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TIL KOMMUNER OG KONTAKTPERSONER 

INDBERETNINGER VEDRØRENDE KOMMUNENS ENERGIVIRK-
SOMHEDER FOR 2021 

 
Forsyningstilsynet ønsker med dette brev at minde kommunerne om, at de senest den 
1. februar 2022 skal foretage indberetning om deres energivirksomheder. 
 
På grund af de snævre tidsfrister, der følger af elforsyningsloven og varmeforsynings-
loven har Forsyningstilsynet IKKE mulighed for at give dispensation fra tidsfristen. 
 

NY INDBERETNINGSFORM 
 
Forsyningstilsynet har i 2022 udarbejdet en ny digital indberetningsblanket. Indbe-
retningsblanketten tager afsæt i den tidligere Word-baserede blanket – med nogle få 
ændringer hertil. Indberetningsblanketten kan tilgås via Forsyningstilsynets hjemme-
side https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner. Det er derfor ikke længere mu-
ligt at sende indberetninger til Forsyningstilsynets digitale postkasse.  

Kommunen skal være særlig opmærksom på følgende ændringer i den digitaliserede 
blanket: 

• Der skal anvendes nem-login for at kunne tilgå blanketten. 
• Kommunen finder sine tidligere anmeldte anlæg i en drop-down menu i blan-

ketten. Blanketten giver mulighed for tilføjelse, redigering eller fjernelse af an-
læg. 

• De kommunale solcelleanlæg har nu fået sin egen indberetningsfane. 
• Fanen vedr. angivelse af fælles-kommunalejede virksomheder er udgået. Nu 

skal disse blot angives, hvis virksomhederne falder under kategorien § 3, stk. 
2 og 3 anlæg eller § 4, stk. 2 anlæg. 

• Forsyningstilsynet har gjort det nemmere for kommuner at indgive en indbe-
retning uden rådighedsbeløb. Vælg da ”nej” til spørgsmålet i pkt. 3.2, 4.2 og 
5.2. 

• Underskrift af blanketten foregår nu digitalt. Se nærmere i punktet nedenfor. 

Underskriftsprocedure: 
 

• I indberetningsblankettens pkt. 7 skal angives e-mail adresse til den person i 
kommunen, som er forpligtet til at underskrive blanketten. Den pågældende 
person vil efterfølgende få tilsendt et direkte link til underskrift og gennemgang 

https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner
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af blanketten. Indberetningen til Forsyningstilsynet sker først, når blan-
ketten er underskrevet. 

• Husk, at indberetningen skal være Forsyningstilsynet i hænde senest 
den 1. februar 2022 jf. bekendtgørelse nr. 1624 om kommunale indberetnin-
ger og erklæringer efter elforsyningsloven og varmeforsyningsloven § 3, stk. 
1. 

• I pkt. 8 skal indberetter angive sin egen mail til brug for kvittering af indberet-
ning og kopi for kvittering af underskrift. Når blanketten er underskrevet, vil 
indberetter få orientering herom pr. mail samt modtage en kopi af den ende-
lige indberetning. 

 

INDBERETNINGSPLIGT 
 
Indberetningspligten gælder alle kommuner, der har ejerandele i helt eller delvis kom-
munalt ejede virksomheder, som i perioden efter d. 20. februar 2003 
 
1) er eller har været omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, dvs. angår produktion, 

transport, handel og levering af elektricitet, eller  
2) ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg (i perioden efter d. 3. maj 2017 tillige 

anlæg til produktion af opvarmet vand eller damp), eller  
3) direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte virksom-

heder, eller  
4) helt eller delvist ejes, direkte eller indirekte, af de i nr. 1) til 3) nævnte virksomhe-

der, og dermed indgår i en koncernstruktur. 
 
Herunder falder også virksomheder, der indgår som en del af den kommunale forvalt-
ning. 
 
Kommunerne skal indberette eventuelle registreringspligtige uddelinger fra og vederlag 
opnået ved afståelse af ejerandele i sådanne virksomheder i 2021 eller afgive erklæ-
ring om, at kommunen ikke har modtaget sådanne uddelinger eller vederlag. 
 
Kommunerne skal endvidere godtgøre, at der ikke er anvendt el-, varme- eller natur-
gasmidler til vandforsynings-, spildevands- eller affaldsaktiviteter. Dette godtgøres ved 
erklæring til Forsyningstilsynet. Pligten gælder kommuner med virksomheder og kon-
cernkonstruktioner, hvori der produceres elektricitet, eller hvorfra der sker varmefrem-
føring (eller efter d. 3. maj 2017 produceres opvarmet vand eller damp) sammen med 
vandforsyning eller spildevandsaktiviteter eller affaldshåndtering. 
 
Kommuner, der ikke har ejerandele i indberetningspligtige selskaber, som beskrevet 
ovenfor, er ikke forpligtet til at indsende indberetning til Forsyningstilsynet. Forsynings-
tilsynet beder dog om, at ikke-indberetningspligtige kommuner giver meddelelse til For-
syningstilsynet om, at kommunen ikke har ejerandele i indberetningspligtige selskaber. 
Denne meddelelse bedes sendes Forsyningstilsynet på digitalpost@forsyningstilsy-
net.dk. 
 

mailto:digitalpost@forsyningstilsynet.dk
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INFORMATION PÅ FORSYNINGSTILSYNETS HJEMMESIDE 
 
På Forsyningstilsynets hjemmeside https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner  
kan kommunen finde følgende information om den kommunale indberetningspligt: 
 
• Link til nyt digitalt indberetningsskema – indberetter skal anvende nem-login for at 

tilgå blanketten. 
• Dette påmindelsesbrev. 
• Link til bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberet-

ninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsynings-
lovens §§ 23 l og 23 m. 

• Vejledning med Ofte Stillede Spørgsmål, OSS – udover OSS indeholder vejled-
ningen også eksempler på, hvordan indberetningsskemaet skal udfyldes. 

 
 

HUSK 

• At det er kommunerne (ikke virksomhederne), der skal indberette.  
• At det er kommunens ansvar at afklare, hvilke virksomheder kommunen har 

indberetningspligt for. 
 
 

 
 

SÆRLIGT OM SOLCELLEANLÆG 
 
Solcelleanlæg er som elproducerende anlæg også omfattet af elforsyningslovens be-
stemmelser, jf. elforsyningslovens § 2, stk. 1. Dette betyder, at solcelleanlæg opsat på 
kommunale bygninger er omfattet af kommunernes indberetningspligt efter elforsy-
ningslovens § 37, stk. 5. 
 
Kommunens indberetningspligt indebærer både en angivelse af, om kommunen ejer et 
solcelleanlæg (blankettens punkt 4.1) og registrering af eventuelle økonomiske gevin-
ster fra anlægget (blankettens punkt 4.2). 
 
Registreringspligten i blankettens punkt 4.1 gælder både i de tilfælde, hvor et solcelle-
anlæg alene producerer el til bygningens eget forbrug, og i de tilfælde, hvor et solcelle-
anlæg ud over produktion til eget forbrug sender overskydende el ud på forsyningsnet-
tet. 
 

HVORNÅR SKAL KOMMUNEN REGISTRERE UDDELINGER OG VEDERLAG I 
BLANKETTENS PUNKT 4.2?  
 
Registreringspligten, som fremgår af blankettens punkt 4.2, er beskrevet i § 3, stk. 4, i 
bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 vedrørende den kommunale indberet-
ningspligt angående el- og varmevirksomheder. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at: 

https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner
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”Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virk-
somheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herun-
der kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, 
fysiske aktiver, andre økonomiske fordele.” 
 
 

NB! 

Kommunen skal være særlig opmærksom på, at blankettens punkt 4.2 
først skal udfyldes i det år, hvor kommunens drift af solcelleanlæg udgør 
en besparelse for kommunen. 
 

 
 
Denne økonomiske fordel skal opgøres som den årlige gevinst ved solcelleanlægget – 
efter kommunens udgifter til de enkelte solcelleanlæg i form af eksempelvis udgifter til 
køb af anlæg (i form af afskrivninger), øvrige etableringsudgifter, løbende driftsudgifter 
m.v. – er fratrukket. 
 
Blankettens punkt 4.2 skal derfor først udfyldes fra det første år, hvor kommunens sol-
celleanlæg giver overskud – altså det år, hvor besparelse og indtægter overstiger ud-
gifter til drift og afskrivninger m.v. 
 
Kommunen kan vælge at indberette overskud på solcelleanlæg for hvert enkelt solcel-
leanlæg. I det tilfælde bliver kommunen indberetningspligtig, når det første solcellean-
læg giver overskud.  
 
Kommunen kan også vælge at indberette et samlet over-/underskud for alle kommu-
nens solcelleanlæg for det pågældende år og dermed modregne solcelleanlæg med 
underskud i solcelleanlæg med overskud. I dette tilfælde skal kommunen først indbe-
rette, når kommunens solcelleanlæg samlet set udviser overskud. 
 
Det er kommunens ansvar at sørge for at opstille et regnskab over solcelleanlæggets 
udgifter og foreløbige besparelser. Dokumentation for kommunens regnskab om sol-
celleanlæg skal foreligge i kommunen og skal alene på begæring indsendes til Forsy-
ningstilsynet. 
 

SÆRLIGT OM FORRENTNING AF INDKUDSKAPITAL I VARMEVIRKSOMHE-
DER 
 
Opmærksomheden henledes på, at kommunen skal opgøre eventuelle uddelinger, der 
hidrører fra opkrævet forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder, på en sær-
skilt konto. 
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Hvis kommunen har modtaget vederlag ved afståelse af ejerandele i varmevirksomhe-
der, og vederlaget hidrører fra opkrævet forrentning af indskudskapital, skal kommu-
nen tilsvarende opgøre vederlaget på en særskilt konto. 
 
Såfremt kommunen i 2021 har modtaget uddelinger eller vederlag, som hidrører fra 
forrentet indskudskapital, bedes kommunen i den digitale blanket afsætte kryds i bok-
sen under blankettens punkt 3.2 under spørgsmålet ”særligt om forrentning af ind-
skudskapital i varmevirksomheder”. 
 
Hvis en kommune ved afståelse lader midler hidrørende fra forrentning af indskudska-
pital tilfalde varmeforbrugerne i form af prisnedsættelser eller undladelse af opkræv-
ning, skal kommunens redegøre for, hvilke midler der tilfalder varmeforbrugerne, og 
hvornår og hvordan det vil ske. Redegørelsen skal indsættes i den digitale blanket un-
der blankettens punkt 3.2 under spørgsmålet ”særligt om forrentning af indskudskapital 
i varmevirksomheder”. 
 

SÆRLIGT OM FRASALG AF NATURGASSELSKABER  
 
I 2021 har en række kommuner muligvis modtaget vederlag i forbindelse med afstå-
else af kommunernes ejerandele i naturgasselskaber. 
 
For så vidt angår dette vederlag, gælder der særlige regler om indberetning til Forsy-
ningstilsynet jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning 
(gasforsyningsloven)1, se mere her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/126. 
 
Hvis kommunen har modtaget vederlag i 2021 i forbindelse med afståelse af ejeran-
dele i et naturgasselskab, skal følgende indsendes til Forsyningstilsynet på adressen 
digitalpost@forsyningstilsynet.dk: 
 

1. Dokumentation for størrelsen af det modtagne nettoprovenu i forbindelse med 
afståelsen. 

2. Dokumentation for den dato, hvor provenuet var til rådighed for kommunen 
(rådighedsdatoen). 

3. Dokumentation for størrelsen af kommunens indskudskapital i naturgasselska-
bet. 

 

I ØVRIGT 
 
Spørgsmål angående reduktion af kommunens statstilskud efter § 15, stk. 1-6, i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner kan rettes til Anna Maria Wall-
ner, Indenrigs- og Boligministeriet, e-mail amwa@sim.dk. 
 

 
1 Naturgasforsyningsloven ændrede med virkning fra d. 1. juli 2021 navn til ”Lov om gasforsyning” (gas-

forsyningsloven). Dette skete ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 om ændring af lov om naturgasforsy-
ning, lov om fremme af vedvarende energi samt forskellige andre love. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/126
mailto:digitalpost@forsyningstilsynet.dk
mailto:amwa@sim.dk
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Spørgsmål om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, 
kan rettes til fuldmægtig, Rasmus Frost, Forsyningssekretariatet, e-mail rjpf@kfst.dk. 
 
Forsyningstilsynet arbejder pt på også at digitalisere den revisorerklæring, som kom-
munerne hvert år skal indsende i september måned. Den nye digitale revisorerklæring 
vil være klar til brug til september 2022. Vi udsender en påmindelse om dette i august. 
 
Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede medarbejder hos Forsyningstilsynet. 
Jeg træffes alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 
 
Med venlig hilsen 
 
Gitte Sattrup Rasmussen 
Kontorfuldmægtig 
Tlf. 51 71 01 51 
gsra@forsyningstilsynet.dk 
 

mailto:rjpf@kfst.dk
mailto:gsra@forsyningstilsynet.dk
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