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Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2004 (beretning nr. 18/04)  13. marts 2009 
 
RN C603/09 

 
 
1. I mit notat til Statsrevisorerne af 4. marts 2008, pkt. 11, tilkendegav jeg, at jeg fortsat vil-
le følge Energitilsynets gennemgang af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og 
regnskaber, herunder Energitilsynets arbejde med at sikre varmeprisernes korrekthed, jf. 
Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006, s. 51-52.  
 
Ad beretningens afsnit III.E. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 100 

Fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber 
2. Energitilsynet fører efter varmeforsyningsloven tilsyn med fjernvarmeværkernes varme-
priser. Tilsynet udføres i forbindelse med konkrete klager over prisfastsættelser og ved sa-
ger, som Energitilsynet selv tager op. 
 
3. På baggrund af en stikprøveanalyse i 2006 gennemførte Energitilsynet i 2007 en scree-
ning af fjernvarmeværkernes grundlag for fastsættelse af varmepriser. Undersøgelsen vi-
ste mangler ved 97 % af fjernvarmeværkernes budget- og regnskabsanmeldelser til Energi-
tilsynet. På den baggrund besluttede Energitilsynet i december 2007 at foretage en gennem-
gang af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber. 
 
4. Energitilsynet oplyste, at 437 fjernvarmeværker blev udtaget til en nærmere gennemgang. 
Ifølge Energitilsynets oplysninger var status ved udgangen af december 2008, at der var 
modtaget 7 rapporter fra det konsulentfirma, som gennemgår en del af sagerne, mens 
Energitilsynet selv havde gennemgået 29 sager. Af de gennemgåede sager var 3 sager 
endeligt afsluttet med en myndighedsafgørelse. I 2 af sagerne blev der konstateret for høj 
prisfastsættelse. Denne merbetaling vil blive modregnet i de fremtidige priser. 
 
5. Energitilsynet forventer ved udgangen af 2009 at have færdiggjort gennemgangen af de 
første 134 fjernvarmeværkers budgetter og regnskaber. På baggrund af erfaringerne herfra 
vil den videre proces blive planlagt. Tidspunktet for afslutningen af den samlede gennem-
gang kendes ikke. 
 
6. Jeg finder, at der har været tale om et langstrakt forløb, og jeg lægger derfor vægt på, at 
gennemgangen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber fremover prioriteres højt. 
Jeg vil fortsat følge Energitilsynets arbejde hermed. 
 
Sikring af varmeprisernes korrekthed 
7. Folketinget vedtog i sommeren 2008 en ændring af varmeforsyningsloven. Energitilsynets 
anmeldelsesbekendtgørelse skal ændres i overensstemmelse hermed. Energitilsynet for-
venter at udstede en ny anmeldelsesbekendtgørelse i foråret/sommeren 2009. 
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Ændringen af varmeforsyningsloven og den nye anmeldelsesbekendtgørelse er bl.a. en 
følge af Energitilsynets regnskabsundersøgelse i 2006-2007. Ifølge udkast til den nye an-
meldelsesbekendtgørelse, ”Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling 
og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger 
til brug for fastsættelse af prislofter”, skal fjernvarmeværkernes priseftervisning, dvs. fjern-
varmeværkernes indmeldelse af priser, fremover forsynes med en revisorerklæring om regn-
skabets overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Energitilsynet forventer, at revisor-
erklæringen vil afhjælpe de mangler, som Energitilsynets regnskabsundersøgelse afdæk-
kede, og dermed medvirke til at sikre varmeprisernes korrekthed.  
 
Jeg betragter hermed denne del af sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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