
 

 Afgørelse 
 
 
 
Sekretariatsafgørelse om kommunernes årlige indberetning om 
deres el- og varmevirksomheder mv. for år 2013. 
 
Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitil-
synet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virk-
somheder omfattet af el- og varmforsyningsloven. 
 
Såfremt en kommune driver, eller direkte eller indirekte ejer andele i el- 
og varmevirksomhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsakti-
viteter, skal kommunen samtidig afgive erklæring om, at der ikke er over-
ført midler fra energiaktiviteten til vand-, spildevands eller affaldsaktivi-
teter (erklæring om ikke-overførsel af energimidler). 
 
Afgørende for om en kommune har registrerings- og indberetningspligt 
efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, stk. 6 er, om kommunen direkte 
eller indirekte har ejerandele i en virksomhed, der producerer, transporte-
rer, handler eller leverer elektricitet, jf. § 37, stk. 1 smh. § 2, stk. 1. 
 
Tilsvarende gælder for varmefremføringsvirksomhed efter varmeforsy-
ningslovens ligelydende bestemmelser i §§ 23 l og 23 m, stk. 6 
 
Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som 
kommunerne måtte have indberettet. Finder Energitilsynet, at en kommu-
ne har anvendt midler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid 
med el- og varmeforsyningsloven, skal Energitilsynet fastsætte rådig-
hedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning. 
 
Energitilsynet skal herefter hvert år senest den 1. maj give Økonomi- og 
Indenrigsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. ren-
ter, som en eller flere kommuner måtte have modtaget. 
 
Kommunerne skal endvidere hvert år senest den 1. september indsende 
revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens 
indberetning og erklæring.  
 
 
Indberettede rådighedsbeløb 
Af årets indberetninger fremgår det, at 901 kommuner ud af landets 98 
kommuner direkte eller indirekte ejer andele i indberetningspligtige el- 
eller varmevirksomheder.  
 

                                                 
1 8 kommuner (Assens-, Langeland-, Norddjurs-, Syddjurs-, Vejen-, Vesthimmerlands-, 
Ærø- og Aabenraa Kommune) har bekræftet overfor Sekretariatet, at de ikke ejer el- 
eller varmevirksomheder omfattet af indberetnings- og erklæringspligten. 
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På baggrund af årets kommunale indberetninger er der registreret 322 
kommunalt ejede virksomheder, hvoraf 28 af virksomhederne er fælles-
kommunale. 
 
Derudover fremgår det, at 64 kommuner ejer solcelleanlæg, der ligeledes 
er omfattet af indberetningspligten.2 I år har det været det første år, hvor 
kommunerne har haft særlig fokus på at indberette deres solcelleanlæg. 
Sekretariatet har i sin påmindelsesskrivelse til kommunerne fremsendt et 
bilag med en vejledning til, hvordan kommunerne skal udfylde indberet-
ningensskemaet i forhold til kommunernes solcelleanlæg. 
 
Sekretariatet modtog den sidste indberetning den 28. marts 2014, hvoref-
ter alle kommuner har foretaget en indberetning for år 2013. Heraf har tre 
kommuner indberettet registrerede rådighedsbeløb for år 2013, som 
Energitilsynet skal træffe afgørelse om, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1. Indberettede rådighedsbeløb inkl. renter 
Kommune Virksomhed Kr. 

Herning  EGJ F&B A/S 
CVR.nr.: 31 74 30 60 
 
EGJ Forbrænding A/S 
CVR-nr.: 25 80 94 91 

2.168,26 
 
 

2.873,13 
 

Faaborg-Midtfyn FFV Energi & Miljø A/S 
CVR-nr.: 25 60 48 00 

5.000.000

Køge Køge Holding A/S 
CVR-nr.: 28 31 30 55 

180.000.000

Sum  185.005.041,39
 
 
89 kommuner har erklæret, at der ikke er overført midler til vand-, spil-
devands- eller affaldsaktiviteter i strid med elforsyningsloven (erklæring 
om ikke-overførsel af energimidler). 
 
Sekretariatet har ikke konstateret forhold, som giver anledning til regi-
streringer udover ovennævnte tre kommuners registreringer. 
 
Det følger af lovbemærkningerne til el- og varmeforsyningslovens §§ 37 
b og 23 n, at ”tilsynet (med registrerede rådighedsbeløb) primært vil 
kunne baseres på en konstatering af, at revisor har konstateret tilstede-
værelsen af den forudsatte dokumentation, samt at der ikke er konstateret 
forhold, som burde have givet anledning til registreringer. På samme 

                                                 
2 Et solcelleanlæg er reelt et elproducerende anlæg omfattet af elforsyningslovens § 2, 
stk. 1, hvorved kommunalt ejede solcelleanlæg er omfattet af indberetningspligten efter 
elforsyningslovens §§ 37 og 37 a. Dette gælder uanset, om produktionen fra solcellean-
lægget anvendes fuldt ud til den pågældende skoles, idrætsanlægs eller plejehjems eget 
elforbrug. 
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måde kan tilsynet med overholdelsen af §§ 37 a, stk.3 og § 23 l, stk.3 i 
varmeforsyningsloven, baseres på en konstatering af, at revisor har er-
klæret, at der ikke er anvendt midler i strid med stk.3”. 
 
Da fristen for indsendelse af revisorerklæringerne er den 1. september 
2014 tages der i afgørelsen forbehold for revisors erklæring senere på 
året. 
 
Efter 1. september 2014 vil Sekretariatet foretage en stikprøvekontrol, 
således som det også er forudsat i lovbemærkningerne til elforsyningslo-
vens § 37 b. 
 
Formålet med stikprøvekontrollen er at føre tilsyn med kommunernes 
foretagne indberetninger, herunder tilsyn med kommunernes dokumenta-
tion og regnskabsføring i forbindelse hermed, jf. lovbemærkningerne til 
elforsyningslovens § 37 b, hvoraf det fremgår, at det forudsættes, at der 
periodevis foretages stikprøvekontrol. Tilsynet vil inden udgangen af 
2014 blive orienteret om resultatet af stikprøveundersøgelsen.  
 
På denne baggrund træffer Sekretariatet afgørelse om: 
 
1. At Herning Kommunes, Faaborg-Midtfyn Kommunes og Køge 

Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, jf. tabel 1 
godkendes med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden 
og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2014 og med 
forbehold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse. 

 
2. At erklæringerne fra samtlige 90 kommuner om ikke-overførsel af 

energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil 
videre tages til efterretning, dog med forbehold for revisors erklæ-
ring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. sep-
tember 2014 og for resultatet af den kommende stilprøveundersø-
gelse, jf. elforsyningslovens § 37 a, stk. 6, samt varmeforsynings-
lovens § 23 m, stk. 6. 

 
Sekretariatet vil give Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om 
de indberettede rådighedsbeløb på i alt kr. 185.005.041,39. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pernille Aabo 

Fuldmægtig 

Tlf.:     +45 4171 5395 

Mail.:   paj@energitilsynet.dk 

 


