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RESUMÉ   
1.       Denne sag drejer sig om, hvorvidt overdragelsen af et kommunalt kraftvar-

meværk til en privat virksomhed indeholder tilskud i strid med varmeforsynings-

lovens bestemmelser.  

 

2.       Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til dette spørgsmål, hvilket 

også er grunden til at sagen forelægges. Statsforvaltningen på Sjælland har bedt 

Energitilsynet om en tilkendegivelse om spørgsmålet.  

 

3.       Da indtægterne fra salget ikke kan dække det tilgodehavende, kommunens 

skattefinansierede del har hos kommunens takstfinansierede del, hvor kraftvarme-

værket organisatorisk er placeret indtil det overdrages, opstår spørgsmålet, om 

kommunens valg af en salgspris kan sidestilles med et tilskud, og hvem der i givet 

fald modtager dette tilskud.  

 

4.       Hvis en salgspris kan sidestilles med et tilskud vil det efter sekretariatets 

vurdering være køberen, der er modtager af tilskuddet. Køberen i den foreliggende 

sag er et andelsselskab.  

 

5.       Bestemmelsen i varmeforsyningsloven om kommunale tilskud omfatter kun 

tilskud til kommunale varmeforsyningsanlæg.  

 

6.       Derfor er det relevant at vurdere om Energitilsynet har kompetence til at 

behandle spørgsmålet.  

 

7.       Den relevante bestemmelse i varmeforsyningsloven omhandler nemlig kun 

dispositioner, der kan karakteriseres som ”tilskud” til ”kommunale varmeforsy-

ningsanlæg”. Hvis gældsafskrivningen således ikke kan vurderes som værende til 

gavn for et kommunalt varmeforsyningsanlæg, er dispositionen ikke omfattet af 

den relevante bestemmelse i varmeforsyningsloven, og dermed af tilsynets kompe-

tence.  
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8.       Da køber er et forbrugerejet andelsselskab og således ikke kan betegnes som 

et kommunalt varmeforsyningsanlæg falder problemstillingen udenfor anvendel-

sesområdet for varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6.  

 

9.       Forholdet er dermed ikke reguleret af varmeforsyningsloven og dermed ikke 

underlagt Energitilsynets kompetence.  

10.   Energitilsynet kan på det grundlag ikke efterkomme statsforvaltningens an-

modning om en tilkendegivelse herom. 

  

  

TILKENDEGIVELSE 
11.   På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav Energitil-

synet:  

 At spørgsmålet om tilskud til forbrugerejet andelsselskab falder udenfor 

varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 og dermed ikke er underlagt Energi-

tilsynets kompetence. 

   

 
SAGSFREMSTILLING 
 
VÆRKET 

12.   Sagen drejer sig om overdragelsen af kraftvarmeværket beliggende Energivej 

2, 4571 Grevinge (Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk).  

 

13.   Odsherred Kommune har siden 1994 ejet og drevet kraftvarmeværket, som er 

et barmarksværk med ca. 300 tilsluttede forbrugere i Grevinge og Herrestrup.  
 
BEGRUNDELSE FOR SALG OG KØBESUM 

14.   I en henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland af 30. oktober 2009 og hen-

vendelse til SKAT af 15. januar 2010 begrundede kommunen sit ønske om at sæl-

ge kraftvarmeværket med henvisning til, at en fortsættelse af den daværende drift 

måtte forventes at give en stadig mere urentabel drift.  

 
SALGSBESTRÆBELSER 

15.   Odsherred Kommune annoncerede i 2008 i Ugeavisen Ingeniøren og Dansk 

Fjernvarme, hvilket resulterede i henvendelse fra dels en erhvervsdrivende dels fra 

en gruppe af kraftvarmeværkets forbrugere.  

 

16.   Forhandlinger blev derpå indledt med den interesserede erhvervsdrivende om 

salg af kraftvarmeværket. Forhandlingerne, herunder due-dilligence, endte resul-

tatløst den 12. december 2008.  

 

17.   Kommunen indledte dernæst forhandlinger med forbrugergruppen (nu GHE-

nergi A.m.b.a.), som dog ikke mente, at kraftvarmeværkets gæld på kr. 

22.189.358,- svarede til værkets markedspris.  

 

18.   På den baggrund anmodede Odsherred Kommune BDO Kommunernes Revi-

sion (BDO) om, som uafhængig sagkyndig, at vurdere værket i medfør af Medde-

lelse af 10. juli 1997 fra Kommissionen om statsstøtteelementer i forbindelse med 

offentlige myndigheders salg af jord og bygninger § 2.A., og på den baggrund at 

beregne, hvad markedsprisen for værket skulle være.  
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19.   Beregningen viste en værdi på kr. 10.608.000, ved en rente på 5 % og 11 mio. 

ved en rente på 4,5 %.  

 

20.   Odsherred Kommune anførte i sit brev til statsforvaltningen af 30. oktober 

2009, at hvis rapporten fra BDO skulle følges, ville kommunen være nødt til, at 

skære 11,4 millioner af restgælden på værket, hvilket var godkendt af byrådet den 

30. juni 2009 under forudsætning af, at statsforvaltningen godkendte den samlede 

handel.  

 

21.   Købesummen ville således skulle anvendes til gældsnedbringelse på kraft-

varmeværkets mellemregningskonto med kommunen, men ville ikke medføre fuld 

dækning af gælden.  

 
SKAT 

22.   BDO anmodede den 15. januar 2010, som repræsentant for Odsherred Kom-

mune, SKAT om i et bindende svar at bekræfte, at markedsværdien af de aktiver 

der tilsammen udgjorde Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk udgjorde kr. 10,7 

millioner.  

 

23.   SKAT bekræftede i brev af 2. februar 2010, at den anførte pris var markeds-

prisen på de aktiver, som tilsammen udgjorde kraftvarmeværket under forudsæt-

ning af, at Statsforvaltningen Sjælland dels godkendte salg af kraftvarmeværket 

uden offentligt udbud, dels godkendte kommunens gældsafskrivning.  

 
OVERDRAGELSEN 

24.   Odsherred Kommune besluttede sig på baggrund af ovenstående til at sælge 

Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk til Grevinge/Herrestrup Energi A.m.b.a. 

(GHEnergi).  

 

25.   GHEnergi blev stiftet af beboerne i Grevinge og Herrestrup med henblik på 

overtagelse af Kraftvarmeværket, og værket vil efter overtagelsen være et andels-

selskab.  

 

26.   Odsherred Kommune har til sekretariatet oplyst, at der endnu ikke er sket 

overdragelse, idet overdragelsen blandt andet er betinget dels af Statsforvaltningen 

Sjællands godkendelse af, at salget kunne ske uden offentligt udbud, dels at kom-

munens gældsafskrivning, ligeledes bliver godkendt af statsforvaltningen, jf. 

købsaftalens pkt. 19.  

 

27.   Ved overdragelsen overtager GHEnergi de aktiver, der tilsammen udgør Gre-

vinge-Herrestrup Kraftvarmeværk.  

 

28.   Købesummen er aftalt til kr. 10,7 millioner og i forbindelse med overtagelsen 

vil kommunen stille garanti på kr. 4,4 millioner overfor Dragsholm Sparekasse, jf. 

pkt. 15 i købsaftalen. I købesummen er indregnet et vederlag på kr. 100.000,- for 

garantien, jf. kommunens brev til SKAT af 15. januar 2010 samt købsaftalens pkt. 

15.  
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HENVENDELSE TIL ENERGITILSYNET 

29.   På den baggrund skrev statsforvaltningen den 27. maj 2010 således til Energi-

tilsynet:   

”…  

I henhold til Varmeforsyningsloven § 20a, stk. 6, må en kommune ikke yde 

støtte til driften af varmeværker. Efter det for statsforvaltningen oplyste, va-

retages administrationen af den nævnte bestemmelse af Energitilsynet.  

Som det fremgår af det vedhæftede materiale, agter kommunen at afhænde 

varmeværket til et forbrugerejet selskab for ca. 10 millioner kr., hvilket er 

væsentligt under den gæld, der i dag påhviler Grevinge Herrestrup Kraft-

varmeværk.  

Statsforvaltningen skal i den anledning bede Energitilsynet meddele, om et 

salg på de anførte vilkår vil være i overensstemmelse med Varmeforsy-

ningslovens § 20a, stk. 6.  

…”  

30.   Energitilsynet har ikke tidligere haft lejlighed til at tage stilling til om en 

overdragelse af at kraftvarmeværk udgør tilskud i strid med varmeforsyningslo-

ven.   

 

RETSGRUNDLAG OG PRAKSIS 

LOVGRUNDLAG      

KOMMUNALT TILSKUD 

31.   Varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 indeholder et forbud mod, at kommuner 

yder tilskud til kommunale varmeforsyningsanlæg:  

            Stk. 6. Kommuner må ikke yde tilskud til kommunale varmeforsyningsan-

læg.  

 

32.  Af lovforslaget, hvorved bestemmelsen blev indsat i varmeforsyningslo-

ven[1], fremgår det, at bestemmelsen præciserer, at ”hvile i sig selv princippet” 

kun er fraveget i forhold til kommunernes adgang til at føre midler ud af et kom-

munalt varmeforsyningsselskab i form af forretning af indskudskapital:  

I forslaget til § 20 a, stk. 6, præciseres, at varmeforsyningslovens »hvile-i-

sig-selv«-princip kun er fraveget i lovforslagets bestemmelser om indtægts-

rammeregulering for så vidt angår kommuners adgang til at føre midler ud 

af kommunale varmeforsyningsselskaber, idet kommunerne har mulighed 

for en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. Omvendt fastholdes 

det, at kommunerne ikke har adgang til at tilføre de kommunale virksomhe-

der midler. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for, at en kommune 

som debitor dækker eventuelle underskud i en sådan virksomhed. Kapital-

bevillinger og garantistillelse vil ligeledes ikke være omfattet af bestemmel-

sen i stk. 6.  
 
PRAKSIS 

33.   Der foreligger ingen relevant praksis fra Gas- og Varmeprisudvalget, Energi-

tilsynet, konkurrenceankenævnet eller Energiklagenævnet angående varmeforsy-

ningslovens § 20a, stk. 6.   
 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
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LITTERATUR 

34.   Litteraturen beskæftiger sig ikke meget med varmeforsyningslovens § 20a, 

stk. 6.  

 

35.   I Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard og Bent Ole 

Gram Mortensen[2] fremgår det på side 148, at bestemmelsen skal ses som en 

præcisering af ”hvile i sig selv princippet”, set i lyset af muligheden for at føre 

midler ud af varmeforsyningsvirksomheder ved forrentning af indskudskapital:  

”Bestemmelsen er således en præcisering af hvile i sig selv princippet, der 

skal ses i lyset af muligheden for at føre midler ud af varmeforsyningsvirk-

somheden i form af ekstraordinær forrentning af indskudskapital, jf. § 20, 

stk. 2”.  

36.   Det anføres videre på side 149, at forbuddet mod kommunalt tilskud til 

varmeforsyningen tillige fremgår af det kommunalretlige hvile i sig selv 

princip, som er udtryk for et byrdefordelingsprincip, hvorefter kommunal 

forsyningsvirksomhed ikke uden hjemmel må bruges til at supplere skatte-

indtægterne, dels at forsyningsvirksomheden ikke skal skattefinansieres:  

”Forbuddet i stk. 6 mod kommunale tilskud til varmeforsyningen følger af 

det i kommunalretten gældende hvile-i-sig-selv princip. Det kommunale 

hvile-i-sig-selv princip, som er kommet til udtryk gennem tilsynspraksis, er 

et todelt princip. Dels er det udtryk for, at kommunerne ikke uden lovhjem-

mel må benytte forsyningsvirksomhed til at supplere skatteindtægterne, dels 

er det udtryk for, at kommunen ikke må skattefinansiere den kommunale 

forsyningsvirksomhed helt elle delvist. Der er således tale om et byrdeforde-

lingsprincip mellem borgere betragtet som aftagere af ydelser og borgere 

betragtet som skatteydere.”   

 
HØRINGSSVAR 
37.   Udkast til sekretariatets notat har været sendt til Odsherred Kommune og 

GHEnergi A.m.b.a. med henblik på indhentelse af eventuelle bemærkninger.  

ODSHERRED KOMMUNE  

38.   Odsherred Kommune har den 6. og 7. oktober 2010 sendt bemærkninger til 

notatet.  

 

39.   Kommunen ønskede fremhævet, at kommunen har anvendt BDO Kommu-

nernes Revision (BDO) om som uafhængig sagkyndig at vurdere værket i medfør 

af Meddelelse af 10. juli 1997 fra Kommissionen om statsstøtteelementer i forbin-

delse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger § 2.A.[3] og på den 

baggrund at beregne, hvad markedsprisen for værket skulle være.  

 

40.   Kommunen oplyste i øvrigt, at kommunens garantistillelse på kr. 4,4 mio., 

skulle svare til genvinsten ved en billigere låntagning, som GHEnergi A.m.b.a. 

kunne opnå ved at optage den del af lånet under en kommunegaranti. Prissætnin-

gen af garantien skulle i øvrigt være foretaget som foreskrevet i statsstøttemedde-

lelsen – Meddelelse af 10. juli 1997 fra Kommissionen om statsstøtteelementer i 

forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger.  

 

  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn3
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41.   Endelig har kommunen oplyst, at GHEnergi A.m.b.a. yder kommunen fuld-

stændig refusion for omkostninger i forbindelse med indlån af værksbestyrer samt 

dennes efterfølger til kraftvarmeværket, i det omfang selskabet benytter værkføre-

ren og dennes efterfølger.  

 

42.   Sekretariatet har den 5. oktober 2010 anmodet Odsherred kommune besvare 

en række spørgsmål, herunder hvornår kommunen anser ejendomsretten til de 

aktiver, som samlet udgør Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk for overdraget til 

GHEnergi A.m.b.a., hvornår og hvordan gældsafskrivningen foregår samt hvornår 

købesummen betales  

 

43.   Kommunen har den 28. oktober 2010 besvaret sekretariatets henvendelse.  

 

44.   Odsherred kommune redegjorde i sin besvarelse for, at det er kommunens 

opfattelse, at ejendomsretten til de aktiver der samlet set udgør Grevinge-

Herrestrup kraftvarmeværk skifter ejer, før betingelsen for overdragelsen er til 

stede – navnlig en eventuel godkendelse fra Statsforvaltningen Sjælland. Når god-

kendelsen måtte foreligge, er det kommunens opfattelse, at ejendomsretten må 

anses som værende overdraget pr. 1. januar 2009.  

 

45.   Kommunen redegjorde dernæst for, at værkets gæld til kommunen den 1. 

januar 2009 udgjorde kr. 22,1 mio. I forbindelse med handlen vil kommunen af-

skrive kr. 11,4 millioner på gælden.  

 

46.   I den forbindelse anfører kommunen, at en bogføringsmæssig postering vil 

ske samtidigt med handlens berigtigelse, hvor statuskonti afstemmes, og eventuel-

le berigtigelser foretages. Kommunen anfører, at der således ikke vil ske nogen 

form for pengemæssige transaktioner – blot en nedskrivning af et positivt mellem-

værende med modpost på balancekontoen.  

 

47.   Rent tidsmæssigt effektueres gældsafskrivningen, når handlen kan berigtiges.  

 

48.   Endelig er redegjort for, at bankforbindelsen for GHE A.m.b.a. indestår som 

garant for, at den kontante købesum kan stilles til rådighed, idet GHE A.m.b.a. 

først er forpligtet til at effektuere betalingen, når der foreligger endelig anmærk-

ningsfrit skøde. Dette vil ske, såfremt Statsforvaltningen Sjælland meddeler posi-

tivt svar på kommunens ansøgning.  
 
GHENERGI A.M.B.A. 

49.   GHEnergi A.m.b.a. har via Odsherred Kommune sendt bemærkninger til 

notatudkastet den 7. oktober 2010.  

 

50.   Virksomhedens bemærkninger angår alene det forhold, at faktiske udgifter til 

værksbestyreren afregnes overfor Odsherred Kommune  
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BEGRUNDELSE 
51.   Varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 omhandler efter sin ordlyd tilskud fra en 

kommune til kommunale varmeforsyningsanlæg.  

 

52.   Bestemmelsens formulering betoner varmeforsyningsanlæggets ejerforhold 

og må umiddelbart forstås således, at dens anvendelsesområde er begrænset til 

tilfælde, hvor en kommune foretager en disposition, som kan udgøre et tilskud, 

overfor et varmeforsyningsanlæg ejet af kommunen.  

 

53.   Bemærkningerne til bestemmelsen støtter denne udlægning. Således anføres 

det i bemærkningerne, at det med bestemmelsen fremhæves, at kommunerne ikke 

har adgang til at tilføre ”de kommunale virksomheder” midler.  

 

54.   For at sagen falder indenfor § 20a, stk. 6’ anvendelsesområde, må kommunen 

derfor skulle foretage en disposition, som kan udgøre tilførsel af midler til kom-

munalt varmeforsyningsanlæg.  

 

55.   Da indtægterne fra salget ikke kan dække det tilgodehavende, kommunens 

skattefinansierede del har hos kommunens takstfinansierede del, hvor kraftvarme-

værket organisatorisk er placeret indtil det overdrages, opstår spørgsmålet, om 

kommunens valg af en salgspris kan sidestilles med et tilskud, og hvem der i givet 

fald modtager dette tilskud.  

 

56.   Hvis en salgspris kan sidestilles med et tilskud vil det efter sekretariatets vur-

dering være køberen, der er modtager af tilskuddet. Køberen i den foreliggende 

sag er et andelsselskab.  

 

57.   Bestemmelsen i varmeforsyningsloven om kommunale tilskud omfatter kun 

tilskud til kommunale varmeforsyningsanlæg.  

 

58.   Derfor er det relevant at vurdere om Energitilsynet har kompetence til at be-

handle spørgsmålet.  

 

59.   Den relevante bestemmelse i varmeforsyningsloven omhandler nemlig kun 

dispositioner, der kan karakteriseres som ”tilskud” til ”kommunale varmeforsy-

ningsanlæg”. Hvis gældsafskrivningen således ikke kan vurderes som værende til 

gavn for et kommunalt varmeforsyningsanlæg, er dispositionen ikke omfattet af 

den relevante bestemmelse i varmeforsyningsloven, og dermed af tilsynets kompe-

tence.  

 

60.   Da køber er et forbrugerejet andelsselskab og således ikke kan betegnes som 

et kommunalt varmeforsyningsanlæg falder problemstillingen udenfor anvendel-

sesområdet for varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6.  

 

61.   Forholdet er dermed ikke reguleret af varmeforsyningsloven og dermed ikke 

underlagt Energitilsynets kompetence.  

 

62.   Energitilsynet kan på det grundlag ikke efterkomme statsforvaltningens an-

modning om en tilkendegivelse herom.  
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TILKENDEGIVELSE 
63.   På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegav Energitil-

synet:  

 At spørgsmålet om tilskud til forbrugerejet andelsselskab falder udenfor 

varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 og dermed ikke er underlagt Energi-

tilsynets kompetence. 

 
[1] Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, fremsat den 29. marts 2000 (LFF 199-2000.1.240), 
side 11, 1. spalte. 

[2] Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard & Bent Ole Gram Mortensen, 1. udgave/ 1. 

oplag, Forlaget Thomson A/S, København 2003. 
[3] I kommunens svar fremgår nærværende note: Vurderingsordningen er beskrevet således i Konkurrencestyrel-

sens Statsstøttehåndbog (2008), pkt. 2.4.2. ff.: ”De to overordnede principper i meddelelsen er, at salg af jord og 

bygninger ikke udgør statsstøtte, hvis salget foretages enten (1) ved et tilstrækkeligt publiceret, offentligt og 

betingelsesløst udbud, der kan sammenlignes med en auktion, hvor det højeste eller eneste tilbud accepteres, da 

dette pr. definition er et salg til markedsværdien eller (2) efter udførelse af en vurdering ved en uafhængig sag-

kyndig. Hvis en offentlig myndighed ikke ønsker at anvende den procedure, der er beskrevet ovenfor, skal der 
udføres en uafhængig vurdering af en eller flere vurderingssagkyndige, før der indledes forhandlinger om salg for 

at fastlægge en markedsværdi på grundlag af almindeligt accepterede markedsindikatorer og vurderingsstandar-

der. Kommissionen definerer en vurderingssagkyndig som en person med et godt omdømme, som har relevant 
uddannelse og erfaring. Den sagkyndige skal også være neutral i sin vurdering og må altså ikke være underlagt 

indflydelse fra offentlige myndigheder”. 

 

 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftnref1
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftnref2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftnref3

