
 

 
 
 

 
Kommunernes årlige indberetning om deres el- og 
varmevirksomheder mv. for 2010 
 
Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitil-
synet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres virksomheder omfattet 
af el- og varmeforsyningsloven eller ej. 

Såfremt kommunerne driver de omfattede virksomheder sammen med 
vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, skal de samtidig afgive er-
klæring om, at der ikke er overført midler fra energidelen til disse aktivi-
teter (erklæring om ikke-overførsel af energimidler).  

Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som 
kommunerne måtte have indberettet. Finder Energitilsynet, at en kom-
mune har anvendt midler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i 
strid med el- og varmeforsyningsloven, skal Energitilsynet fastsætte rå-
dighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning.  

Energitilsynet skal herefter hvert år senest den 1. maj give Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. ren-
ter, som en eller flere kommuner måtte have modtaget. 

Kommunekemi A/S er fra 1. juli 2009 undtaget fra elforsyningslovens 
indberetningsbestemmelse, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 11. Undta-
gelsen medfører, at kommunerne i indberetningen for 2010 og så længe 
der ikke indgår andre virksomheder omfattet af el- og varmeforsynings-
lovene i KLs koncernstruktur, ikke skal indberette værdier modtaget fra 
KL-ejede virksomheder.  

Herudover har sekretariatet kendskab til, at 891 af de i alt 98 kommuner 
har virksomheder at indberette om2. Af de 89 kommuner, har sekretaria-
tet kendskab til, at 83 ejer virksomheder med vand-, spildevands- eller 
affaldsaktiviteter.  

                                                 
1 9 kommuner har til Energitilsynets sekretariat bekræftet, at de hverken har el- eller 
varmeaktiviteter omfattet af indberetnings- og erklæringspligten. 
2 På baggrund af de kommunale indberetninger er der registreret 233 virksomheder, 
hvoraf 16 virksomheder er fælleskommunale, men formodningen er, at kommunerne 
skal indberette om langt flere virksomheder, idet andre typer virksomhed end el- og 
varmevirksomhed, omfattes af indberetningspligten, alt efter hvilken selskabsstruktur, 
kommunen har valgt, jf. bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 (bilag 1).  
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Alle 89 kommuner har pr. 14. marts 2011 foretaget umiddelbar korrekt 
indberetning for 2010. Heraf har 10 kommuner indberettet registrerede 
rådighedsbeløb, inkl. renter, som tilsynet skal træffe afgørelse om, jf. ta-
bel 1.  

Tabel 1. Indberettede rådighedsbeløb  
Kommune Virksomhed Kr. 

Faaborg-

Midtfyn  

FFV Energi & Miljø A/S 

CVR-nr.: 25 60 48 22 3.537.552 

Herning 

EnergiGruppen Jylland Vand A/S 

CVR-nr.: 25 81 06 19 0 

Ikast-Brande  

Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk 

CVR-nr.: 29 18 96 17 235.515 

Københavns  

KE Varmeforsyning Holding P/S 

CVR-nr.: 26 85 36 05 707.821.250 

Norddjurs  

Strandvejens Vindmøllelaug 

CVR-nr.: 48 28 95 28 1.800 

Nyborg  

Nyborg Forsyning & Sercive A/S 

CVR-nr.: 25 53 54 56 455.918.787 

Næstved  

I/S Affaldplus 

CVR-nr.: 65 27 83 16 303.909,99 

Odense 

Odense Energi 

CVR-nr.: 25 62 60 44 9.881.678 

Slagelse 

SK Forsyning A/S 

CVR-nr.: 25 79 79 81 

og 

I/S KAVO 

CVR-nr.: 13 44 54 00 231.167.730 

Sorø 

I/S AffaldPlus 

CVR-nr.: 65 27 83 16 3.275.330,54 

Sum  1.412.143.552,53 

 

Særlig vedrørende det af Herning Kommune registrerede rådighedsbeløb 
skal bemærkes, at kommunen overfor sekretariat har redegjort for værdi-
ansættelsen af det pågældende rådighedsbeløb. Baggrunden er således, at 
da kommunen i 2003 afstod en andel af aktierne i holdingselskabet Ener-
giGruppen Jylland A/S undtog aftaleparterne datterselskabet, Energi-
Gruppen Jylland Vand A/S (nu Herning Vand A/S) fra salgsaftalen med 
henblik på et senere salg af aktierne i datterselskabet. Idet et sådan salg 
ikke blev realiseret aftog Herning Kommune alle aktierne i EnergiGrup-
pen Jylland Vand A/S vederlagsfrit. Det er herefter sekretariatets vurde-
ring, at værdiansættelsen på 0 kr. afspejler det angivne forløb. 

Samtlige 89 kommuner har erklæret, at der ikke er overført midler til 
vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsy-
ningsloven (ikke-overførsel af energimidler). 



 3/4 
 
 

Det afgørende for om en kommune har registrerings- og indberetnings-
pligt efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, stk. 6, er om kommunen di-
rekte eller indirekte har ejerandele i en virksomhed, der er omfattet af el-
forsyningslovens § 2, stk. 1, jf. § 37, stk. 1. 

Tilsvarende gælder for varmefremføringsvirksomhed efter varmeforsy-
ningslovens ligelydende bestemmelser i §§ 23 l og 23 m, stk. 6.  

Sekretariatet har ikke konstateret forhold, som giver anledning til regi-
streringer udover ovennævnte 10 kommuners registreringer.   

Det følger af lovbemærkningerne til de to loves §§ 37 b og 23 n, at ”til-
synet (med registrerede rådighedsbeløb) primært vil kunne baseres på en 
konstatering af, at revisor har konstateret tilstedeværelsen af den forud-
satte 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 l, stk. 3 i varmeforsyningsloven, 
baseres på en konstatering af, at revisor har erklæret, at der ikke er an-
vendt midler i strid med stk. 3”.  

Da fristen for indsendelse af revisorerklæringerne er den 1. september 
2011, tages der i afgørelsen forbehold for revisors erklæring senere på 
året.  

Efter 1. september 2011 vil sekretariatet foretage en stikprøvekontrol, så-
ledes som det også er forudsat i lovbemærkningerne til elforsyningslo-
vens § 37 b. 

Formålet med stikprøvekontrollen er at føre tilsyn med kommunernes fo-
retagne indberetninger, herunder tilsyn med kommunernes dokumentati-
on og regnskabsføring i forbindelse hermed, jf. lovbemærkninger til el-
forsyningslovens § 37 b, hvoraf det fremgår, at der på grund af karakte-
ren af bestemmelserne periodevis foretages en stikprøvekontrol. Tilsynet 
vil inden udgangen af 2011 blive orienteret om resultatet af stikprøveun-
dersøgelsen.  

På denne baggrund træffes der afgørelse om:  

1. at Faaborg-Midtfyn Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande 
Kommune, Købehavns Kommune, Norddjurs Kommune, Nyborg Kom-
mune, Næstved Kommune, Odense Kommune, Slagelse Kommune og 
Sorø Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, jf. tabel 1 god-
kendes med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuld-
stændigheden heraf senest den 1. september 2011 og med forbehold for 
resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse. 

2. at bemyndige sekretariatet til at give Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, jf. § 
37, stk. 10 i elforsyningsloven og § 23 l, stk. 10 i varmeforsyningsloven. 
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3. at erklæringerne fra samtlige 89 kommuner, om ikke-overførsel af 
energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre 
tages til efterretning, dog med forbehold for revisors erklæring om rig-
tigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2011 og for 
resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse, jf. elforsyningslo-
vens 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 6. 

4. at bemyndige sekretariatet til at give meddelelse til Indenrigs- og 
socialministeriet om rådighedsbeløb, der efterfølgende måtte modtages 
korrigeret indberetning eller erklæring om, og som skal meddeles mini-
steriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og 37 a, stk. 6 samt 
varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10 og § 23 m, stk. 6.  

Denne afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om deres el- og 
varmevirksomheder mv. for 2010 er truffet i medfør af § 2, stk. 3, i Ener-
gitilsynets forretningsorden.  
  
 
 
 

 
Uffe Bundgaard-Jørgensen  
Formand for Energitilsynet  
 


