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Redegørelse vedrørende beretning nr. 6 2006 om offentlige 

forpligtelser betalt af energiforbrugerne 

Under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. vil 

jeg i det følgende redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som 

beretningen giver anledning til. 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at statsrevisorerne finder, at 

energiforbrugernes betaling til offentlige forpligtelser bliver opkrævet, 

kontrolleret og fordelt i overensstemmelse med administrationsgrundlaget og 

på en sådan måde, at forbrugernes betaling tilgår de ordninger, som 

Folketinget har besluttet.  

Der er tale om væsentlige beløb, og derfor er det vigtigt, at regningerne til 

forbrugerne gøres forståelige og gennemskuelige, således det sikres, at 

forbrugerne får oplysning om, hvor meget der betales til varetagelse af de 

offentlige forpligtelser. I den forbindelse har jeg hæftet mig ved, at 

Energitilsynet forventer, at nye bindende faktureringsforskrifter med 

oplysninger om forbrugernes bidrag til offentlige forpligtelser træder i kraft 

senest 1. januar 2008. Jeg er endvidere blevet oplyst om, at Energitilsynet på 

naturgasområdet allerede har fastsat bindende regler for regningernes 

udformning. Disse regler trådte i kraft 1. januar 2007. På varmeområdet er 

forbrugernes udgifter til offentlige forpligtelser forholdsvis begrænsede. Jeg har 

fået oplyst, at Energitilsynet senere, sammen med branchen, nærmere vil 

vurdere behovet og mulighederne for at anføre forbrugernes udgifter hertil på 

varmeregningen. 

Jeg har noteret mig, at statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at jeg 

fremover vil udvide min årlige redegørelse til Folketingets Energipolitiske 

Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og naturgasforsyning til 

også at omfatte en generel status for PSO-ordningernes beløbsmæssige 

udvikling og en status for, hvordan formålet med ordningerne bliver udfyldt. 

En kopi af denne redegørelse er samtidigt sendt til Rigsrevisor, St. 

Kongensgade 45, 1264 København K. 
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