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AFGØRELSE 

 

 

 

 

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 
 

Sekretariatet foretog i december 2013, med bistand fra revisionsselskaberne 

PricewaterhouseCoopers (PwC) og KPMG, en stikprøveundersøgelse af 

kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Årets stikprøve 

omfattede fem kommuner, herunder Aalborg. Revisorselskabet KPMG fore-

tog stikprøveundersøgelsen af Aalborg kommunes indberetning. 

 

KPMG har i deres afrapportering belyst forhold, som umiddelbart ikke 

stemmer overens med Aalborg Kommunes indberetning. 

 

I forlængelse heraf tog Sekretariatet kommunens indberetning op til nærme-

re undersøgelse med henblik på at vurdere, om der skal ske korrektion i det 

indberettede beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Denne undersøgel-

se har ledt til en række problemstillinger, som Sekretariatet behandler og 

træffer afgørelse om. 

 

For det første har kommunen i forbindelse med indberetningen af uddelin-

ger og vederlag modtaget fra kommunens forsyningsvirksomheder, fratruk-

ket udgifter forbundet med udbetalingen af det pågældende beløb. Det skal 

på denne baggrund vurderes, hvorvidt elforsyningslovens § 37 giver kom-

munen mulighed for at foretage fradrag i forbindelse med opgørelsen af be-

løbet til indberetningen. 

 

For det andet har kommunen ved opgørelsen af beløbet til indberetningen 

ikke angivet beløb betalt af forsyningsvirksomhederne til kommunen. Belø-

bene, som ikke indgår i kommunens oprindelige indberetning, drejer sig om 

beløb fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med beta-

ling af kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger.   

 

Det skal på denne baggrund vurderes, hvorvidt de konkrete beløb overført 

fra forsyningsvirksomhederne til kommunen er omfattet af indberetnings-

pligten efter varmeforsyningslovens § 23 l. 

 

Hertil kommer, at kommunen er blevet opmærksom på, at en tidligere ind-

beretning til Sekretariatet indeholder fejl, hvorfor der skal foretages en kor-

rektion i kommunens indberetning. Det fejlagtige beløb strækker sig over 

flere indberetninger, og det er derfor ikke entydigt inden for hvilken indbe-

10-12-2014 

 

Sagsnr.: 13/13022 

Sagsbehandler: MLH 

Afd.: Ret og Administration 

 

 

 

 

Sekretariatet for Energitilsynet 

 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 
tlf. 41 71 54 00 

mail  post@energitilsynet.dk 

web www.energitilsynet.dk 

 

mailto:Jlp@aalborg.dk
mailto:asn@aalborg.dk
mailto:post@energitilsynet.dk
http://www.energitilsynet.dk/


 

 
2/16 

 

 

retning fejlen skal rettes. Derfor har kommunen under sagens behandling 

anmodet Sekretariatet om en vurdering af, hvilken indberetning der skal fo-

retages en korrektion af. 

 

Høring 
Nærværende sag har været sendt i høring hos kommunen med svarfrist se-

nest den 19. november 2014. Kommunen og kommunens revisor er i forbin-

delse med høringen kommet med rettelser til størrelsen af beløbet for kom-

pensationen for dækningsafgiften, samt tydeliggjort, at der er tale om kom-

pensation for dækningsafgift vedrørende fjernvarmeforsyningen.  

 

Sekretariatet har taget rettelserne til efterretning og bemærket, at kommunen 

skal indsende en revisorerklæring - med underskrift på rigtigheden og fuld-

stændigheden af de indberettede beløb - i forbindelse med ændringerne i 

kommunens indberetning som følge af denne afgørelse. 

 

I forbindelse med høringen er kommunen fremkommet med oplysninger om 

gasforsyningen. Disse oplysninger indgår ikke i denne afgørelse. Sekretaria-

tet skal dog oplyse, at spørgsmålet vedrørende kommunens anmeldelse af 

gastakster iht. varmeforsyningsloven vil blive undersøgt nærmere på et se-

nere tidspunkt. 

 

 

Afgørelse  
På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekre-

tariatet afgørelse om følgende: 

 

1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens § 37 har fra-

trukket kr. 838.715, som dækker diverse handelsomkostninger ved 

salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kom-

munens indberetning fra året 2012.  

2. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens § 37 har fra-

trukket kr. 118.750 ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens 

Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens 

indberetning fra året 2012. 

3. At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensa-

tion på kr. 350.958 for manglende dækningsafgift for bygninger, er 

indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens § 23 l. 

 

Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 

og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens § 85 c, stk. 1, at: 

 

4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrekti-

oner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med 

indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og 

fuldstændigheden af det indberettede beløb.  

 

Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes 

kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens § 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012 
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samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det ind-

berettede beløb. 

 

Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. fe-

bruar 2015. 

 

Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdian-

sættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberet-

ning vedrørende 2012. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, 

hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomheder 

omfattet af el- og varmforsyningsloven. Energitilsynet skal træffe afgørelse 

om rådighedsbeløb inkl. renter, som kommunerne måtte have indberettet. 

 

Energitilsynet skal herefter hvert år senest den 1. maj give Økonomi- og 

Indenrigsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. renter, 

som en eller flere kommuner måtte have modtaget. 

 

Senest den 1. september samme år skal kommunen indsende en revisorer-

klæring om, at kommunens indberetning og erklæring er i overensstemmel-

se med reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. Efter 1. september hvert år 

foretager Sekretariatet med bistand fra et revisionsselskab en stikprøveun-

dersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer.  

 

Resultatet af en stikprøveundersøgelse af Aalborg Kommunens indberettede 

beløb til Sekretariatet gav anledning til tvivl om, hvorvidt Aalborg kommu-

ne ved indberetningen for år 2012, havde indberettet korrekt. 

 

På baggrund af stikprøveundersøgelsens resultat besluttede Sekretariatet at 

tage sagen op til en konkret vurdering af, hvorvidt der skulle ske korrektion 

i det beløb, der tidligere havde været meddelt Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet.  

 

Sekretariatet har modtaget bidrag fra både kommunen og kommunens revi-

sor til behandling af sagens problemstilling om, hvorvidt elforsyningslovens 

§ 37 og varmeforsyningslovens § 23 l giver kommunen mulighed for at fo-

retage fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetningen.  

 

Kommunens bemærkninger fremsendt til Sekretariatet indgår i denne sags 

vurderingsafsnit. 

 

Kommunen har for indberetningen af visse vederlag fratrukket forskellige 

udgifter. Det drejer sig om omkostninger for kr. 838.715 ved salg af aktier i 

NV Net A/S og omkostninger for kr. 118.750 ved overdragelse af grund på 

Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby. 
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Kommunen har desuden modtaget beløb fra forsyningsvirksomhederne, som 

ikke er blevet indberettet. Det drejer sig om kompensation kr. 350.958 for 

manglende dækningsafgift for bygninger. 

 

Hertil kommer, at kommunen har en korrektion til tidligere indberetning, 

nemlig korrektion af beløbet kr. 2.802.800 fra fejlagtig værdiansættelse ved 

salg af NV Net A/S. 

 

Forhold, der er udgået 

Sagen indeholdt oprindelig et yderligere forhold. Forholdet angik beløb 

overført fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med be-

taling af bidrag til regnskabsposter ifølge administrationsaftalen. Aalborg 

Kommune har over for Sekretariatet redegjort for baggrunden for forsy-

ningsvirksomhedernes bidrag til kommunens regnskabsposter.  

 

Kommunen har oplyst, at varmeforsyningen betaler et bidrag til administra-

tionsaftalen, da varmeforsyningen ligger i forvaltningen og ikke er udskilt i 

særskilte selskaber. Ydermere har kommunen oplyst, at varmeforsyningen i 

administrationsaftalen bidrager til kommunens medlemskab af KL, idet 

medarbejderne i forsyningsvirksomhederne er ansatte i kommunen og også 

derfor underlagt samme overenskomst.  

 

Sekretariatet bemærker, at der i administrationsaftalen ikke ligger, en beta-

ling for almindelig myndighedsøvelse, men nærmere bidrag til de ydelser 

som forsyningsvirksomhederne er omfattet af.   

 

Sekretariatet har på denne baggrund vurderet, at bidraget til regnskabspo-

sterne i administrationsaftalen ikke er et indberetningspligtigt beløb i med-

før af varmeforsyningslovens §§ 23 l. Forholdet er derfor udgået fra sagens 

behandling. 

 

Lovgrundlag 
Anvendelsesområdet for kommunernes registreringspligt fastlægges i elfor-

syningslovens § 37 og varmeforsyningslovens § 23 l. 

 

Elforsyningslovens § 37 foreskriver 

 

§ 37 

Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse 

af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 

2003 har været omfattet af § 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller 

indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i 

sådanne virksomheder.  

… 

Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederla-

get er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse.  

… 

Stk.5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsy-

net de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000644370/elem/LBKG20131329_P37?versid=197-1-2001
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foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget 

sådanne registreringer.  

 

Stk.6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådig-

hed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af do-

kumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for 

de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en 

beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og 

frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker re-

duktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og ge-

nerelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens 

diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagen-

de dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere doku-

mentation.  

… 

Stk.8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståel-

se af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i 

medfør af § 37 a, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i 

kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved 

indberetning efter stk. 5 fratrække  

1)et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt 

eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om 

naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller 

samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 35, 

stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og  

2)beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståelse 

af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører 

til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om kommu-

ners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.  

 

Stk.9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådig-

hedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fra-

drag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende 

disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrent-

ning og størrelsen af eventuelle fradrag.  

 

Stk.10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Inden-

rigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb 

inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Inden-

rigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmel-

serne i § 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 

kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det 

første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet en for-

rentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. ju-

li i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens 

diskonto den 1. januar i indberetningsåret. 
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Det følger af forarbejderne til § 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: 

 
[…] 

Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk 

værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapital-

andele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Udde-

linger og vederlag vedafståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan og-

så bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, 

herunder konvertible obligationer mv. 

… 

Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved af-

ståelse, dvs. at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger(udgifter til eksterne 

rådgivere, tinglysningsafgift mv.)ikke kan fradrages. Der er heller ikke be-

hov for fradrag for beskatning, da kommuner og amtskommuner er fritaget 

for beskatning. 

[…] 

 
Varmeforsyningslovens § 23 l foreskriver 

 

§ 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 virk-

somheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. fe-

bruar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. 

… 

Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederla-

get er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse.  

… 

Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsy-

net de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det 

foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget 

sådanne registreringer. 

 

Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rå-

dighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af 

dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og 

for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive 

en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer 

og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker 

reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og 

generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens 

diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagen-

de dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere doku-

mentation. 

… 

Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståel-

se af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i 

medfør af § 23 m, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion af 

kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved 

indberetning efter stk. 5 fratrække 

1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt 

eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om 

naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller 

samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 35, 

stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 

2) beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståel-

se af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fø-
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rer til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om kom-

muners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. 

 

Stk. 9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådig-

hedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fra-

drag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende 

disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrent-

ning og størrelsen af eventuelle fradrag. 

 

Stk. 10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Inden-

rigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb in-

klusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og In-

denrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter be-

stemmelserne i § 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle 

tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede 

beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministe-

riet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til 

den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til National-

bankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. 

 
Det følger af forarbejderne til § 23 e (der er videreført i den gældende § 23 

l) i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: 

 

Varmeforsyningslovens § 23 e indeholder en bestemmelse svarende til § 37 

i elforsyningsloven. 

Som en konsekvens af ændringen af elforsyningslovens § 37 foreslås med 

henblik på at opnå parallelitet mellem de to bestemmelser at varmeforsy-

ningslovens § 23 e ændres på tilsvarende måde. 

Med ændringen sikres, at der anvendes samme opgørelsesmetode på anlæg 

til fremføring af opvarmet vand eller damp som foreslået i denne lovs § 1, 

nr. 5, for så vidt angår elforsyningsloven. 

Efter den foreslåede ændring af § 23 e omfatter kommunens registrerings-

pligt efter stk. 1 således uddelinger og vederlag ved afståelser hidhørende 

fra de virksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller 

damp eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller har ejet an-

dele i sådanne virksomheder. 

 

Sekretariatets hjemmel til at udstede påbud fremgår af elforsyningslovens § 

85 c, stk. 1, der foreskriver 

 

§ 85 c.  Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at 

forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til lo-

ven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne 

for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveks-

ling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. 
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Bekendtgørelse nr. 1297 af 2008, der omhandler den kommunale indberet-

ningspligt angående el- og varmevirksomheder.  

 
Indberetninger og erklæringer 

§ 3. Kommuner, der ejer eller har ejet andele i virksomheder omtalt i stk. 2, 

skal hvert år senest den 1. februar foretage en indberetning til Energitilsy-

net vedrørende registreringspligtige uddelinger fra og vederlag ved afståel-

se af ejerandele i sådanne virksomheder i det foregående kalenderår eller 

afgive erklæring om, at kommunen ikke har modtaget sådanne uddelinger 

eller vederlag. 

 

Stk. 2. Kommunernes registreringspligt omfatter uddelinger fra eller veder-

lag ved afståelse af ejerandele i helt eller delvis kommunalt ejede virksom-

heder, jf. Bilag, herunder virksomheder, der indgår som en del af den 

kommunale forvaltning, som i perioden efter den 20. februar 2003 

1) er eller har været omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, 

2) ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg, 

3) direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte 

virksomheder, eller 

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

virksomheder, og dermed indgår i en koncernstruktur. 

 

Stk. 3. Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af 

ejerandele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der 

tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapi-

talnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske 

fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelser, støtte 

til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. 

Registreringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virk-

somhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder. Registre-

ringspligten omfatter kommunens forholdsmæssige andel af uddelinger fra 

delvist kommunalt ejede virksomheder. 

 

 

Vurdering 
Sagens første problemstilling drejer sig om, hvorvidt Kommunen i forbin-

delse med opgørelse af et beløb - omfattet af indberetningspligten i elforsy-

ningslovens § 37 - kan fratrække udgifter afholdt i forbindelse med uddelin-

gen eller vederlaget. 

 
I det forgangne år har kommunen afstået kommunens andele i et regionalt 

transmissionsselskab. I forbindelse med salget har kommunen i indberetnin-

gen af provenuet fratrukket udgifter, som har været afholdt i forbindelse 

med frasalget. Der har været afholdt og fratrukket udgifter til rådgiverom-

kostninger fra Dansk Energi.  

 

Kommunen har den 3. november 2014 til Sekretariatet fremsendt en udvidet 

opgørelse over rådgiveromkostningerne. Opgørelsen blev indhentet med 

henblik på at undersøge, hvorvidt alle af udgifterne til Dansk Energi skulle 

kategoriseres, som ekstern bistand. Det fremgår, af den indhentede specifi-

kation, at udgifterne til Dansk Energi er gået til dels revisorbistand forestået 

af PWC og dels juridisk bistand forestået af Kromann Reumert.  
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Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurderingen, at alle 

udgifterne betalt til Dansk Energi – som efterfølgende blev fratrukket det 

indberettede beløb – udgør ekstern rådgiverbistand. 

 

Kommunens bidrag til behandling af denne problemstilling 

Kommunen har til Sekretariatet i brev af 27. januar 2014 og brev af 15. maj 

2014 samt mail af 3. november 2014 anført følgende i forhold til spørgsmå-

let om fortolkningen af bestemmelse: 

 

- At bemærkningerne skal forstås indskrænkende, således 

at det dels er sædvanlige handelsomkostninger (vor un-

derstregning), dels er vedrørende salg af ejerandele i en el-

forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke nødvendigvis alle 

omkostninger til rådgivere mv., der udelukker fradrag.  

 

- At baggrunden for denne bestemmelse synes mærkværdig, 

idet det burde være en selvfølge, at de omkostninger, der 

var direkte forbundet med en handel, for eksempel af aktier, 

kunne fratrækkes i salgsvederlaget. Det ville passe bedre 

med den generelle bestemmelse om, at det er den økonomi-

ske værdi, der danner baggrund for det beløb, der skal be-

regnes modregning ud fra. 

 

- At der står i bemærkningerne, at det er den økonomiske vær-

di, der skal tages udgangspunkt i og [at] den økonomiske vær-

di må i dette tilfælde være efter, at der er betalt transaktions-

omkostninger. 

 

- At det er spørgsmålet om, hvad der er stærkest - den stramme 

bemærkning om at der ikke kan ske fradrag, eller den generel-

le overordnede bestemmelse om, at det er den økonomiske 

værdi, der skal tages udgangspunkt i.  

 

- At det endvidere fremgår direkte af lovteksten i stk. 4, at det 

er det samlede beløb, der er blevet til rådighed, der skal ind-

berettes. Man kan med god grund hævde, at det må være belø-

bet efter betaling af transaktionsomkostninger, der er til rå-

dighed. 

 

- At det kan fremføres, at advokatomkostningerne er særligt 

store, idet der ligger en del indledende forhandlinger til grund 

for det samlede aftalekompleks, der bliver indgået inden pro-

cessen gik i gang, og det kunne hævdes ikke at være en normal 

handelsomkostning. 

 

Kommunen har endvidere særligt vedrørende salget af aktier i NV Net A/S 

oplyst følgende: 

 

”I forbindelse med omlægning af ejerstrukturen i den danske 

150 KV elsektor, som i øvrigt var påtvunget ejerne af staten, 
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afstod Aalborg Kommune aktierne i NV Net AJS. Af afregnin-

gen fra salget fremgår det, at der i forbindelse med beregning 

af salgsværdi, forhandlinger mv. er afholdt fælles rådgiverom-

kostninger (via Dansk Energi) for i alt DKK 838.715. Her til 

kommer transaktionsomkostninger afholdt af NV Net AJS selv. 

Det er altså ikke omkostninger, som kommunen selv har af-

holdt. 

 

Omkostninger ved den type transaktioner består i meget stort 

omfang af tilvejebringelse af datagrundlag til beregning af en 

kapitalværdi ved anvendelse af DCF metoden. Det er en for-

udsætning for at kunne opgøre og diskutere en salgspris med 

køberen, som her er Energinet.dk, altså staten. Det er omkost-

ninger til eks perter, som har et dybt kendskab til dels elsekto-

ren, dels til værdiansættelse. 

 

Det er derfor vores opfattelse, at det ikke er sædvanlige han-

delsomkostninger som skødeskrivning og tinglysning. Endvide-

re er det ikke omkostninger, som kommunen selv har haft ind-

flydelse på eller har kunnet erstatte med egne ressourcer.” 
 

 

Omkostninger ved salg af forsyning 

Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen afstod aktier i NV Net 

A/S i forbindelse med omlægningen af ejerstrukturen i den danske 150 KV 

elsektor. Kommunen har anført, at der i forbindelse med salget er afholdt 

følgende omkostninger: 

 

Rådgiveromkostninger via Dansk Energi for i alt kr. 838.715. afholdes i for-

bindelse med beregning af salgsværdig, forhandling mv.  

 
Ordlyden i elforsyningslovens § 37 tager ikke konkret stilling til, hvorvidt 

der kan ske fradrag i forbindelse med opgørelse af rådighedsbeløbet i for-

bindelse med kommunens indberetningspligt. 

 

Det fremgår derimod af forarbejderne til elforsyningslovens § 37, at der ik-

ke kan ske fradrag ved opgørelsen. Som eksempel på et sådant fradrag er 

det i forarbejderne fremhævet, at f.eks. sædvandlige handelsomkostninger 

ikke kan fratrækkes. Sædvanlige handelsomkostninger bliver i forarbejderne 

yderligere eksemplificeret ved angivelsen af udgifter til eksterne rådgivere, 

tinglysningsafgift mv.
1
  

 

Hertil kommer, at bemærkningerne synes klare og at ordlyden af bemærk-

ningerne i øvrigt ikke fremstår som værende i strid med ordlyden af lovbe-

stemmelserne. 

 

Bestemmelsens forarbejder tager således eksplicit stilling til, hvorvidt der 

kan ske fradrag i forbindelse med indberetning af beløb til Energitilsynet. 

                                                 
1
 Jf. forarbejderne til § 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 
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Bestemmelsen tager samtidig specifik stilling til, at særligt ekstern rådgi-

verbistand vil betragtes som en ikke fradragsberettiget handelsomkostning. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunens fradrag af omkost-

ninger er sket i strid med elforsyningslovens § 37, hvilket har medført at 

kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejl-

agtige oplysninger. 

 

Sekretariatet finder, at kommunen skal indberette til Energitilsynet på ny 

med henblik på, at sekretariatet kan anmode Økonomi og Indenrigsministe-

riet om en korrektion af det indberettede beløb. På denne baggrund påbyder 

Sekretariatet kommunen at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt 

revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede 

beløb, jf. elforsyningslovens § 85 c, stk. 1. 

 

 

Omkostninger ved overdragelse af grund 

Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen i år 2011 fik tilskødet 

en grund. I forbindelse med indberetningen har der været fratrukket om-

kostninger for kr. 118.750 ved erhvervelse af grund på Jørgen Berthelsens 

Vej i Nørresundby.  

 

Kommunen har oplyst, at rådgiveromkostningerne består af udgifter forbun-

det med opførelse af offentligt udbud, omkostninger til landinspektør og va-

luarvurdering. Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurde-

ringen, at udgifterne fratrukket det indberettede beløb er sædvanlige han-

delsomkostninger. 

 

Sekretariatet finder, at kommunens fradrag er sket i strid med elforsynings-

lovens § 37, idet det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at der ikke kan 

ske fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetning, jf. Se-

kretariatets vurdering ovenfor. Kommunens fradrag i forbindelse med over-

dragelsen af grunden har medført, at kommunens indberetning til Energitil-

synet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. 

 

På denne baggrund påbyder Sekretariatet kommunen at fremsende en ny 

indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuld-

stændigheden af det indberettede beløb, jf. elforsyningslovens § 85 c, stk. 1. 

 

 

Opkrævning fra forsyningsvirksomheder - kompensation for manglende 

dækningsafgift 

Ved opgørelsen af beløbet til indberetningen har kommunen ikke angivet 

beløb som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne som kom-

pensation for manglende dækningsafgift for bygninger. 

 

KPMG påpeger, at opkrævningen af kompensationen har givet anledning til 

tvivl om, hvorvidt beløbet reelt udgør en ikke-registreret uddeling fra forsy-

ningsselskaberne til kommunen. 
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Kommunens bemærkninger 

Kommunen har bemærket følgende vedrørende kompensation for manglen-

de dækningsafgift for bygninger: 

 

Aalborg Byråd har vedtaget, at kommunens bygninger ikke 

skal betale dæknings afgift. Imidlertid betaler private el- og 

varmeværker m.m. dækningsafgift til kommunen. For at side-

stille kommunens forsyningsvirksomheder med de private vær-

ker, har byrådet besluttet, at der via administrationsaftalen 

skal betales et beløb svarende til den dækningsafgift, som 

kommunens forsyningsvirksomheder ikke betaler. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at det af ordlyden af varmeforsyningslovens § 

23 l fremgår, at kommunen skal registrere modtagne uddelinger fra og ve-

derlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder.  

 

I bekendtgørelse nr. 1297 af 2008, der omhandler den kommunale indberet-

ningspligt angående el- og varmevirksomheder er indberetningspligtige ud-

delinger yderligere beskrevet i bekendtgørelsens § 3, stk. 3, som foreskriver 

 

”Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejeran-

dele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder 

kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsæt-

telse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, for-

dringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelse, støtte til kommu-

nale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. Registre-

ringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virksomhed 

samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder.” 

 

Endelig fremgår det af forarbejderne
2
 til varmeforsyningslovens § 23 e (§ 23 

l i den gældende), jf. forarbejderne til elforsyningslovens § 37, at registre-

ringspligten gælder for enhver form for betaling, idet det af forarbejderne 

fremgår: 

 

 ”Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk 

værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalan-

dele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelser. Udde-

linger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan og-

så bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, 

herunder konvertible obligationer mv.”  

 

På baggrund af ordlyden i bekendtgørelsens § 3, stk. 3, samt forarbejderne 

til varmeforsyningslovens § 23 e, jf. forarbejderne til elforsyningslovens § 

37, er det Sekretariatets vurdering, at de beløb, som kommunen modtager 

fra forsyningsvirksomhederne - som ifølge kompensation for manglende 

dækningsafgift - er kontante beløb omfattet af varmeforsyningslovens § 23 l 

                                                 
2
 Jf. bemærkningerne til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov 

om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og ge-

nerelle tilskud til kommuner og amtskommuner (LFF 2003-02-20 nr. 162) 
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og derfor registreringspligtige.  Bestemmelsen rummer ikke undtagelser til 

registreringspligten, men angiver derimod tydeligt enhver form for økono-

misk værdi. 

 

Det er i den forbindelse underordnet, hvorfor kommunen opkræver disse bi-

drag. Sekretariatet medgiver, at kommunens praksis kan være med til at 

sidestille ikke-kommunale virksomheder med kommunale virksomheder. 

Sekretariatet må dog fastholde, at der tilflyder kommunen kontante beløb fra 

forsyningsvirksomhederne, hvorfor den betaling er omfattet af varmeforsy-

ningslovens § 23 l. 

 

Kommunens manglende registrering af beløb modtaget i forbindelse med 

den manglende dækningsafgift har medført, at kommunens indberetning til 

Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. 

 

På denne baggrund anmoder Sekretariatet kommunen om at fremsende en 

ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og 

fuldstændigheden af det indberettede beløb. 

 

Registrering af kompensationen skatteindtægt 

I forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om kompensationen for 

dækningsafgiften blev det undersøgt, hvorvidt kommunen registrerer kom-

pensationen som en indtægt eller en skattemæssig indtægt i kommunen.   

 

Baggrunden for Sekretariatets undersøgelser heraf var, at hvis kommunen 

registrerede beløbet som en indtægt, ville der umiddelbart være tale om et 

indberetningspligtigt beløb efter varmeforsyningslovens § 23 l, jf. vurdering 

ovenfor. 

 

Havde kommunen derimod registreret beløbet som en skatteindtægt – og 

Sekretariatet vurderede, at beløbet var indberetningspligtigt - ville der fore-

ligge en risiko for, at samme beløb ville indgå i fastlæggelsen af det over-

ordnede statstilskud til kommunerne to gange. Kommunen ville i så fald 

blive afregnet to gange for beløbet, hvilket Sekretariatet fandt uhensigts-

mæssigt. 

 

Kommunen har hertil bemærket, at dækningsafgifterne umiddelbart ikke 

indgår i beregningen af Aalborg kommunens beskatningsgrundlag – og 

dermed ikke har betydning for indtægten i landsudligningen mv. Baggrun-

den herfor er, at i aftalen mellem regeringen og KL er indlagt et skøn for 

samtlige kommunernes indtægter i dækningsafgift. Denne indtægt reducerer 

kommunernes balancetilskud – og dermed samtlige kommuners bloktilskud. 

 

På det oplyste grundlag vurderer Sekretariatet, at kompensationen for dæk-

ningsafgiften – uanset om den indgår som indtægt eller som skatte indtægt – 

vil være omfattet af varmeforsyningslovens § 23 l, som et beløb kommunen 

modtager for forsyningsvirksomheden. 
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Korrektion til provenu fra NV Net A/S 

Vedrørende korrektionen har Kommunen oplyst følgende: 

 

”I forbindelse med salget af aktierne i NV Net A/S konstateredes det ret sent 

i processen, at der i selskabet var 60KV komponenter. Disse kunne Energi-

net.dk ikke overtage, da det kræver en distributionsnet bevilling. Derfor blev 

der udspaltet et selskab til parkering af disse netkomponenter, ind til der 

blev truffet endelig beslutning om placeringen.  

 

I forbindelse med spaltningen blev 60 KV netaktiverne værdiansat til den 

bogførte værdi, således at provenuet fra salget af NV Net A/S ikke blev re-

duceret. Aalborg Kommune købte i den forbindelse aktier nom. DKK 

253.300 i 60KV selskabet for DKK 4.052.800 baseret på den bogførte vær-

di. Efterfølgende blev det sammen med de øvrige aktionærer konstateret, at 

værdien var for høj, idet handelsprisen var langt lavere end bogført værdi. 

Aalborg Kommune måtte således sælge aktierne for DKK 1.250.000 og 

dermed med et tab på DKK 2.802.800.  

 

Hertil kommer omkostninger til udskillelse, møder, forhandlinger og efter-

følgende udredning til advokat på DKK 175.000. I alt en reduktion på DKK 

2.977.800.  

 

Argumentationen for at denne reduktion i provenuet skal medtages er, at 

der i værdiansættelsen og den efterfølgende modtagelse af salgsvederlaget 

er indeholdt, at de omtalte 60KV komponenter var værdiansat til bogført 

værdi. Denne værdi viste sig efterfølgende ikke at kunne opretholdes, hvor-

for salgsvederlaget for aktierne i NV Net A/S i Aalborg Kommunes opgørel-

se efter § 37 er DKK 2.977.800 for stor.” 

 

Det fremgår, at kommunen i 2012 købte aktierne til en værdi der var for højt 

sat. I forbindelse med købet af aktierne blev der samtidig advokatomkost-

ninger for kr. 175.000. Kommunens salg af aktierne - som medførte et tab 

som følge af den fejlagtige værdiansættelse – fandt sted i 2013. 

 

I indberetningen fra år 2012 indgår provenuet fra salget af NV Net A/S. Det 

var fra salget af NV Net A/S, at de pågældende aktier blev udstedt til kom-

munen til den fastsatte pris. Købet af aktierne er således en del af det over-

ordnede salg af NV Net A/S. 

 

Sekretariatet lægger til grund for vurderingen, at den fastsatte værdi for ak-

tier i 2012 påvirkede det samlede provenu fra salget af NV Net A/S. Aktier-

nes værdi påvirker det endelige provenu, idet købsprisen for aktierne fra-

trækkes kommunens provenu fra salget. Er aktieprisen fastsat for høj, vil 

provenuet fra salget af NV Net A/S derfor være tilsvarende lavere. 

 

Havde aktierne været værdiansat korrekt – altså lavere end værdiansættelsen 

i 2012 – havde kommunens modregningspligtige provenu været tilsvarende 

lavere. Dette betyder i praksis, at kommunen i indberetningen fra 2012 blev 

modregnet et højere beløb end den reelle værdi af salget, når den korrekte 

værdi medtages. 
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Sekretariatet vurderer, at fejlen opstår i forbindelse med indberetningen for 

året 2012, da det er i indberetningen for året 2012, at salget af NV Net A/S 

indgår, hvor provenuet er angivet på baggrund af aktiernes værdi. Sekretari-

atet finder på denne baggrund, at korrektionen for aktierne tilsvarende skal 

finde sted i 2012.  

 

Sekretariatet bemærker, at kommunen har oplyst, at der ved indberetningen 

til salget blev fratrukket advokatomkostninger på kr. 175.000. Det er Sekre-

tariatets vurdering, at elforsyningslovens § 37, jf. forarbejderne, afskærer 

kommunen fra at fratrække omkostninger i forbindelse med salg, jf. vurde-

ringen ovenfor. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunen i forbindelse med 

indberetningen af det korrekte beløb for provenuet i indberetningen for året 

2012, alene kan medtage en korrektion som ikke indeholder advokatom-

kostninger. 

 

Afgørelse  
På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekre-

tariatet afgørelse om følgende: 

 

1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens § 37 har fra-

trukket kr. 838.715, som dækker diverse handelsomkostninger ved 

salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kom-

munens indberetning fra året 2012.  

2. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens § 37 har fra-

trukket kr. 118.750 ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens 

Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens 

indberetning fra året 2012. 

3. At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensa-

tion på kr. 350.958 for manglende dækningsafgift for bygninger, er 

indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens § 23 l. 

 

Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 

og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens § 85 c, stk. 1, at: 

 

4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrekti-

oner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med 

indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og 

fuldstændigheden af det indberettede beløb.  

 

Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes 

kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens § 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012 

samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det ind-

berettede beløb. 
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Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. fe-

bruar 2015. 

 

Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdian-

sættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberet-

ning vedrørende 2012. 

 

 

 

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 me-

nuen "Klagebehandling". 

 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, 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 

 

 

Sekretariatet står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål i den an-

ledning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mai-Britt Lyngholm Hansen 

Fuldmægtig 

Tlf.: +45 4171 5395 

Mail.: mlh@energitilsynet.dk 

mailto:ekn@ekn.dk
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