gange tidligere efterspurgt, også uanset at der selvsagt 

kan være risiko for, at planerne bliver justeret eller lavet om efterfølgende.  

 

Vi vil derfor i forlængelse heraf mere generelt opfordre til, at der udarbejdes tilsvarende 

planer for alle de forskellige forløb vedr. indførelse af ny regulering, som er i gang hos 

forskellige myndigheder – dvs. både i departement, styrelse og tilsyn samt også indehol-

dende oplysninger om tidsplaner for analysearbejde i tilknytning til reguleringen, herunder 

fx vedr. produktionsbindinger, forbrugerbindinger, elforsyningssikkerhed osv. Hvis der bli-

ver skabt fælles klarhed over processerne, kan der også sikres en bedre koordinering af 

de forskellige initiativer, og det vil give branchen bedre mulighed for at kunne bidrage 

med så gode input som muligt til det videre arbejde.  
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Vi takker for muligheden for at kommentere udkastet til anmeldelsesbekendtgørelsen og 
konteringsvejledning. 
 
Foreningen Danske Kraftvarmeværker har følgende kommentarer til udkastene til 
anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning: 
 

1. Det vil være en urimelig administrativ byrde og være forbundet med store omkostninger at 
pålægge mindre fjernvarmeværker, at de skal efterleve de skitserede krav i udkast til 
anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledning. Vi finder derfor, at der skal tages 
behørigt hensyn til disse små organisationer med ganske få ansatte og den i forvejen store 
arbejdsbyrde, disse organisationer allerede på nuværende tidspunkt er underlagt. Vi 
foreslår derfor at hæve grænsen væsentligt over de 50 TJ i årligt varmesalg. 

 
2. Ikrafttrædelsen bør ændres til 1. januar 2020, da en så gennemgribende ændring kræver 

en længere indfasning, og det at dele midt i året vil med så kort tid kun skabe usikkerheder 
og give ordningen en dårlig start, men såfremt nogle har regnskabsperioder fra juli eller 
senere bør de have muligheden for at starte det nye regnskabsår i fx juli-august eller 
senere. 

 
3. Der bør ligeledes være mulighed for at komme ud af ordningen, såfremt varmesalget 

reduceres af forskellige årsager. 
 

4. Vi er helt enige i, at krydssubsidiering ikke skal finde sted. Problemet er dog, at en række 
faste omkostninger som forsikring, stilstandsvarme, balanceansvarlig, lovpligtigt 
gasrampeeftersyn, emissionsmålinger m.m. Det er omkostninger, der skal afholdes up 
front, inden vi ved, hvad indtjeningen vil være i markedet, så evt. underskud 
(krydssubsidiering) kan finde sted i 1-2 år. 

 
5. Det er svært for os at se, at det anmeldelsesbekendtgørelsen er til gavn for vores 

varmeforbrugere, men alene tjener systemet, som så giver værkerne en unødig 
meromkostning. 
 

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Erik Nørregaard Hansen 
 
Foreningen Danske Kraftvarmeværker 

Agerhatten 16 A, Indgang 2, 1. tv. 
5220 Odense SØ 
 
Telefon: 66 17 17 72 
Mobil: 20 23 57 79 
mail@fdkv.dk 
www.FDKV.dk 
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Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse på varme-

området 
  
FSR – danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrø-
rende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelin-
ger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsom-
kostninger til brug for fastsættelse af prisloft. 
  
Indledningsvist bemærkes, at udkastet til bekendtgørelsen hjemles i lov nr. 1677 
af 26. december 2017, der er en historisk udgave af varmeforsyningsloven. Vi 
antager, at dette skyldes, at udkastet er sendt i høring, inden den nye varmefor-
syningslov (LBK nr. 1211) trådte i kraft den 9. oktober 2018, og tillægger det 
desuden ikke videre vægt, idet § 20, stk. 1, som udkastet henviser til, er uæn-
dret i den nye LBK. 
  
Indberetning og frister 

I forhold til den ændrede indberetningsfrist af priseftervisning den 15. april, skal 
det bemærkes, at dette er sammenfaldende med indberetningsfristen for vand- 
og spildevandsselskaber. Dette kan være byrdefuldt i forhold til udarbejdelse af 
regnskabsmateriale og revision for multiforsyningsselskaber. 

I afsnit 1.1 vedrørende ”Baggrund for denne konteringsvejledning” fremgår, at 
selskaberne i 2019 og 2020 skal indberette budget og priseftervisning, som de 
plejer. Samtidig fremgår det, at selskaberne fra 2019 skal følge ændringerne i 
anmeldelsesbekendtgørelsen. Det er således ikke klart, hvorvidt ”plejer” alene 
skal forstås i forhold til format og regler eller også i forhold til tidsfrister. 

Vi forstår vejledningen således, at selskaber med regnskabsår, der følger kalen-
deråret, for regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 skal indberette priseftervisning 
senest den 15. september året efter, som de plejer, mens indberetning i henhold 
til konteringsvejledningen for regnskabsårene 2019 og 2020 skal ske senest den 
15. april. Vi vil foreslå, at dette afsnit præciseres, så det klart fremgår, hvilke 
indberetninger Forsyningstilsynet for nærværende forstår som værende under-
lagt denne nye anmeldelsesbekendtgørelse, samt deadline for disse indberetnin-
ger. 

mailto:post@forsyningstilsynet.dk
mailto:rvn@forsyningstilsynet.dk
mailto:mld@forsyningstilsynet.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2  

Overhead/ indirekte omkostninger (IPO) 

Det fremgår af konteringsvejledningen, afsnit 2.4, at virksomhederne har valgfri-
hed i forhold til, hvorvidt de ønsker at aktivere IPO. Det kunne i den forbindelse 
overvejes, om dette skal ensrettes med årsregnskabsloven. 

Omkostningsfordeling 

Det anføres i konteringsvejledningen, afsnit 3.3.1, vedrørende fordeling af om-
kostninger til samproduktion, at fordelingen skal baseres på rimelighedskriteriet i 
vandforsyningslovens § 21, stk. 4, og eventuelle krav i anden lovgivning, men at 
der derudover ikke er fastsat regler for fordelingen. 

Videre anføres det i konteringsvejledningen, afsnit 3.8.1, vedrørende fordelings-
nøgler til administrationsomkostninger, at omkostninger, der ikke objektivt kan 
fordeles, skal fordeles efter en selvvalgt fordelingsnøgle eller et velbegrundet 
skøn. 

Modsætningsvist fremgår det dog i forlængelse af afsnittet, at der ved fordelin-
gen skal tages udgangspunkt i de samlede driftsomkostninger, hvormed 75 % af 
administrationsomkostningerne fordeles til produktion, såfremt driftsomkostnin-
gerne til produktion inden fordeling udgør 75 %. 

Det skal i den forbindelse først bemærkes, at der derved er fastsat krav til om-
kostningsfordelingen i modsætning til det i afsnit 3.3.1 anførte. Dernæst skal det 
bemærkes, at der ved at tage udgangspunkt i fordelingen af driftsomkostninger, 
der allerede er allokeret, ikke er tale om selvvalgt fordelingsnøgle som nævnt i 
afsnit 3.8.1. Det er således ikke klart, hvorvidt virksomhederne skal fordele sine 
administrative omkostninger efter det nævnte udgangspunkt, eller om de har 
adgang til at fordele omkostningerne efter et andet udgangspunkt – en selvvalgt 
fordelingsnøgle eller et velbegrundet skøn. 

Videre skal det bemærkes, at uanset konteringsvejledningen opstiller skillelinjer 
og kendetegn for opdeling af varmeproduktionens forsyningsled (distribution, 
transmission og produktion), vil der fortsat kunne opstå fortolkningsmæssige 
tvivlstilfælde for samtlige typer omkostninger. Vi forstår konteringsvejledningen 
således, at virksomhederne er tillagt det endelige skøn for fordeling, og at Forsy-
ningstilsynet ikke kan foretage korrektioner af fordelingen, medmindre virksom-
heden har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger eller fordelinger. 

Dernæst skal det bemærkes, at ”velbegrundet skøn” ikke er beskrevet i vejled-
ningen, og det er således ej heller beskrevet, hvordan og i hvilken grad skønnet 
skal kunne dokumenteres. Samtidig kan det være usikkert, hvilken form for do-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 3 kumentation virksomhederne besidder. Det samme gør sig gældende for så vidt 
angår dokumentationskrav for anvendelsen af en selvvalgt fordelingsnøgle. 

Ovenstående kan medføre dokumentationsmæssige problemstillinger i forhold til 
virksomhedens revisor. Såfremt revisor skal udtale sig med en høj grad af sik-
kerhed, vil der kunne opstå situationer, hvor selskaber ikke kan dokumentere de-
res opgørelse i tilstrækkelig grad til, at revisor kan opnå tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis. 

Tilslutningsbidrag 

Konteringsvejledningen skriver i afsnit 3.10.4, at det er muligt efter ÅRL at ind-
tægtsføre tilslutningsbidrag i året eller periodisering. Vi anbefaler, at der tages 
stilling til, om dette er korrekt regnskabsmæssigt under speciel hensyntagen til 
fortolkningsbidrag til internationale regnskabsstandarder (IFRIC 18). 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Jeanette Staal Mads Heldbo Jensen 
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student 
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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, 

omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme 

samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

og udkast til konteringsvejledning 

 

 

Forsyningstilsynet har den 26. september 2018 sendt et udkast til bekendtgørelse om 

anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af 

fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

og udkast til konteringsvejledning i høring med anmodning om at modtage 

eventuelle bemærkninger. 

 

Høringen, der har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for Energi- og 

forsyningsret, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger: 

 

1. Konteringsvejledningens status 

 

Det fremgår af § 4, stk. 3, i udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, 

omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt 

varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 

(anmeldelsesbekendtgørelsen), at virksomheder ved anmeldelse efter udkastets § 3, 

stk. 3, skal anvende Forsyningstilsynets konteringsvejledning, der kan tilgås på 

Forsyningstilsynets hjemmeside. Efter ordlyden af bestemmelsen i udkastets § 4, stk. 

3, har virksomhederne altså en pligt til at overholde konteringsvejledningens 

bestemmelser.  

 

Efter Danske Advokaters opfattelse medfører en sådan pligt, hvis der i 

konteringsvejledningens fastsættes selvstændige forpligtelser, som ikke følger af 

varmeforsyningsloven eller anmeldelsesbekendtgørelsen, at der vil opstå spørgsmål 

om, hvorvidt sådanne selvstændige forpligtelser er retligt bindende for 

virksomhederne.  

 

Vejledninger fra en myndighed er ikke juridisk bindende. De kan således ikke i sig 

selv være regulerende, og de skal ligge inden for lovens rammer. Vejledninger kan 

anvendes som fortolkningsbidrag, som uddybning af regulering og til at komme med 
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vejledende principper, ligesom de kan være udtryk for en myndigheds opfattelse af 

eller praksis inden for et bestemt område. Love, bekendtgørelser mv., som er 

bindende for borgere og virksomheder, kundgøres i henhold til lovtidendeloven, 

mens en vejledning normalt kun offentliggøres på en myndigheds hjemmede. 

 

Der vil på den baggrund ikke i konteringsvejledningen kunne fastsættes bindende 

forpligtelser for virksomheder, som ikke allerede følger af lovgivningen.  

 

Problemstillingen har været aktuel i forhold til bekendtgørelsen om godkendelse af 

projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen), hvor 

samfundsøkonomiske analyser er defineret som ”Beregninger foretaget på grundlag 
af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 

med de dertil hørende senest opdaterede forudsætninger for samfundsøkonomiske 

analyser på energiområdet”. Den pågældende vejledning kundgøres ikke i 

Lovtidende, men offentliggøres blot på Energistyrelsens hjemmeside. Den retlige 

karakter af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 

energiområdet har givet anledning til flere sager, og det følger nu af 

Energiklagenævnets praksis, at der – på trods af bestemmelsen – ikke er en retlig 

pligt for borgere til at følge vejledningen. 

 

Forsyningstilsynets udstedelse af en anmeldelsesbekendtgørelse og 

konteringsvejledning bør efter Danske Advokaters opfattelse ikke medføre, at der 

opstår en tilsvarende tvivl om vejledningens status på dette område.  

  

Danske Advokater finder derfor, at konteringsvejledningen enten bør medtages til 

anmeldelsesbekendtgørelsen som et bilag, hvorved den kundgøres i 

overensstemmelse med lovtidendeloven, eller at det – såfremt den ikke skal være 

retligt bindende – ikke fremgår af bekendtgørelsen, at vejledningen ”skal” anvendes. 

  
Det bemærkes i den forbindelse, at vejledningen efter sit indhold efter Danske 

Advokaters opfattelse er bedst egnet som en egentlig vejledning og ikke som en 

retligt bindende forskrift. 

 

2. Overensstemmelsen med varmeforsyningsloven 

 

Efter Danske Advokaters opfattelse synes dele af udkastet til konteringsvejledning at 

mangle hjemmel i varmeforsyningsloven. 

 

Eksempelvis fremgår følgende af udkastets side 3: 

 

”Aktiviteter, der ikke er nært tilknyttet til aktiviteten omfattet af 
varmeforsyningsloven, skal holdes selskabsmæssigt adskilt fra 

varmeaktiviteten”. 
  

Det anførte gælder imidlertid ikke ubetinget for alle varmevirksomheder. 
 
Danske Advokater finder det forvaltningsretligt problematisk, hvis adskillelseskravet 
i en vejledning fremstilles som gældende ret, når et sådan krav ikke har hjemmel i 
loven. 
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Herudover indeholder udkastet til konteringsvejledningen mere end blot en 
beskrivelse af formel anmeldelse af tariffer mv. samt regnskabsføringen. Eksempelvis 
indeholder udkastet kriterier for indregning af omkostninger, håndteringen af 
afskrivninger efter afskrivningsbekendtgørelsen samt fordeling af omkostninger efter 
elforsyningslovens § 75, stk. 2 og 3. 
  
Hvis Forsyningstilsynet ønsker at gøre konteringsvejledningen retligt bindende for 
virksomhederne, kan bemærkninger til disse emner i en vejledning efter Danske 
Advokaters opfattelse give anledning til hjemmelsspørgsmål. 
Anmeldelsesbekendtgørelsen vil blive udstedt i medfør af varmeforsyningslovens § 
21, stk. 1, § 22, stk. 1-3, og § 34, stk. 2, hvorefter tilsynet kan fastsætte regler om 
anmeldelse, regnskabsføring og budgettering. Der er ikke efter disse bestemmelsers 
ordlyd hjemmel til at fastsætte regler om f.eks. indregning af omkostninger, 
håndtering af afskrivninger mv.  
 
Den anførte hjemmelsproblematik er ikke relevant, hvis vejledningen ikke er retligt 

bindende, men blot er en vejledning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Jeanie Sølager Bigler 

Retschef 

jsb@danskeadvokater.dk 



Bagside 
 

 

 

 

Antal filer: 

19 

 

 

 

 

Filnavne: 

VS_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse 
på varmeområdet.msg 
Høring vedr. anmeldelsesbekendtgørelsen 14.0.pdf 
Høringssvar vedrørende Anmeldelsesbekendtgørelse 
på varmeområdet.msg 
Høringssvar udkast til anmeldelsesbekendgørelse på 
varmeområdet.pdf 
Høringssvar fra Dansk Affaldsforening til udkast til an-
meldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.msg 
Høringssvar til Forsyningstilsynet Udk til anmeldebekg 
okt 2018.pdf 
Anmeldelsesbekendtgørelsen vameområdet.msg 
Bemærkning til konteringsvejledningen.docx 
VS_ Høring over udkast til anmeldelsesbekendtgørelse 
på varmeområdet.msg 
DFJs kommentarer anmeldelsesbkg og konteringsvej-
ledning.pdf 
Ørsteds høringssvar til_ Udkast til bekendtgørelse om 
varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplys-
ninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer 
18_10199.).msg 
181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varme-
området-final.pdf 
Ørsteds høringssvar til_ Udkast til bekendtgørelse om 
varmeforsyningsvirksomheders anmeldelse af oplys-

 



 2/2 

 

 

 

ninger til Forsyningstilsynet. (journalnummer 
18_10199.).msg 
181024-Høring anmeldelsesbekendtgørelse på varme-
området-final.pdf 
Journalnr. 18_10199 - Kommentarer til høring over ud-
kast til anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvej-
ledning .msg 
Forsyningstilsynets udkast til ny anmeldelsesbekendt-
gørelse på varmeområdet.msg 
H261-18 Udkast til anmeldelsesbekendtgørelse på 
varmeområdet_241018.pdf 
VS_ Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om an-
meldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre 
betingelser for levering af fjernvarme samt varmepro-
duktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft 
og udkast til konteringsvejledning.msg 
Høringssvar 3.0.pdf 

 

 


