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Til Erik Møller, ekm@ens.dk
DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL NY BEKENDTGØRELSE
OM ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER
Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsselskaber, hvor enkelte punkter
tilrettes, for at afspejle Energispareaftalen korrekt, og sikre klarhed om reglerne ifm. ordningens afslutning.
Dansk Fjernvarme ønsker særligt at sætte fokus på samarbejdet imellem Energistyrelsen
og Forsyningstilsynet, så arbejdsgange bliver så rationelle som muligt, og dobbeltkontrol
undgås.
Herunder følger Dansk Fjernvarmes kommentarer opdelt efter emne.
Underkendelse af omkostninger
§ 35, stk. 2, nr. 1
Vi bifalder at denne passus bortfalder, idet Energistyrelsens underkendelse af energibesparelser ikke automatisk skal medføre, at Forsyningstilsynet kan underkende tilsvarende
omkostninger. Med den foreslåede rettelse, ligger afgræsningen i vores optik alene i §35
stk. 2 nr. 2 om nettoomkostninger ud over §20 (med henvisning til §17 stk. 1, og dermed
§17 stk. 2-4), hvor det netop er tilladt at indregne omkostninger, både til energibesparelser der bortfalder inden indberetning, og energibesparelser der efterfølgende underkendes at Energistyrelsen.
Det stemmer overnes med Dansk Fjernvarme opfattelse af Energispareaftalens hensigt,
idet der bør være stor sikkerhed for de forpligtede selskaber for, at allerede afholdte omkostninger kan indregnes, så længe omkostningerne dokumenteret kan henføres til energisparearbejdet.
Samarbejde imellem Energistyrelsen og Forsyningstilsynet
§33 stk. 3
Her fremgår at Energistyrelsen kan oversende sager til Forsyningstilsynet, hvis Energistyrelsen mener, at underkendelse af kWh har indvirkning på Forsyningstilsynets arbejde.
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Dansk Fjernvarme ser gerne at det afklares, hvorvidt §33 stk. 3 skal fortolkes sådan, at
det er Energistyrelsens ansvar at afgøre, hvilke påbud der bør have konsekvenser, f.eks.
for underkendelse af omkostninger, og dermed skal sendes til Forsyningstilsynet.
Det er vores forståelse, at alle afgørelser pt. oversendes, f.eks. vedr. korrektioner af energibesparelser, således at det i praksis bliver Forsyningstilsynets ansvar at udpege hvilke
afgørelser fra Energistyrelsen, der har indvirkning på deres tilsyn.
Det er videre vores forståelse, at Forsyningstilsynets vurdering beror på, at oversendelsen har den retsfølge virkning, at alle oversendte sager har relevans for deres tilsyn. Der
foretages således tilsyneladende ingen vurdering, hverken i Energistyrelsen eller Forsyningstilsynet.
Hvis hensigten er, at Energistyrelsens afgørelser specifikt på sagsniveau skal ligge til
grund for Forsyningstilsynets kontroller, er det afgørende at der foretages en vurdering,
så fremtidige kontroller ikke fortaber sig i detaljer og dobbeltkontrol. Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at en ordninær omkostningskontrol bør være tilstrækkeligt til at afgøre,
hvorvidt der er medtaget omkostninger der falder udenfor bekendtgørelsens §20.
Videre omtales i §33 stk. 3, at Energistyrelsen evt. fremsender ”oplysninger til identifikation af energispareprojektet”. Er der tale om fuld sagsdokumentation, vil vi understrege, at
kontrol af sagsdokumentation, som f.eks. aftalekæde, ikke bør foretages af Forsyningstilsynet, men af Energistyrelsen, der har den nødvendige kompetence. I modsat fald vil der
være tale om uhensigtsmæssig dobbeltkontrol.
Audit
§11 stk. 3 nr. 2), bilag 3
Af §11 stk. 3 nr. 2 fremgår, at samarbejdsorganerne årligt fremsender resultater at selskabernes kvalitetskontrol og audit til Energistyrelsen. I bilag 3 fremgår det, at resultaterne af audit sendes af net- og distributionsselskaberne til Forsyningstilsynet. Her bør arbejdsgangen optimeres, så Energistyrelsen videresender resultater af audit til Forsyningstilsynet. Bilag 3 konsekvensrettes.
§ 33 stk. 4
Af §33 stk. 4 fremgår, at det er Energistyrelsen der kan træffe afgørelse om hvorvidt krav
til bl.a. audit er overholdt, og det er Energistyrelsen der skal vurdere om afgørelser evt.
skal oversendes til Forsyningstilsynet. Jf. ovenstående kommentarer til §33 stk. 3, ønskes
også her en afklaring af ansvarsfordeling imellem Energistyrelsen og Forsyningstilsynet,
især henset til at audit for 2020 alene forventes påkrævet for så vidt angår kvalitetssikringssystemets beskrivelse af opgørelse, dokumentation og indberetning af omkostninger.
Indberetning af korrektioner og tilhørende omkostninger
§6 stk. 6
Her fremgår at ” Net- eller distributionsvirksomhederne skal til Energistyrelsen indberette
ændringer til allerede foretagne indberetninger af energibesparelser som korrektioner.
Ændringerne kan indberettes til Energistyrelsen én gang årligt samtidig med indberetningen efter stk. 4.”

Side 2/4

Dette bør ikke gælde for 2020, der skal ikke være krav om indberetning af korrektioner,
der måtte komme efter sidste indberetning i foråret 2021.
Der konsekvensrettes i §27 stk. 7.
§27 stk. 4 nr. 3)
Her fremgår det at: ”Eventuelle omkostninger, der i tidligere år har været indberettet som
omfattet af nr. 1, litra a eller b, men som i årets løb er blevet omfattet af § 17, stk. 4.” skal
indgå i samarbejdsorganets rapport for hver af de omfattede selskaber.
Dvs. at samarbejdsorganets rapport skal indeholde information om omkostninger til kWh
der er underkendt fra tidligere år, hvilket vil sige at selskaberne skal informere samarbejdsorganerne om dette. Da der ikke skal foreligge dokumentation for omkostninger på
sags/kWh-niveau, jf. §19 stk. 3, findes der ikke meningsfuld information om dette, hvorfor
kravet bør udgå. Dertil kommer at omkostninger jf. Energistyrelsens forslag til rettelser i
§35 stk. 2, ikke skal kunne underkendes på baggrund af afgørelser efter §33 stk. 2, så
oplysningerne bør ikke have relevans.
§27 stk. 5
Konsekvensrettes som følge af rettelser i §27 stk. 4 nr. 3).
Regnskabsmæssig adskillelse
§18
Her er tilføjet at: ”Kravet om regnskabsmæssig adskillelse kan fraviges, hvis der i regnskabet alene indgår administrationsomkostninger, jf. §17 stk. 3.”
Dansk Fjernvarme bifalder, at kravet om regnskabsmæssig adskillelse ophører med
Energispareordningens udløb. Dog kan der i 2021 blive tale om økonomiske mellemværender, f.eks. mellem aktører og forpligtede selskaber. Det kunne være i form af økonomisk kompensation eller erstatning for sager handlet under Energispareordningen. Ovenstående formulering må i vores optik kræve, at regnskabsmæssig adskillelse i sådanne
tilfælde fortsat opretholdes, hvilket næppe tjener noget formål.
Dansk Fjernvarme foreslår i stedet, at det formuleres, så kravet om et selvstændigt energispareregnskab bortfalder med udgangen af 2020.
Målopfyldelse
§10 stk. 1
Her fremgår at: ” Net- og distributionsvirksomhederne skal dokumentere, at energibesparelserne overholder §§ 6-8, og at energisparemålene, jf. bilag 1, er opfyldt.”
De enkelte net- og distributionsselskaber kan ikke dokumentere at de samlede energisparemål i bilag 1 er opfyldt. Formuleringen bør afspejle, at Energispareaftalen forpligter kollektivt, især for ordningens sidste år.
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Påbud
§36 stk. 1
§36 stk. 1 fastsætter at Energistyrelsen kan give påbud om at et net- eller distributionsselskab skal udføre ”nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser”.
Det er uklart hvilke energispareaktiviteter der henvises til, især for påbud der måtte falde
efter årsskiftet.
Der ønskes desuden redegjort for hvilke ”nærmere angivne betalingsforpligtelser” der kan
forventes, såfremt et selskab ikke lever op til hhv. oplysningspligten efter kap. 2 (evt. revideret) eller manglede deltagelse i samkøring.
Endelig hvilke betalingsforpligtelser der kan forventes for selskaber udenfor den frivillige
aftale, såfremt de ikke efterkommer Energistyrelsens afgørelser efter §15 og 16 – herunder i sammenhæng med bødestraf efter §39.
Færdiggørelse af dokumentation
§6 stk. 4
Her fremgår at ”Net- og distributionsvirksomhederne skal indberette energibesparelserne
for det år, hvor realiseringen og dokumentationen af den konkrete energibesparelse er afsluttet, jf. dog stk. 5. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med § 11, stk. 3, nr. 1.”
Jf. opdateringen af FAQ, hvor det er tilladt at færdiggøre dokumentation for 2020 besparelser i starten af 2021, inden indberetning, bør ”og dokumentation” streges.
Oplysningspligt
§§ 3-5 (kap. 2)
Det bør gøres helt tydeligt at oplysningspligten bortfalder med Energispareordningens udløb. Især set i lyset af at mange selskaber gøres ”inaktive” på energisparesiden.dk, og at
§39 om bødestraf henviser til §36, hvor kap. 2 nævnes.
§36 stk. 1 konsekvensrettes.
Tekstnære bemærkninger
§19 stk. 2
Beskriver alternativomkostningen som opgjort af Forsyningstilsynet. Det er vel retteligt
som opgjort af Energistyrelsen, som omfatter alle aftalens parter.
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