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RESUME | DEN 9. MAJ 2017 

 

KOMMUNERNES ÅRLIGE INDBERETNING 
OM EL- OG VARMEVIRKSOMHEDER FOR 
2016 

 

Indledning 

 

Kommuner med direkte eller indirekte ejerandele i en virksomhed, der er omfattet 

af el- eller varmeforsyningsloven, har pligt til årligt at indberette til Energitilsynet, 

om de har modtaget uddelinger, vederlag m.v. fra deres kommunale forsynings-

virksomheder. Indberetningspligten omfatter 97 kommuner
1
. 

 

Såfremt en kommune driver, eller direkte eller indirekte ejer andele i el- og var-

mevirksomhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, skal 

kommunen samtidig afgive erklæring om, at der ikke er overført midler fra energi-

aktiviteten til vand-, spildevands eller affaldsaktiviteter (erklæring om ikke-

overførsel af energimidler). 

 

Afgørende for om en kommune har registrerings- og indberetningspligt efter elfor-

syningslovens §§ 37 og 37 a er, om kommunen direkte eller indirekte har ejeran-

dele i en virksomhed, der producerer, transporterer, handler eller leverer elektrici-

tet, jf. § 37, stk. 1, jf. § 2, stk. 1. 

 

Tilsvarende gælder for varmefremføringsvirksomhed efter varmeforsyningslovens 

ligelydende bestemmelser i §§ 23 l og 23 m. 

 

Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som kommu-

nerne måtte have indberettet. Finder Energitilsynet, at en kommune har anvendt 

midler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med lov om el- og 

varme- eller naturgasforsyningsloven eller lov om fjernkøling, skal Energitilsynet 

fastsætte rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forretning. 

 

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

rigsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. renter, som en eller 

flere kommuner måtte have modtaget. 

 
1 Langeland kommune er undtaget registreringspligten, da kommunen ikke ejer registreringspligtige 

selskaber eller solcelleanlæg. 
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Kommunerne skal endvidere hvert år senest den 1. september indsende revisorer-

klæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og er-

klæring.  

 

Indberettede rådighedsbeløb 

Af årets indberetninger fremgår det, at 90
2
 kommuner ud af landets 98 

kommuner direkte eller indirekte ejer andele i indberetningspligtige el- eller 

varmevirksomheder.  

 

På baggrund af årets kommunale indberetninger er der registreret 375 

kommunalt ejede virksomheder, hvoraf 35 af virksomhederne er fælles-

kommunale. 

 

Derudover fremgår det, at 93
3
 kommuner ejer solcelleanlæg, der ligeledes 

er omfattet af indberetningspligten. De 93 kommuner har ved årets indbe-

retning registreret i alt 1163 solcelleanlæg.  

 

SET modtog den sidste indberetning den 27. februar 2017, hvorefter alle 

kommuner har indberettet for 2016. Heraf har fem kommuner registreret et 

rådighedsbeløb for 2016, som Energitilsynet skal træffe afgørelse om, jf. 

tabel 1. 
 

Tabel 1. Indberettede rådighedsbeløb inkl. renter 

Kommune Virksomhed Kr. 

Faaborg-Midtfyn FFV Energi og Miljø A/S 

CVR: 25604822 

308.937.478 kr. 

Næstved NK Forsyning A/S 

CVR: 28118465 

30.000.000 kr. 

Jammerbugt  I/S Thyra  

CVR: 26762340 

767.550 kr. 

Hjørring  Solcelleanlæg 183.000 kr. 

Frederikssund  Solcelleanlæg 75.354 kr. 

Sum  339.963.382 kr. 

 

 

97 kommuner har erklæret, at der ikke er overført el-, varme- eller natur-

gasmidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter (erklæring om ikke-

overførsel af energimidler). 

 
2 Assens-, Langeland-, Norddjurs-, Syddjurs-, Vejen-, Vesthimmerland-, Ærø og Aabenraa kommune 

har bekræftet overfor SET, at de ikke ejer el-og varmevirksomheder omfattet af indberetnings og 

erklæringspligten.  

3 Hvidovre-, Langeland-, Lemvig-, Tårnby- og Vallensbæk kommune har bekræftet over for SET, at 

de ikke ejer solcelleanlæg.  
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SET har ikke konstateret forhold, som giver anledning til registreringer 

udover ovennævnte 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 tilstedeværelsen af 

den forudsatte dokumentation, samt at der ikke er konstateret forhold, som 

burde have givet anledning til registreringer. På samme måde kan tilsynet 

med overholdelsen af §§ 37 a, stk. 3 og § 23 m, stk. 3 i varmeforsyningslo-

ven, baseres på en konstatering af, at revisor har erklæret, at der ikke er 

anvendt midler i strid med stk. 3”. 

 

Da fristen for indsendelse af revisorerklæringerne er den 1. september 

2017, tages der i afgørelsen forbehold for revisors erklæring senere på året. 

 

Efter den 1. september 2017 vil SET foretage en stikprøvekontrol, således 

som det også er forudsat i lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 37 b. 

 

Formålet med stikprøvekontrollen er at føre tilsyn med kommunernes fore-

tagne indberetninger, herunder tilsyn med kommunernes dokumentation og 

regnskabsføring i forbindelse hermed, jf. lovbemærkningerne til elforsy-

ningslovens § 37 b, hvoraf det fremgår, at der på grund af karakteren af 

bestemmelserne periodevis foretages en stikprøvekontrol. Energitilsynet vil 

inden udgangen af december 2017 blive orienteret om resultatet af stikprø-

veundersøgelsen.  
 

På den baggrund har SET truffet afgørelse om: 

 

1. At Faaborg-Midtfyn, Næstved, Jammerbugt, Hjørring og Frederiks-

sund kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, jf. tabel 1, 

godkendes med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og 

fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2017 og med for-

behold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse. 

 

2. At erklæringerne fra samtlige 97 kommuner om ikke-overførsel af 

energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil vi-

dere tages til efterretning, dog med forbehold for revisors erklæring 

om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 

2017 og for resultatet af den kommende stilprøveundersøgelse, jf. 

elforsyningslovens § 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 

m, stk. 6. 

 

SET har givet Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de indbe-

rettede rådighedsbeløb på i alt kr. 339.963.382.  
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