Medlemsinformation

Dispensation revisorerklæring ved levering af overskudsvarme
Alle leverandører af overskudsvarme til et fjernvarmenet er underlagt varmeforsyningsloven. Det medfører at
virksomhederne skal indsende budget, prisanmeldelse og priseftervisning til Energitilsynet løbende ved hver
ændring. Som en del af reglerne er det et krav at disse anmeldelser skal have en revisorerklæring som sikrer at
priserne lever op til varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Denne revisorerklæring kan for små leverandører
af overskudsvarme være en for stor byrde og derfor har Energitilsynet set på om der kan gøres noget ved dette og
er kommet frem til nedenstående afgørelse som bemyndiger tilsynets sekretariat til at træffe afgørelse om
dispensation ud fra følgende kriterier:
Dispensationen kan gives til leverandører af overskudsvarme hvor den årlige leveringsmængde ikke overstiger
2.350 MWh svarende til en effekt på 250 kW.
Energitilsynet har tilkendegivet følgende kriterier ved sekretariatets vurdering af, om der bør gives dispensation:
Leveret mængde overskudsvarme
Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mindre end ca. 2.350 MWh overskudsvarme (svarende til en
kapacitetsgrænse på 0,25 MW), og har leverancen ikke nær tilknytning til hovedaktiviteten, taler dette for en
dispensation.
Leverer overskudsvarmevirksomheden årligt mere end ca. 2.350 MWh overskudsvarme (svarende til en
kapacitetsgrænse på 0,25 MW), taler dette imod en dispensation, uanset at leverancen ikke har nær tilknytning til
hovedaktiviteten.
Verserende tvist
Er der ikke en verserende tvist mellem overskudsvarmeleverandør og varmekøber om varmeprisen og/ eller
leveringsbetingelser taler dette for en dispensation.
Er der en verserende tvist af en vis betydning mellem overskudsvarmeleverandør og varmekøber om varmeprisen
og/ eller leveringsbetingelser taler dette imod en dispensation.
Aftale- og leveringsforhold
Leverer overskudsvarmevirksomheden til en varmevirksomhed, der har en aktuel og reel substitutionsmulighed
og dermed en substitutionspris, som varmeprisen ikke må overstige, taler dette for en dispensation.
Leverer overskudsvarmevirksomheden direkte til slutbrugere, taler dette imod en dispensation, da slutkunder ikke
har en substitutionspris, som varmeprisen ikke må overstige.
Varmekøberens behov for revisorerklæring
Vurderer varmekøberen, at der ikke er et behov for en revisorerklæring, taler dette for en dispensation.
Vurderer varmekøberen, at der er et behov for en revisorerklæring, taler dette imod en dispensation.

