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ANMODNING OM GENOPTAGELSE AF SEKRETARIATET FOR 
ENERGITILSYNETS AFGØRELSE OM SORØ KOMMUNES 
RÅDIGHEDSBELØB I 2010 
 
 
Sagsfremstilling 
Sorø Kommune har ved mail af 28. maj 2013 anmodet Sekretariatet for Energitil-
synet (”SET”) om genoptagelse af SET’s afgørelse af 30. marts 2012, i hvilken for-
bindelse SET fastslog, at en udlodning på 3.275.330,54 kr. fra I/S Affaldplus (”Af-
faldplus”) til Sorø Kommune var et registreringspligtigt beløb efter elforsyningslo-
vens § 37, stk. 1. 
 
Efter det oplyste er Affaldplus opstået pr. 1. januar 2010 som følge af en fusion af 
KAVO I/S og FASAN I/S (henholdsvis ”KAVO” og ”FASAN”). Slagelse Kommune 
har ved mail den 21. januar 2014 oplyst, at det daværende KAVO var ejet af Slagelse 
Kommune, Sorø Kommune og Fuglebjerg Kommune (der ved kommunesammen-
lægningen i 2007 blev lagt sammen med Næstved Kommune), mens det daværende 
FASAN var ejet af Næstved Kommune, Faxe Kommune, Ringsted Kommune, Stevs 
Kommune og Vordingborg Kommune.  
 
Selv har Sorø Kommune forklaret, at KAVO’s aktiviteter bestod i drift af deponier, 
komposteringsanlæg og genbrugspladser samt driften af Slagelse Forbrændingsan-
læg, der alene leverer varmt vand og damp til SK Varme A/S, hvormed KAVO ikke 
havde aktiviteter på distributionssiden.  
 
Om aktiviteterne i Affaldplus kan det konstateres, at selskabet ejer 9 behandlings-
anlæg, herunder Næstved Forbrændingsanlæg, som forud for fusionen den 1. janu-
ar 2010 blev drevet af FASAN. På hjemmesiden www.affaldplus.dk fremgår det, at 
Næstved Forbrændingsanlæg dels producerer damp dels anvender dampen til pro-
duktion af el og varme.   
    
Den omtvistede udlodning på 3.275.330,54 kr. til Sorø Kommune blev efter det op-
lyste udbetalt den 23. september 2010 og skete i forbindelse med tilpasning af kapi-
talforholdene mellem de respektive ejerkommuner i det tidligere KAVO og FASAN. 
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Til støtte for en omgørelse af SET’s afgørelse af 30. marts 2012 har Sorø Kommune 
henvist til: 
 

 At ved vurdering af, om der er sket en modregningspligtig udlodning, ale-
ne skal henses til aktiviteterne i det daværende KAVO, idet det alene er 
KAVO-kommunernes kapitalforhold, der er reguleret for at gøre egenkapi-
talen pr. capita ens i KAVO’s og FASAN’s oplande. 
 

 At KAVO’s forbrændingsanlæg i Slagelse blev nedskrivningstestet til 0 kr. 
som led i fusionen, hvorfor udlodningen i forbindelse med den senere ka-
pitaludligning er knyttet til andre segmenter – ikke mindst deponiområdet 
– som ikke er reguleret af el- eller varmeforsyningsområdet. 
 

 At Slagelse Forbrændingsanlæg ikke var omfattet af elforsyningslovens § 
37, stk. 1, eller varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1, idet anlægget hverken 
driver elektricitetsrelaterede aktiviteter eller ejer anlæg til fremføring af 
opvarmet vand eller damp.  

 
 
Lovgrundlag 
Anvendelsesområdet for kommunernes registreringspligt fastlægges i elforsynings-
lovens § 37, stk. 1. Bestemmelsens stk. 2 hjemler en særlig undtagelsesmulighed for 
så vidt angår selskabsmæssige omstruktureringer. 
 

§ 37. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag 
ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden ef-
ter den 20. februar 2003 har været omfattet af § 2, stk. 1, eller virk-
somheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 
20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder.  
 
Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 
1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virk-
somheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ik-
ke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indi-
rekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller 
de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstruktu-
rering. […] 

 
 
Varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1-2, indeholder parallelle modregningsregler: 
 

§ 23 l. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag 
ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden 
efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet 
vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer 
eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne 
virksomheder. Kommuner kan ligeledes ved indberetningen efter 
stk. 5 fratrække beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om 
kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 



 3/4 
 
 

har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i 
henhold til § 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og 
spildevandsforsyninger. 
 
Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 
1, når de ejerer, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virk-
somheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ik-
ke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indi-
rekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller 
de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstruktu-
rering. […] 

 
 
Vedrørende SET’s mulighed for genoptagelse af en sag, hvori der er truffet afgørel-
se, følger det af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at uden for de lov-
bestemte remonstrationsordninger har en part retskrav på genoptagelse og ny 
realitetsbehandling af en sag, hvori der er truffet afgørelse, såfremt der med gen-
optagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig 
betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et 
andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighe-
dens oprindelige stillingtagen til sagen.1 
 
 
Begrundelse 
Det er SET’s vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som gi-
ver SET anledning til at genoptage sagen og omgøre sin afgørelse af 30. marts 2012.  
 
SET har i den forbindelse lagt vægt på, at udlodningen på 3.275.330,54 kr. til Sorø 
Kommune skete fra Affaldplus – og ikke fra KAVO, der var ophørt på udlodnings-
tidspunktet i oktober 2010. Det er således aktiviteterne i Affaldplus, der er be-
stemmende for, om der forelå en registreringspligtig udlodning. Affaldplus var – og 
er – gennem sine aktiviteter i Næstved Forbrændingsanlæg omfattet af både elfor-
syningslovens og varmeforsyningslovens modregningsbestemmelser, hvormed den 
skete udlodning er sket fra en registreringspligtig virksomhed.  
 
Denne eneste undtagelsesmulighed fra modregningspligten angår visse selskabs-
mæssige omstruktureringer, jf. henholdsvis elforsyningslovens § 37, stk. 2, og var-
meforsyningslovens § 23 m, stk. 2. Som fastslået i afgørelsen af 30. marts 2012 er 
den skete udlodning dog ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Det forhold, at 
udlodningen er sket som led i regulering af deltagerkommunernes ejer- og kapital-
andele i forbindelse med en fusion, kan således ikke begrunde en fravigelse af hen-
holdsvis elforsyningslovens § 37, stk. 1, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 1.  
 
 
Høring 
Udkast til afgørelse blev sendt i høring hos kommunen den 12. februar 2014 med 
høringsfrist senest den 25. februar 2014. SET har ikke modtaget bemærkninger til 
sagen. 
                                                 
1 Jf. Hans Gammeltoft m.fl., ”Forvaltningsret”, 2. udgave 2002, side 920ff 
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Afgørelse 
På baggrund af ovenstående giver SET afslag på genoptagelse af SET’s afgørelse af 
30. marts 2012. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Aabo Jensen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 4171 5395  
Mail: paj@energitilsynet.dk 
 
 
Klagevejledning  
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen 
skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette 
brev er modtaget. Klagen sendes til:  
                       
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf: 33 95 57 85 
Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette 
tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klage-
behandling". 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 
der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
 nævnets sammensætning 
 formandens opgaver 
 indgivelse af klage 
 gebyr 
 oplysninger, der indgår i sagerne 
 afgørelser 

 
 
 


