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RESUME  
Energitilsynets afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om mod-

tagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011. Indberetningerne tages i 

afgørelsen til efterretning, dog med forbehold for de efterfølgende revisorer-

klæringer. Desuden har Energitilsynet forholdt sig til, at nogle spildevands-

selskaber med elproduktion ikke lever op til kravet om selskabsmæssig ad-

skillelse, hvorfor det ikke er muligt at opgøre eventuelle overførsler i strid 

med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3.  

 

RESUMÉ 
1.       Denne sag drejer sig om Energitilsynets årlige godkendelse af kommunernes 

indberetninger af modtagne værdier fra deres el- og varmevirksomheder.  

 

2.       Endvidere drejer sagen sig om Energitilsynets afgørelse i relation til kom-

munernes årlige erklæring om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, 

spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.  

 

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

om deres virksomheder samt eventuelt modtagne beløb herfra, som er omfattet af 

el- og varmeforsyningsloven.  

 

4.       Energitilsynet skal senest den 1. maj 2012 give Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet meddelelse om årets rådighedsbeløb inkl. renter. Rådighedsbeløbet er de 

samlede uddelinger og vederlag, der er kommet kommunerne til rådighed i det 

foregående kalenderår. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil herefter beregne 

kommunernes endelige statstilskud, hvor der blandt andet modregnes for eventuel-

le rådighedsbeløb tilgået kommunerne.  

 

5.       Endvidere skal kommunerne senest den 1. september 2012 indsende revisors 

erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og 

erklæring. Efterfølgende udføres en stikprøveundersøgelse i september-november 

2012, som kontrol af revisorerklæringerne.  
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6.       Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af det af kommunerne oply-

ste kendskab til, at 89 af landets 98 kommuner har virksomheder at indberette om. 

86 kommuner har erklæret, at de, udover at eje el- eller varmevirksomheder, ejer 

virksomheder med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter.  

 

7.       Alle kommuner har bekræftet, at kommunen ikke ejer virksomheder omfat-

tet af indberetningspligten i elforsyningslovens § 37 eller varmeforsyningslovens 

23 l eller har foretaget indberetning for 2011. 6 kommuner har indberettet rådig-

hedsbeløb inkl. renter på i alt 1.649.699.604 kr., og alle 89 kommuner har afgivet 

erklæring om, at der ikke er overført energimidler til vand-, spildevands- eller 

affaldsaktiviteter i strid med loven.  

 

8.       Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at tilsynet kan godkende de indbe-

rettede rådighedsbeløb inkl. renter med forbehold for revisors erklæring om rigtig-

heden og fuldstændigheden heraf som først foreligger senest 1. september 2012. 

Endvidere tages forbehold for, at eventuelle overførsler imellem el- og spilde-

vandsaktiviteter i de spildevandsselskaber, der ikke lever op til kravet om sel-

skabsmæssig adskillelse, og ej heller har foretaget regnskabsmæssig adskillelse af 

de to aktiviteter, ikke kan opgøres.  

 

AFGØRELSE 
På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet afgø-

relse om følgende:   

 at Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Næstved, Slagelse, Vordingborg og Aal-

borg Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter godkendes med 

forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden her-

af senest den 1. september 2012 og med forbehold for resultatet af den 

kommende stikprøveundersøgelse.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give Økonomi- og In-

denrigsministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. 

renter, jf. § 37, stk. 10 i elforsyningsloven og § 23 l, stk. 10 i varmeforsy-

ningsloven.  

 at erklæringerne fra samtlige 89 kommuner, om ikke-overførsel af ener-

gimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages 

til efterretning, dog med forbehold for følgende spildevandsselskaber: Bil-

lund Spildevand A/S, Energi Viborg Spildevand A/S, Faxe Spildevand 

A/S, Fredericia Spildevand A/S, Furesø Spildevand A/S, Guldborgsund 

Spildevand A/S, Helsingør Spildevand A/S, Herning Vand A/S, Holbæk 

Spildevand A/S, Horsens Vand A/S (i perioden 1. januar 2011 – 1. juni 

2011), Hunseby Renseanlæg, Kolding Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, 

Morsø Forsyning A/S, Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte, Ringkøbing-

Skjern Spildevand A/S, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Sønder-

borg Spildevandsforsyning A/S, Thisted Spildevand A/S, Vandcenter Syd 

A/S, Vejle Spildevand A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning 

Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Århus Vand A/S, som 

ifølge det oplyste ikke har foretaget en retmæssig adskillelse af spilde-

vands- og elaktiviteten.  
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Endvidere tages forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuld-

stændigheden af kommunernes indberetning senest den 1. september 2012 

og for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse, jf. elforsynings-

lovens 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 6.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give meddelelse til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet om rådighedsbeløb, der efterfølgende 

måtte modtages korrigeret indberetning eller erklæring om, og som skal 

meddeles ministeriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og 37 a, 

stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10 og § 23 m, stk. 6.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give meddelelse efter 

elforsyningslovens § 37 a, stk. 6, 4. pkt. rent praktisk til Energistyrelsen, 

om de selskaber, der hverken har foretaget en selskabsmæssig eller regn-

skabsmæssig adskillelse af el- og spildevandsaktiviteterne, og derfor ikke 

kan afgive tilstrækkelig dokumentation for omfanget af overførte midler 

mellem aktiviteterne. 

 

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

hvorvidt de har modtaget værdier fra deres virksomheder omfattet af el- og varme-

forsyningsloven eller ej.  

 

10.       Hvis en kommune driver eller ejer direkte eller indirekte ejerandele i el- 

eller varmevirksomhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, 

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

energiaktiviteter til vand-, spildevands- eller affaldshåndtering (erklæring om ikke-

overførsel af energimidler).  

 

11.       Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som 

kommunerne måtte have indberettet. Finder Energitilsynet, at en kommune har 

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

varmeforsyningsloven, skal Energitilsynet fastsætte rådighedsdatoen, beløbets 

størrelse og en beregnet forrentning.  

 

12.       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.  

 

13.       89 (se fodnote) af de i alt 98 kommuner har indberettet om virksomheder 

omfattet af indberetningspligten. Af de 89 kommuner, der har indberettet til Ener-

gitilsynet, har 86 kommuner indberettet om vand-, spildevands- eller affaldsaktivi-

teter.  

 

14.       Hertil kommer, at Sekretariatet for Energitilsynet i marts 2011 blev orien-

teret om, at et antal spildevandsselskaber producerer el og dermed er omfattet af 

elforsyningslovens indberetningspligt. Imidlertid fremgik et begrænset antal spil-

devandsselskaber på kommunernes indberetninger for 2010.  
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15.       Sekretariatet for Energitilsynet arbejder fortsat på en hensigtsmæssig lang-

sigtet løsning i samarbejdet med Energistyrelsen, Naturstyrelsen, Dansk Vand- og 

Spildevandsforening (DANVA), Kommunernes Landsforening og Økonomi- og 

Indenrigsministeriet.  

 

16.       Årsagen til, at spildevandsselskaber, hvis primæraktivitet er spildevands-

håndtering er omfattet af kommunernes indberetningspligt om el- og varmevirk-

somheder er, at der ikke gælder nogen bagatelgrænse i elforsyningsloven. Således 

vil enhver form for elproduktion, som er direkte eller indirekte ejet af en kommu-

ne, være omfattet af indberetningspligten.  

 

17.       Sekretariatet for Energitilsynet orienterede efter sædvanlig procedure 

kommunerne om den kommende indberetning den 9. januar 2012, og i den forbin-

delse blev der rettet konkret fokus på, at elproducerende spildevandsselskaber også 

er omfattet af kommunernes indberetningspligt.  

 

18.   Sekretariatet for Energitilsynet kunne dog konstatere en uoverensstemmelse 

med antallet af elproducerende spildevandsselskaber mellem DANVAs generelle 

opgørelser og kommunernes indberetninger. Derfor har sekretariatet været i kon-

takt med samtlige spildevandsselskaber for at klarlægge, hvilke selskaber der var 

tale om, og om de pågældende selskaber har foretaget en retmæssig adskillelse – i 

forhold til indberetningspligten - af aktiviteterne ved enten selskabsmæssig adskil-

lelse eller dispensation fra kravet om selskabsmæssig adskillelse.  

 

19.   Sekretariatet for Energitilsynets undersøgelse viste, at blot ét af selskaberne 

med elproduktion har foretaget en selskabsmæssig udskillelse (foretaget den 1. 

juni 2011) og to selskaber har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig 

adskillelse fra Energistyrelsen.  

 

20.   En række spildevandsselskaber kunne oplyse, at der var ansøgt om dispensa-

tion. Energistyrelsen har over for Sekretariatet for Energitilsynet oplyst, at den 

daværende dispensationspraksis blev indstillet, da der på vandområdet blev indført 

regler, der nedlagde forbud mod, at de to aktiviteter kunne ligge i samme selskab. 

Imidlertid har Naturstyrelsen haft et lovforslag i høring (Forslag til lov om æn-

dring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og lov om 

vandløb), der i et vist omfang muliggør, at el- og spildevandsaktiviteter kan ligge i 

samme selskab. Energistyrelsen har oplyst, at når det pågældende lovforslag træ-

der i kraft vil det være muligt at genoptage behandlingen af ansøgninger om di-

spensation fra kravet om selskabsmæssig adskillelse.    

 

21.   En dispensation fra kravet om selskabsmæssig adskillelse har tidligere og vil 

fortsat være betinget af en regnskabsmæssig adskillelse af el- og spildevandsakti-

viteten og på den måde, vil det være muligt at redegøre for, i hvilket omfang der 

måtte være overført midler fra den ene aktivitet til den anden.  
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22.   Når der ikke er foretaget en regnskabsmæssig eller selskabsmæssig adskillel-

se af aktiviteterne i langt hovedparten af de elproducerende spildevandsselskaber 

skyldes det, efter Sekretariatet for Energitilsynets forståelse, flere forhold. Dels er 

elaktiviteten ikke blevet betragtet som en selvstændig aktivitet, men som en under-

støttende del af processen ved håndteringen af spildevandsaktiviteten. Dels er el-

produktionen i visse tilfælde svær at adskille fra den resterende del af spilde-

vandshåndteringen, idet der kan være tale om meget integrerede aktiviteter.  

 

23.   I forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets undersøgelse af, hvilke 

spildevandsselskaber, der producerer el, er det blandt andet blevet oplyst, at pro-

duktionsformen er meget forskelligartet; nogle spildevandsselskaber har integrere-

de elproduktionsformer, hvor hele spildevandsanlægget er bygget op omkring 

eksempelvis en gasmotor, mens andre selskaber ejer et stort grundareal, hvor der 

er placeret en elproducerende vindmølle. I de mere integrerede elproduktionsfor-

mer kan der være forskel på, hvor klart der kan sondres mellem selve elaktiviteten 

og spildevandshåndteringen. Et eksempel herpå kan være rådnetanke, hvori der 

frigives biogas til varme og elproduktionen. Selve rådnetanken indgår både i elak-

tiviteten og i spildevandshåndteringen, idet biogassen, der omdannes til varme, 

anvendes til at reducere spildevandsslammets rumfang og til at optimere frigivel-

sen af biogas, samtidig med at biogassen også omdannes til el. Således vil der 

være dele af processen, som både indgår i spildevandhåndteringen og elaktiviteten. 

Dette kan bidrage til et uklart billede for, hvornår en udgift henhører til elaktivite-

ten henholdsvis spildevandshåndteringen.  

 

24.   Udover produktionsformen har Sekretariatet for Energitilsynet kendskab til, 

at selve mængden af energiproduktion kan variere i et væsentligt omfang, og dette 

medvirker tillige til at give forskelligartede omkostningsstrukturer i de elproduce-

rende spildevandsselskaber.  

 

25.   Endelig vil en regnskabsmæssig adskillelse også forudsætte en form for ”åb-

ningsbalance” for de to områder, hvor anlægsomkostninger mv. opgøres og forde-

les samt fastlæggelse af fordelingsnøgler for fællesposterne som f.eks. administra-

tion, drift og vedligeholdelse. Disse forhold gør det vanskeligt at vurdere generelt, 

hvordan en fordelingsnøgle for udgifterne til de to aktiviteter skal balanceres.  

 

26.       I det omfang et overskud på elaktiviteten måtte blive anvendt til nedsættel-

se af taksterne på spildevandsområdet (som en del af Forsyningssekretariatets 

regulering med prisloft mv.) vil dette automatisk føre til, at kommunens bloktil-

skud vil skulle reduceres med en andel (40 eller 60 %) af det pågældende over-

skud.  

 

27.       Følgende spildevandsselskaber har bekræftet overfor Sekretariatet for 

Energitilsynet, at der i 2011 lå elproduktion i selskabet, og at der ikke var foretaget 

en selskabsmæssig adskillelse af el- og spildevandsaktiviteten, og ej heller opnået 

dispensations fra kravet om adskillelse: Billund Spildevand A/S, Energi Viborg 

Spildevand A/S, Esbjerg Spildevand A/S, Faxe Spildevand A/S, Fredericia Spil-

devand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S, Furesø Spildevand A/S, Guldborg-

sund Spildevand A/S, Helsingør Spildevand A/S, Herning Vand A/S, Holbæk 

Spildevand A/S, Horsens Vand A/S (i perioden 1. januar 2011 – 1. juni 2011), 

Hunseby Renseanlæg, Kolding Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, Lynettefælles-
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skabet I/S, Morsø Forsyning A/S, Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte, Ringkø-

bing-Skjern Spildevand A/S, Silkeborg Spildevand A/S, Skanderborg Forsynings-

virksomhed A/S, SK Spildevand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S, Sønderborg 

Spildevandsforsyning A/S, Thisted Spildevand A/S, Vandcenter Syd A/S, Vejle 

Spildevand A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, 

Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Århus Vand A/S.  

 

28.       Sekretariatet for Energitilsynet har mindet alle kommuner om indberet-

ningspligten den 15. november 2011 og den 19. januar 2011. Den 1. februar 2012 

havde Sekretariatet for Energitilsynet modtaget 72 umiddelbart korrekte indberet-

ninger.  

 

29.       De resterende 17 kommuner har efterfølgende indberettet til Energitilsynet, 

så alle 89 kommuner har pr. 13. marts 2011 foretaget umiddelbar korrekt indberet-

ning for 2011. Heraf har 6 kommuner indberettet registrerede rådighedsbeløb, inkl. 

renter, som tilsynet skal træffe afgørelse om, jf. tabel 1.  
 
TABEL 1. INDBERETTEDE RÅDIGHEDSBELØB  

Kommune Virksomhed Kr. 

Faaborg-Midtfyn 
FFV Energi og Miljø A/S  

(CVR: 25604822) 
3.637.650 kr. 

Norddjurs 
Strandvejens Vindmøllelaug I/S  

(CVR: 48289258) 
8.264 kr. 

Næstved 
NK- Forsyning A/S  

(CVR: 28118465) 
43.935.000 kr. 

Slagelse 
SK Forsyning A/S  

(CVR: 25797981) 
48.247.558 kr. 

Vordingborg 
Vordingborg Energi Holding A/S  

(CVR: 28318936) 
40.413.333 kr. 

Aalborg 

Nordjysk Elhandel A/S  

(CVR: 20293195 )  

108.336.687 kr. 

1.513.457.799 kr. 

AKE Forsyning A/S  

(CVR: 25453379)  

54.426.210 kr. 

Elforsyningen – AKE Net  

(CVR: 29189420)  

1.350.694.902 kr. 

Samlet for Nordjysk Elhandel A/S,  

AKE Forsyning A/S og  

Elforsyningen – AKE Net 

Sum 
 

1.649.699.604 kr. 

  

30.       Samtlige 89 kommuner har erklæret, at der ikke er overført midler til vand-

, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningsloven (ik-

ke-overførsel af energimidler).  
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LOVGRUNDLAG 
31.       Følgende bestemmelser fra elforsyningsloven indgår i vurderingen:  

Elforsyningslovens §§ 2, 37, 37 a og 37 b:  

§ 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af 

elektricitet.  

Stk. 2. […]  

Stk. 3. […]  

Stk. 4. Klima- og energiministeren [nu klima-, energi- og bygningsministe-

ren] kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, 

som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestem-

melser.  

§ 37. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afstå-

else af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. febru-

ar 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 så-

danne virksomheder.  

Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de 

ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berø-

res af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i 

forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes 

forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der består efter den sel-

skabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at virksomheden 

eller virksomhederne er omfattet af stk. 1 eller, hvis det er en spaltning, § 2, 

stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevands-

forsyninger. Hvis en spaltning fører til, at en eller flere virksomheder alene 

bliver omfattet af § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandforsy-

ninger og spildevandsforsyninger, er det yderligere en betingelse, at der i de 

udspaltede virksomheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, som stam-

mer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om 

kommunal fjernkøling eller lov om naturgas-forsyning. Kommunen afgiver 

i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til Energitilsy-

net i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 37 b om, at der ikke 

i de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler i strid med 3. 

pkt. § 37 a, stk. 6, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.  

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

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

Stk. 4. Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden 

selvejende institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 

3, og der skal efter stk. 1 registreres et vederlag, som mindst svarer til mar-

kedsværdien af de pågældende ejerandele.  

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 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-
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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 ledsagende 

dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumen-

tation.  

Stk. 7. Ved indberetningen efter stk. 5 kan kommunale ejere af aktieselska-

ber, der var børsnoterede den 20. februar 2003, i det samlede rådighedsbe-

løb inkl. beregnet forrentning fradrage et beløb svarende til det gennemsnit-

lige modtagne udbytte fra selskaber omfattet af stk. 1 i årene 1998-2002. 

Fradraget kan dog ikke overstige det samlede modtagne udbytte i det kalen-

derår, som indberetningen vedrører.  

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 god-

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

i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommen-

de har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstil-

skud 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 af-

ståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller 

samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 

6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevands-

forsyninger  

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

rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og even-

tuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke 

godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, 

beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag.  

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

Sundhedsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbe-

løb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter be-

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

skud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede be-

løb i det første modregningsår, beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

[nu Økonomi- og Indenrigsministeriet] en forrentning af restbeløbet fra den 

1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. 

Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberet-

ningsåret.  

Stk. 11. Kommunekemi A/S anses ikke for at være en virksomhed omfattet 

af stk. 1.  

§ 37 a. Kommuner må ikke uden tilladelse fra transport- og energiministe-

ren [nu klima-, energi- og bygningsministeren] bevare ejerandele i virksom-

heder omfattet af § 37, stk. 1, såfremt der i de pågældende virksomheder el-

ler i virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, påbegyndes 

væsentlige nye aktiviteter. Transport- og energiministeren [klima-, energi- 

og bygningsministeren] kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse, herun-
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der om afståelse af ejerandele eller aktiviteter i en eller flere af de pågæl-

dende virksomheder eller om, at midler anvendt til sådanne nye aktiviteter 

skal betragtes som uddelinger efter § 37, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, 

medmindre særlige hensyn tilsiger andet, ske snarest. Dersom tilladelse ikke 

opnås, skal kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende 

virksomheder.  

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der påbe-

gyndes nye aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov 

om kommunal fjernkøling, eller lov om naturgasforsyning eller nye aktivite-

ter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning 

eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i 

medfør af lov om miljøbeskyttelse.  

Stk. 3. I virksomheder omfattet af stk. 1 må der ikke anvendes midler, som 

stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov 

om kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning, til aktiviteter for-

bundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller til 

aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør 

af lov om miljøbeskyttelse.  

Stk. 4. Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens or-

ganisering og økonomiske forhold eller affaldshåndtering i medfør af lov 

om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal væ-

re selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om var-

meforsyning eller lov om naturgasforsyning. Virksomheder, der producerer 

elektricitet ved afbrænding af affald, kan dog udøve aktiviteter forbundet 

med affaldshåndtering omfattet af lov om miljøbeskyttelse uden selskabs-

mæssig adskillelse.  

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 og § 3 i lov om kommunal fjernkøling er ikke 

til hinder for, at servicefunktioner for aktiviteter omfattet af stk. 2 varetages 

i et selvstændigt selskab.  

Stk. 6. Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Energitil-

synet ved erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i med-

før af § 37 b, at der ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i 

strid med stk. 3. Finder Energitilsynet, at en kommune må anses for at have 

anvendt midler i strid med stk. 3, betragtes de pågældende midler som udde-

linger efter § 37, stk. 1. Energitilsynet fastsætter rådighedsdatoen, beløbets 

størrelse og en beregnet forrentning i henhold til § 37, stk. 6. Kan en kom-

mune ikke afgive erklæring i overensstemmelse med reglerne fastsat i med-

før af § 37 b, giver Energitilsynet transport- og energiministeren [nu klima-, 

energi- og bygningsministeren] meddelelse herom. Transport- og energimi-

nisteren [nu klima-, energi- og bygningsministeren] træffer herefter afgørel-

se om hel eller delvis afståelse af aktiviteter eller ejerandele i virksomheder 

omfattet stk. 1.  

Stk. 7. Transport- og energiministeren [nu klima-, energi- og bygningsmini-

steren] kan bestemme eller fastsætte regler om, at andre aktiviteter skal være 

omfattet af stk. 2-6.  

§ 37 b. Klima- og energiministeren [nu klima-, energi- og bygningsministe-

ren] fastsætter regler om indberetning efter § 37, stk. 5, og om dokumentati-

on og regnskabsføring for forhold omfattet af § 37, stk. 2 og 5, og § 37 a, 

stk. 3-6, herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommunens re-

visor eller en statsautoriseret revisor.  
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Stk. 2. Klima- og energiministeren [nu klima-, energi- og bygningsministeren] kan 

endvidere fastsætte regler om påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter som 

nævnt i § 37 a, stk. 1, herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommu-

nens revisor eller en statsautoriseret revisor. 

 

32.       Varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m indgår i vurderingen. Bestemmel-

serne har stort set samme ordlyd som elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, se oven-

for.  

 

33.       De virksomheder, der omfattes af varmeforsyningslovens bestemmelser, er 

ifølge lovens § 23 l ”varmefremføringsvirksomheder”, som defineres i bekendtgø-

relsen om kommunernes indberetninger og erklæringer, jf. § 2. nr. 5 i bkg. 1297 af 

15. december 2008:  

5)Varmefremføringsanlæg: Anlæg til distribution, dvs. levering af opvarmet 

vand eller damp til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, 

samt anlæg til transmission, eksempelvis salg af varme fra et varmeproduk-

tionsanlæg, herunder også affaldsforbrændingsanlæg, til en varmeleveran-

dør. Varmefremføringsanlæg inden for den matrikel, som varme-

produktionsanlægget ligger på, betragtes som en del af varmeproduktions-

anlægget, med mindre der er indgået kontrakt med transmissions- eller di-

stributionsvirksomheden, om at leveringspunktet ligger inden for matriklen.  

 

34.       Lovbemærkninger til § 37 b i elforsyningsloven om tilsynet: 

I medfør af § 37 b vil der blive fastsat regler om dokumentation og regn-

skabsføring for forhold, der er omfattet af § 37, stk. 5, og § 37 a, stk. 3-6. 

Der vil herunder blive udarbejdet én eller flere standarderklæringer, som 

kommunen skal anvende. Der vil endvidere blive udarbejdet en regnskabs- 

og revisionsinstruks, som blandt andet vil fastsætte kravene til den doku-

mentation, der skal ledsage de årlige erklæringer efter § 37, stk. 5, eller § 

37 a, stk. 6, herunder revisorerklæringer.  

Regnskabs- og revisionsinstruksen vil have en sådan udformning, at Energi-

tilsynets tilsyn med overholdelsen af § 37, stk. 5, primært vil kunne baseres 

på en konstatering af, at revisor har konstateret tilstedeværelsen af den for-

udsatte 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, baseres på en konstatering af, at revisor har 

erklæret, at der ikke er anvendt midler i strid med stk. 3. Under hensyn til 

karakteren af bestemmelserne forudsættes det dog, at der periodevis vil bli-

ve foretaget en stikprøvekontrol, hvis nærmere indhold og omfang må af-

hænge af de konkrete omstændigheder.  

 

35.       Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 er vedlagt som bilag 1. I § 

12 står om revisorerklæring: 

§ 12. Kommunen fremsender senest den 1. september i indberetningsåret en af 

kommunens revisor afgivet erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af 

kommunens indberetning og erklæring efter § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, jf. reglerne i 

§ 12, stk. 3, og §§ 13 og 14. 
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VURDERING 
INDBERETNINGERNE OG DE ELPRODUCERENDE SPILDEVANDSSELSKABER 

36.       Elforsyningslovens § 37 a, stk. 4 pålægger spildevandsselskaberne sel-

skabsmæssigt at adskille elproduktionen fra spildevandshåndteringen i to selv-

stændige selskaber. Loven forudsætter dermed, at der ikke eksisterer et selskab 

med både el- og spildevandsaktiviteter. En undtagelse hertil er, at Energistyrelse 

med hjemmel i elforsyningslovens § 2, stk. 4 kan give dispensation fra kravet om 

selskabsmæssig adskillelse. I det omfang, der er givet dispensation, har Energisty-

relsen sat som betingelse, at selskaberne foretager en regnskabsmæssig adskillelse 

af aktiviteterne. Sekretariatet har kendskab til to spildevandsselskaber, der har 

opnået dispensation.  

 

37.       Under den seneste behandling af de kommunale indberetninger har det 

imidlertid kunne konstateres, at hovedparten af spildevandsselskaberne ikke har 

foretaget den adskillelse, som loven forudsætter eller modtaget.  

 

38.       Elforsyningslovens § 37a, stk. 6, 1. pkt. lyder således: 

”Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Energitilsynet 

ved erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 

37 b, at der ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med 

stk. 3.”[stk. 3 bestemmer, at midler fra elforsyningsaktivitet må ikke anven-

des til bl.a. spildevandsaktivitet, red.] 

 

39.       Sekretariatet for Energitilsynet har dels modtaget erklæringer, hvor spilde-

vandsselskaber med elproduktion er med medtaget i kommunernes indberetninger, 

og dels kommunale indberetninger uden spildevandsselskaber med elproduktion, 

selvom kommunerne – efter sekretariatets oplysninger – ejer spildevandsselskaber 

med elproduktioner.  

 

40.       De erklæringer, som indeholder spildevandsselskaber med elproduktion, 

og som kommunerne har afgivet til Energitilsynet inden fristens udløb, hviler for 

hovedpartens vedkommende på selskaber, hvor aktiviteterne hverken er selskabs-

mæssigt eller regnskabsmæssigt adskilt. Det er derfor sekretariatets vurdering, at 

erklæringerne ikke er afgivet med opfyldelse af de krav, loven forudsætter.  

 

41.       Imidlertid kan Sekretariatet for Energitilsynet ikke på det foreliggende 

grundlag dokumentere i nødvendigt omfang, at det forhold, at der ikke er sket en 

selskabs- eller regnskabsmæssig adskillelse, betyder, at der er overført midler i 

strid med de nævnte bestemmelser. Dermed er grundlaget for at anvende § 37a, 

stk. 6, 2.pkt. ikke tilstede. Bestemmelsen lyder således: 

Finder Energitilsynet, at en kommune må anses for at have anvendt midler i 

strid med stk. 3, betragtes de pågældende midler som uddelinger efter § 37, 

stk. 1, 
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42.       Sekretariatet kan imidlertid heller ikke udelukke, at der er sket overførelser 

af midler. Det skyldes, at på baggrund af de oplysninger Sekretariatet for Energi-

tilsynet har fået fra spildevandsselskaberne, er der tale om meget forskellige fore-

tagender både i henhold til produktionsformer og mængder af produceret energi. 

Sekretariatet kan derfor ikke på baggrund af de indkomne oplysninger f.eks. udar-

bejde en form for skabelon, de øvrige kan måles op mod. En vurdering af, om der i 

de konkrete sager er sket overførelse af midler forudsætter således, at der i de en-

kelte selskaber foretages den opgørelse af økonomien, som en selskabsmæssig 

adskillelse forudsætter.  

 

43.       Energitilsynet har i visse tilfælde mulighed for at bede kommunerne om 

yderligere dokumentation jf. § 37, stk. 6: 

Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i 

det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af doku-

mentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de 

registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en be-

regnet 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 gene-

relle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens dis-

konto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende 

dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumen-

tation.  

 

44.       Som det fremgår, omhandler muligheden for at anmode om yderligere 

oplysninger ”dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og veder-

lag og for de registrerede rådighedsdatoer”. Den foreliggende situation drejer sig 

imidlertid ikke om dokumentation for størrelsen af registrerede uddelinger (idet 

der ikke i de modtagne erklæringer er registrerede uddelinger), men om den situa-

tion, at grundlaget for at vurdere, om en uddeling – eller noget der kan sidestilles 

hermed – er sket i det forgangne år, ikke foreligger.  

 

45.       Energitilsynet har desuden i elforsyningsloven § 37 a, stk. 6, 3. pkt., 

hjemmel til at fastsætte rådighedsdatoen, beløbets størrelse samt en beregnet for-

rentning. Imidlertid er det sekretariatets vurdering, at denne bestemmelse ikke 

omfatter den situation, hvor den selskabsmæssige adskillelse af aktiviteterne ikke 

er foretaget, idet en sådan fastsættelse forudsætter, at der forefindes et sagligt 

grundlag for vurderingen, hvilket der ikke gør.  

 

46.       De kommunale indberetninger, hvor de elproducerende spildevandsselska-

ber ikke fremgår på trods af kommunens ejerskab, opfylder på samme måde ikke 

lovens krav om selskabsmæssig adskillelse. Det er endvidere Sekretariatet for 

Energitilsynets vurdering, at kommunerne ikke har mulighed for at afgive en er-

klæring i overensstemmelse med loven, medmindre der er sket selskabsmæssig 

eller regnskabsmæssig adskillelse.  
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47.       Situationen, hvor der ikke afgives erklæring i overensstemmelse med be-

stemmelserne, og hvor der derfor ikke findes grundlag for at foretage en saglig 

vurdering af omfanget af overførte midler, har lovgiver efter Sekretariatet for 

Energitilsynets vurdering imidlertid taget højde for, idet det fremgår af elforsy-

ningslovens § 37 a, stk. 6, 4. og 5. pkt., at: 

Kan en kommune ikke afgive erklæring i overensstemmelse med reglerne 

fastsat i medfør af § 37 b, giver Energitilsynet transport- og energiministe-

ren [nu klima-, energi- og bygningsministeren] meddelelse herom.  

 

48.       Elforsyningslovens § 37 b er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1297 af 15. 

december 2008, hvor det fremgår af §§ 9 og 10, at de to aktiviteter skal kunne 

adskilles. Bestemmelsen lyder således: 

Kommuner skal, jf. § 4, stk. 1, ved erklæring godtgøre, at der ikke er an-

vendt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af elforsyningsloven, 

varmeforsyningsloven, lov om kommunal fjernkøling eller naturgasforsy-

ningsloven til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af 

lov om vandforsyning eller til aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg 

eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Som grundlag 

for erklæringen skal kommunen sikre:  

1) at de virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, organiseres som anført i 

elforsyningslovens § 37 a, stk. 4 og 5, eller varmeforsyningslovens § 23 m, 

stk. 4 og 5…  

og 

I virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, skal midler, der stammer fra 

aktiviteter omfattet af elforsyningsloven, varmeforsyningsloven, lov om 

kommunal fjernkøling eller naturgasforsyningsloven, kunne dokumenteres 

bogføringsmæssigt adskilt fra midler, der stammer fra andre aktiviteter, jf. 

dog stk. 3. Ved midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af elforsynings-

loven, varmeforsyningsloven, lov om kommunal fjernkøling eller naturgas-

forsyningsloven, forstås enhver form for midler, uanset hvor de måtte ligge i 

koncernen, herunder også i delvist ejede virksomheder. 

 

49.       Energitilsynet er således efter loven forpligtet til – hvis kommunerne ikke 

afgiver erklæringer i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af 37 b, at give 

klima-, energi- og bygningsministeren meddelelse herom.  

 

50.       Rent praktisk indstiller Sekretariatet for Energitilsynet, at meddelelsen 

bliver givet til Energistyrelsen. I forhold til Energitilsynets indberetning til Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet må sekretariatet på baggrund af ovenstående tage 

forbehold for eventuelle overførsler i de spildevandsselskaber, hvor der produceres 

el, og hvor der hverken er foretaget selskabsmæssig eller regnskabsmæssig adskil-

lelse. I de selskaber, hvor der er foretaget en adskillelse af aktiviteterne som kan 

sidestilles med selskabsmæssig adskillelse vurderer sekretariatet, at der ikke er 

behov for at tage forbehold, i det omfang, at selskabet er omfattet af kommunens 

indberetning.  
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INDBERETNINGERNE I HENHOLD TIL DEN ALMINDELIGE PROCEDURE 

51.       Det afgørende for om en kommune har registrerings- og indberetningspligt 

efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, stk. 6, er, om kommunen direkte eller indi-

rekte har ejerandele i en virksomhed, der er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 

1, jf. § 37, stk. 1, se pkt. 26.  

 

52.       Tilsvarende gælder for varmefremføringsvirksomhed efter varmeforsy-

ningslovens ligelydende bestemmelser i §§ 23 l og 23 m, stk. 6, se pkt. 31 og 32.  

 

53.       Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået alle indberetningerne efter 

en tjekliste, se bilag 2. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke konstateret forhold 

udover den omtalte problemstilling med elproducerende spildevandsselskaber, 

som giver anledning til registreringer.   

 

54.       Det følger af lovbemærkningerne til de to loves §§ 37 b og 23 n, at ”tilsy-

net (med registrerede rådighedsbeløb) primært vil kunne baseres på en konstate-

ring af, at revisor har konstateret tilstedeværelsen af den forudsatte dokumentation, 

samt at der ikke er konstateret forhold, som burde have givet anledning til registre-

ringer. 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 erklæ-

ret, at der ikke er anvendt midler i strid med stk. 3”.  

 

55.       Da fristen for indsendelse af revisorerklæringerne er den 1. september 

2011, har Sekretariatet for Energitilsynet ikke kunnet basere sin konstatering under 

henvisning til, at revisor har konstateret tilstedeværelsen af den forudsatte doku-

mentation, samt at der ikke er konstateret forhold, som burde have givet anledning 

til registreringer. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering er derfor sket efter 

tjeklistegennemgangen og under forbehold for revisors erklæring. Sekretariatet for 

Energitilsynet vurderer på den baggrund, at der ikke umiddelbart er andre forhold 

end problemstillingen med de elproducerende spildevandsselskaber, som burde 

have givet anledning til registreringer, men tager forbehold for revisors erklæring 

senere på året.  

 

56.       Efter 1. september 2012 vil Sekretariatet for Energitilsynet foretage en 

stikprøvekontrol, således som det også er forudsat i lovbemærkningerne til elfor-

syningslovens § 37 b, se pkt. 34.  

 

57.       Formålet med stikprøvekontrollen er at føre tilsyn med kommunernes fore-

tagne indberetninger, herunder tilsyn med kommunernes dokumentation og regn-

skabsføring i forbindelse hermed, jf. lovbemærkninger til elforsyningslovens § 37 

b, hvoraf det fremgår, at der på grund af karakteren af bestemmelserne periodevis 

foretages en stikprøvekontrol. Tilsynet vil inden udgangen af 2012 blive orienteret 

om resultatet af stikprøveundersøgelsen.  

 

58.       Kommunerne er løbende blevet rykket for rettelser i det omfang, Sekretari-

atet for Energitilsynet har konstateret umiddelbare fejl og mangler i indberetnin-

gerne.  

 

59.       Sekretariatet for Energitilsynet vurderer samlet, at tilsynet kan godkende 

de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter fra Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, 
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Næstved, Slagelse, Vordingborg og Aalborg Kommunes, se tabel 1, pkt. 29. Vide-

re vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at denne godkendelse bør ske med 

forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af de berørte 

kommuners indberetning og med forbehold for resultatet af den kommende stik-

prøveundersøgelse.  

 

AFGØRELSE 
På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet afgø-

relse om følgende:  

 at Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Næstved, Slagelse, Vordingborg og Aal-

borg Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter godkendes med 

forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden her-

af senest den 1. september 2012 og med forbehold for resultatet af den 

kommende stikprøveundersøgelse.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give Økonomi- og In-

denrigsministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. 

renter, jf. § 37, stk. 10 i elforsyningsloven og § 23 l, stk. 10 i varmeforsy-

ningsloven.  

 at erklæringerne fra samtlige 89 kommuner, om ikke-overførsel af ener-

gimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages 

til efterretning, dog med forbehold for følgende spildevandsselskaber: Bil-

lund Spildevand A/S, Energi Viborg Spildevand A/S, Faxe Spildevand 

A/S, Fredericia Spildevand A/S, Furesø Spildevand A/S, Guldborgsund 

Spildevand A/S, Helsingør Spildevand A/S, Herning Vand A/S, Holbæk 

Spildevand A/S, Horsens Vand A/S (i perioden 1. januar 2011 – 1. juni 

2011), Hunseby Renseanlæg, Kolding Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, 

Morsø Forsyning A/S, Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte, Ringkøbing-

Skjern Spildevand A/S, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Sønder-

borg Spildevandsforsyning A/S, Thisted Spildevand A/S, Vandcenter Syd 

A/S, Vejle Spildevand A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning 

Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Århus Vand A/S, som 

ifølge det oplyste ikke har foretaget en retmæssig adskillelse af spilde-

vands- og elaktiviteten. Endvidere tages forbehold for revisors erklæring 

om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunernes indberetning senest 

den 1. september 2012 og for resultatet af den kommende stikprøveunder-

søgelse, jf. elforsyningslovens 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 

23 m, stk. 6.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give meddelelse til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet om rådighedsbeløb, der efterfølgende 

måtte modtages korrigeret indberetning eller erklæring om, og som skal 

meddeles ministeriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og 37 a, 

stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10 og § 23 m, stk. 6.  

 at bemyndige Sekretariatet for Energitilsynet til at give meddelelse efter 

elforsyningslovens § 37 a, stk. 6, 4. pkt. til Energistyrelsen, om de selska-

ber, der hverken har foretaget en selskabsmæssig eller regnskabsmæssig 

adskillelse af el- og spildevandsaktiviteterne, og derfor ikke kan afgive til-

strækkelig dokumentation for omfanget af overførte midler mellem aktivi-

teterne. *9 kommuner har til Energitilsynets sekretariat bekræftet, at de hverken har el- eller var-

meaktiviteter omfattet af indberetnings- og erklæringspligten. 


