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RESUMÉ 
1.             Denne sag forelægges for Energitilsynet, for at tilsynet kan tage stilling 

til flere spørgsmål. Således skal tilsynet tilkendegive:   

 om en restgæld i en forsyning kan indfries i forbindelse med et salg,  

 om en resterende del af et salgsvederlag kan betragtes som en overdæk-

ning, der kan føres tilbage til forbrugerne,  

 om en resterende del af et salgsvederlag kan henlægges i forsyningen eller 

i kommunen med henblik på senere anvendelse,  

 om den senere anvendelse kan være nye varmeforsyningsformer, og  

 om den senere anvendelse kan være nye genbrugsordninger 

BOKS 1 

Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen er en bogføringskonto mellem en kommunes skattefi-

nansierede økonomi og en kommunes takstfinansierede del. Beløbet som tilhører 

forsyningen og dermed den takstfinansierede økonomi kan opføres på mellem-

regningskontoen som kommunens gæld til forsyniningen. 

 

2. Der er således tale om en tilkendegivelsessag, idet kommunen endnu ikke har 

foretaget nogen handling  

 

3. Svendborg Kommunes affalds-afbrændingsanlæg (herefter forsyningen) er i dag 

en integreret del af Svendborg Kommunes forvaltning med egen bogføring. Dvs. 

forsyningen, der er takstfinansieret, er regnskabsmæssigt adskilt fra kommunes 

skattefinansierede del. Mellem kommunens skatte-finansierede del og takstfinan-

sierede del opgøres de økonomiske mellemværender på en bogføringskonto, der 

kaldes mellemregningskontoen 

 

4.             Energitilsynet har ved formandsafgørelse den 12. februar 2009 tilkende-

givet, at nedbringelse af en forsynings gæld til kommunen ikke medfører registre-

ringspligt.  
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5.             Det er derfor sekretariatets opfattelse, at forsyningen i forbindelse med 

salget kan nedbringe sin restgæld til Svendborg Kommune uden, at det medfører 

registreringspligt.  

 

6.             Varmeforsyningsloven har ingen bestemmelser om, i hvilke situationer 

eller hvornår et vederlag er til rådighed for kommunen, og dermed medfører mod-

regning i bloktilskud.  

 

7.             Imidlertid fremgår det af lovbemærkningerne og af et ministersvar i 

forbindelse med Folketingets behandling af lovforslag om modregning, at der skal 

være sket en forbedring af kommunens økonomi, samt at et beløb, der står opført 

som en gæld til forsyningen, ikke er kommet til rådighed.  

 

8.             Da modregningsbekendtgørelsen ikke anvender samme sondring åbnes 

mulighed for fortolkning vedrørende denne problemstilling.  

 

9.             Det er sekretariatets opfattelse, at bekendtgørelsen skal fortolkes i over-

ensstemmelse med lovbemærkninger og ministersvar, og sekretariatet ligger derfor 

til grund, at beløb, der står opført som gæld til forsyningen, ikke er kommet til 

rådighed.  

 

10.         Det er forudsætning for denne vurdering, at en del af forsyningen består 

efter salget.  

 

11.         Vederlaget, som står tilbage efter indfrielsen af gæld, kan evt. betragtes 

som en overdækning, men er ikke en egentlig overdækning, men er derimod en 

akkumuleret værdi. Sekretariatet indstiller, at tilsynet bemyndiger sekretariatet til, 

at sekretariatet kan forhandle med kommunen om tilbageførsel, hvis kommunen 

ønsker denne løsning.  

 

12.         Varmeforsyningsloven såvel som forarbejder regulerer ikke, hvor længe 

et vederlag evt. kan stå opført som gæld på mellemregningskontoen. Det er derfor 

sekretariatets vurdering, at vederlaget efter varmeforsyningsloven kan stå i en 

tidsubegrænset periode. Sekretariatet kan dog ikke udelukke, at der kan opstå 

spørgsmål om omgåelse, hvor vederlaget står på mellemregningskontoen, uden der 

nærmere kan anvises en plan for vederlagets anvendelse.  

 

13.         Det er en forudsætning for iværksættelse af nye varmeforsyningsformer 

samt genbrugsordninger, at disse ikke er væsentligt nye aktiviteter, som kræver 

tilladelse fra Klima- og energiministeren. Dette spørgsmål er uafklaret.  

 

14.         Sekretariatet finder derfor ikke, at der i den foreliggende sag er grundlag 

for, at Energitilsynet kan tilkendegive, om vederlaget kan anvendes til de foreslåe-

de formål.  

 

15.         Med hensyn til spørgsmål om selskabsdannelse oplyser sekretariatet af-

slutningsvist, at det er muligt for kommunen ikke at blive modregnet i bloktilskud, 

hvis der foretages en selskabsdannelse, og vederlaget forbliver i moderselskabet, 

og vederlaget dermed ikke kommer til rådighed for kommunen.  
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TILKENDEGIVELSE 
16.         Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering: 

 At indfrielsen af restgælden i forbindelse med salg af forsyningsvirksom-

heden ikke medfører registrerings- og indberetningspligt, jf. § 23 l, stk. 1.  

 At vederlag, der står opført på kommunens mellemregningskonto mellem 

kommunens skattefinansierede del og forsyningen som gæld til forsynin-

gen, ikke kan betragtes som kommet til kommunens rådighed, forudsat at 

en del af forsyningsvirksomheden består, og dermed har en særskilt bogfø-

ringskonto, jf. bekendtgørelsen § 6, stk. 2 og 4, første punktum, jf. § 23 l.  

 At et vederlag fra salg af forsyningsvirksomhed som udgangspunkt kan 

henstå opført som gæld på mellemregningskontoen i en tidsubegrænset pe-

riode. Den forrentning af vederlaget, der opnås, skal følge vederlaget og 

henføres til samme bogføringskonto.  

 At der dog kan opstå spørgsmål om omgåelse i situationer, hvor vederla-

get står på mellemregningskontoen, uden der nærmere kan anvises en plan 

for vederlagets anvendelse. Dette forhold vil blive styrket, hvis den tilba-

geværende del af forsyningen ikke varetager andre aktiviteter.  

 At Energitilsynet ikke i den sammenhæng har vurderet, om forsyningen 

derved iværksætter en ny aktivitet, der kræver tilladelse efter § 23 m, 

stk.1.  

 At en afklaring af, om de ønskede aktiviteter kræver tilladelse i medfør af 

§ 23 m, stk. 1, er af afgørende betydning for en tilkendegivelse vedrørende 

midlers anvendelse til samme aktiviteter. Ønsker kommunen Energitilsy-

nets tilkendegivelse til dette spørgsmål, må dette afklares forud herfor. 

 

17.         Det tilkendegives desuden, at Energitilsynet på baggrund af sagsfremstil-

ling og vurdering bemyndiger: 

 Sekretariatet til at indgå i forhandling med kommunen med henblik på at 

sikre, at en eventuel løsning om tilbageførelse af vederlaget til hhv. var-

me- og affaldskunderne afspejler en ligestilling af de to ydelsers aftagere, 

hvis kommunen ønsker at anvende et vederlag til først at indfri forsynin-

gens gæld til kommunen, lade et eventuelt restbeløb stå på en mellemreg-

ningskonto for senere at anvende beløbet til nye varmeforsyningsformer 

eller genbrugsordninger. 

 
SAGSFREMSTILLING 
18.         Energitilsynet skal i denne sag tage stilling til, om der i lovgivningen, 

herunder energiforsyningslovenes forarbejder åbnes mulighed for at anvende et 

salgsvederlag til forbedringer i Svendborg Kommune eksempelvis til nye energi-

forsyningsformer uden, at det udløser modregning i Svendborg Kommunes stats-

tilskud, det såkaldte bloktilskud.  

 

19.         Sagen forelægges, idet Energitilsynet ikke tidligere har truffet afgørelser 

eller tilkendegivet om reglerne for registrering, udlodning efter varmeforsynings-

lovens § 23 l.  

 

20.         Sagen er ikke en afgørelse, da Svendborg Kommune har rettet henvendel-

se til sekretariatet med anmodning om, at tilsynet tilkendegiver, hvordan retsstil-

lingen er i forskellige scenarier.  



ENERGITILSYNET |  Side 4/18 

21.         Baggrunden er, at Svendborg Kommune overvejer at sælge kommunens 

affaldsforbrændingsanlæg. Kommunen overvejer efter salget forskellige løsninger 

til håndtering af det vederlag, der måtte komme af salget.  

 

22.         Svendborg Kommune finder det mest realistisk, at værket sælges gældfrit. 

Den eksisterende restgæld til kommunens skattefinansierede del ønskes derfor 

indfriet i umiddelbar forbindelse med salget, således at udgifter til låneomlægning 

spares.  

 

23.         Svendborg Kommune ønsker derudover så vidt muligt at undgå at skulle 

foretage en selskabsdannelse forud for salget.  

 

24.         Svendborg Kommune overvejer to scenarier: 

 Scenarie 1: Vederlaget tilbageføres til varme- og affaldskunderne med 

samme fordeling som fordelingen af fællesomkostninger.  

 Scenarie 2. Vederlaget anvendes på sigt til at etablere genbrugsordninger 

eller investere i udvikling af nye varmeforsyningsformer i en ny bydel.  

 

25.         Affaldsforbrændingsanlægget er organiseret som en del af den kommuna-

le forvaltning, som en selvstændig virksomhed under det takstfinansierede område 

og er et kraftvarmeværk.  

 

26.         Anlægget afbrænder primært affald fra Svendborg, men også fra andre 

kommuner. Al den producerede varme leveres til Svendborg Fjernvarme a.m.b.a.  

 

27.         Ved salg af affaldsforbrændingsanlægget ophører Svendborg Kommune 

med at have en kraftvarmevirksomhed.  

 

28.         Værket har en restgæld på 200 mio. kr.  

 

29.         På baggrund af sagen finder sekretariatet det relevant, at Energitilsynet 

giver dets tilkendegivelse til følgende spørgsmål:  

 

30.         Hvornår skal et evt. vederlag fra salg af forsyningsvirksomheden registre-

res i medfør af varmeforsyningsloven med den virkning, at der senere foretages 

modregning i kommunens bloktilskud?  

 

31.         Tilsynet vil herunder tage stilling til a) betydningen af den kommunale 

mellemregningskonto. b) betydningen af forsyningens gæld til kommunen. c) be-

tydningen af efterfølgende anvendelse vederlaget.  
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LOVGRUNDLAG 
32.         El ? og varmeforsyningslovene har enslydende bestemmelser om tilsynets 

opgaver angående uddelinger og vederlag, som kommunerne modtager fra deres 

el- og varmevirksomheder.  

 

33.         Ifølge lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med 

senere ændringer (herefter varmeforsyningsloven) § 23 l skal kommuner, der di-

rekte eller indirekte ejer virksomhed med varmefremføring registrere og indberette 

til Energitilsynet modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i 

sådanne virksomheder. Tilsvarende gælder ifølge elforsyningslovens § 37 for så 

vidt angår elproduktions-, eltransport-, elhandels- og eller elleveringsvirksomhed. 

Energitilsynet indberetter på grundlag heraf kommunernes rådighedsbeløb til In-

denrigsministeriet med henblik på, at Indenrigsministeriet modregner de relevante 

kommuner i deres statstilskud.  

 

34.         Den relevante bestemmelse for sagen er varmeforsyningslovens § 23 l. I 

nærværende lovgrundlag er alene omtalt de dele af bestemmelsen, der har relevans 

for sagen. § 23 l, stk. 1, lyder således: 

§ 23l. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved af-

ståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 20. 

februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, el-

ler virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 

20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. 

 

35.         Hvilket beløb kommunerne skal indberettes fremgår af § 23 l, stk. 6. Det 

fremgår heraf, at det er det beløb, der er kommet til kommunens rådighed, der skal 

indberettes. 

Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i 

det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation 

for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rå-

dighedsdatoer. 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 reduktion i kommunens statstilskud 

efter lov om kommunal udligning og generelle 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 dokumentation.  

 

36.         Det er derfor af stor betydning for indberetningen, at registreringen om-

fatter den dato, uddelingerne eller vederlagene er kommet til kommunens rådig-

hed. Dette fremgår af varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 3: 

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

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

 

37.         Herudover er de nærmere krav til indberetningen fastlagt i "Bekendtgø-

relse nr. 1297 af 15. december 2008 om kommuners indberetning og afgivelse af 

erklæring efter elforsyningslovens §§ 37 og 37a og varmeforsyningslovens §§ 23 l 

og 23 m" (I det følgende kaldet "modregningsbekendtgørelsen").  
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38.         Om nedbringelse af forsyningens gæld til kommunen fremgår følgende af 

modregningsbekendtgørelsens § 3, stk. 5: 

Stk. 5. Nedbringelse af en kommunal elforsynings- eller varmefremførings-

virksomheds gæld til kommunen medfører ikke registreringspligt. Der skal 

ligeledes ikke ske registrering, hvis et moderselskab sælger et datterselskab, 

så længe vederlaget fra salget forbliver i moderselskabet eller i koncernfor-

bundne varme-, fjernkølings- eller naturgasvirksomheder. 

 

39.         Modregningsbekendtgørelsen uddyber ligeledes registreringen og rådig-

hedsdatoen. Det fremgår således af § 6, stk. 1-4, at: 

§ 6. Kommunen skal tilrettelægge sit bogholderi således, at modtagne udde-

linger og vederlag ved afståelse i henhold til § 3, stk. 3 og 4, registreres på 

særskilte konti i bogholderiet.  

Stk. 2. Registreringen skal omfatte alle modtagne uddelinger og vederlag 

ved afståelse, medmindre der er tale om en selskabsmæssig omstrukturering 

omfattet af elforsyningslovens § 37, stk. 2, eller varmeforsyningslovens § 

23 l, stk. 2. I det omfang uddelinger og vederlag ikke består af kontante be-

løb, skal der som grundlag for registreringen foreligge dokumentation for 

værdiansættelsen. Værdiansættelsen skal ske til markedsværdien.  

Stk. 3. Som grundlag for registreringen skal foreligge dokumentation for rå-

dighedsdatoen samt beløbets størrelse.  

Stk. 4. Rådighedsdatoen er den dato, hvor uddelingen eller vederlaget ved 

afståelse er til kommunens rådighed, og hvor kommunen har mulighed for 

at disponere over beløbet. Beløbet regnes eksempelvis for at være til kom-

munens rådighed, når det indgår på en kommunal konto, jf. dog § 7, stk. 2. 

Ved uddelinger, som ikke registreres i det kommunale regnskab, til kom-

munens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virk-

somheder, anses uddelingstidspunktet for rådighedsdatoen. Ved afståelse til 

fonde anses afståelsestidspunktet for rådighedsdatoen. 

 

40.         Bestemmelsen henviser til modregningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2:  

Stk. 2. Indbetalinger vedrørende de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, kan, 

hvor der er etableret en kommunal opkrævningsfunktion, indgå på kommu-

nens bankkonto uden registrering i henhold til § 3, stk. 1, såfremt følgende 

krav opfyldes: 

1. Ved hver måneds udgang opgøres og udlignes den mellemregning, 

som er opstået som følge af stk. 2, således at der sker overførsel af 

modtagne beløb, som tilhører virksomheder omfattet af § 3, stk. 2, 

til særskilte bankkonti tilhørende disse virksomheder, medmindre 

det er åbenbart, at virksomhederne omfattet af § 3, stk. 2, ikke ved 

månedens udgang har foretaget udlån af midler til kommunen. 

2. Omkostninger relateret til virksomhederne, og som afholdes af den 

fælles kommunale økonomiforvaltning fra kommunens bankkonto, 

kan fragå ved opgørelsen af mellemregningen, inden denne udlig-

nes.  

3. Den opgjorte mellemregning skal for perioden og indtil indfrielse i 

den efterfølgende måned forrentes med en rentesats svarende til den 

markedsrente, som kommunen måtte betale for et tilsvarende lån. 
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41.         Ifølge varmeforsyningslovens § 23 m må kommuner ikke bevare ejeran-

dele uden tilladelse fra Klima- og Energiministeren, hvis der påbegyndes væsent-

lige nye aktiviteter i virksomheder. Bestemmelsen administreres som det fremgår 

af Klima- og Energiministeriet, og der er derfor ikke redegjort nærmere for be-

stemmelsen her.  

 

42.         Til forståelse af lovbestemmelser er det relevant at inddrage lovens forar-

bejder.  

 

43.         Varmeforsyningsloven § 23 m, stk. 1, bestemmer, at en kommune ikke 

uden tilladelse må eje virksomheder, der påbegynder væsentligt nye aktiviteter: 

§ 23m. Kommuner må ikke uden tilladelse fra transport- og energiministe-

ren bevare ejerandele i virksomheder omfattet af § 23 l, stk. 1, såfremt der i 

de pågældende virksomheder eller i virksomheder, som de direkte eller indi-

rekte ejer andele i, påbegyndes væsentlige nye aktiviteter. Transport- og 

energiministeren kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse, herunder om 

afståelse af ejerandele eller aktiviteter i en eller flere af de pågældende virk-

somheder eller om, at midler anvendt til sådanne nye aktiviteter skal betrag-

tes som uddelinger efter § 23 l, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, medmin-

dre særlige hensyn tilsiger andet, ske snarest. Dersom tilladelse ikke opnås, 

skal kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virk-

somheder.  

 

44.         Varmeforsyningsloven § 23 m, stk. 2, modificerer dette udgangspunkt, 

når den nye aktivitet falder indenfor forsyningslovenes rammer samt affaldshånd-

tering i medfør af miljøbeskyttelsesloven:  

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

gyndes nye aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning eller lov 

om naturgasforsyning eller nye aktiviteter forbundet med vandforsyningsan-

læg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spil-

devandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse.  

 

45.         Varmeforsyningsloven § 23 m, stk. 3, bestemmer, at der i virksomheder 

omfattet af stk. 1, ikke må anvendes midler fra el-, gas- eller varmeforsyning til 

aktiviteter forbundet med vandforsyning, spildevand eller affaldshåndtering. 

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

mer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning eller lov om naturgas-

forsyning, til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om 

vandforsyning eller til aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affalds-

håndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse.  
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FORARBEJDER TIL VARMEFORSYNINGSLOVENS § 23 L OG ELFORSYNINGSLO-

VENS § 37.  

46.         Der er parallelitet mellem varmeforsyningsloven § 23 l og elforsynings-

loven § 37. Fra og med 2000 har bestemmelserne således i relation til lovarbejde 

været behandlet sidestillet. Derfor henviser forarbejderne til varmeforsyningsloven 

i vidt omfang til forarbejderne til elforsyningsloven, idet ændringerne har været 

forelagt i samme lovforslag, og det derfor har været hensigtsmæssigt at skrive 

bemærkningerne et sted og derefter krydshenvise. Derfor har det ingen betydning, 

at forarbejder primært refererer til elforsyningsloven. Lovforslagene med tilhøren-

de forarbejder vedrører herefter såvel elforsyningsloven som varmeforsyningslo-

ven.  

 

47.         Derudover er det relevant kort at omtale bestemmelsernes historik, da 

bestemmelserne i både elforsyningsloven og varmeforsyningsloven har skiftet 

nummer, hvilket er relevant at være opmærksom på ved læsning af de citerede 

lovbemærkninger.  

 

48.         Elforsyningsloven § 37, som var den første bestemmelse om modregning, 

hed tidligere § 10 b. Denne bestemmelse blev indsat ved lov nr. 189 af 12. marts 

1997. Den tilsvarende bestemmelse blev indført som § 23 e i varmeforsyningslo-

ven i 2000 ved lov nr. 451.  

 

49.         Både bestemmelsen i el ? og varmeforsyningsloven er siden ændret til 

deres nuværende form. For varmeforsyningslovens vedkommende blev bestem-

melsen ændret i 2003 ved lov nr. 452 og fik nummerændring til § 23 l i 2006 ved 

lov nr. 520.  

 

50.         Af lovforslag nr. L 125 af 13. marts 1997, hvor den første bestemmelse i 

elforsyningslovens som nævnt blev fremsat, fremgår, at det var af afgørende be-

tydning at afgrænse forsyningens økonomi i forhold til den øvrige kommunale 

økonomi med henblik på at sikre, at den konkrete kommunale skatteopkrævning 

modsvares af samme kommunes service:  

"?? Elforsyningsvirksomheder har siden elforsyningslovens ikrafttræden i 

1977 været underlagt prisbestemmelser, hvorefter kun nødvendige omkost-

ninger kan indregnes i priserne.  

??.På det kommunale område indebar dette »hvile-i-sig-selv« princip, at de 

gevinster og tab, der kunne opstå i forbindelse med driften af forsynings-

virksomhederne, ikke måtte have betydning for den enkelte kommunes skat-

teopkrævning, men alene måtte reguleres over takstopkrævningen hos for-

syningsområdets forbrugere?"  

? Hvis kommunerne beslutter sig for frasalg med henblik på at bruge en 

værdistigning, der baserer sig på aktiver, som er opbygget ved forbrugerbe-

taling til henlæggelser og drift, til andre formål end til elforsyning, brydes 

der med grundlaget for »hvile-i-sig-selv« princippet i elforsyningsloven, 

som bygger på, at forsyningsvirksomhederne forvalter forbrugernes behov 

for elforsyning og derfor også de økonomiske ressourcer, som er nødvendi-

ge for at sikre elforsyningen til forbrugerne.  
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?? Det kommunale selvstyre - herunder den selvstændige kommunale skat-

teopkrævning - bygger på, at der er en forholdsvis tæt sammenhæng mellem 

den skatteprocent, den enkelte kommune opkræver, og det serviceniveau 

kommunen tilbyder sine borgere. Denne sammenhæng sikres gennem ud-

ligningssystemet, der i betydeligt omfang udjævner forskellene i kommu-

nernes skattegrundlag og udgiftsbehov. Sammenhængen mellem skattepro-

cent og serviceniveau vil imidlertid blive brudt, hvis der i enkelte kommu-

ner forekommer betydelige indtægter, der ikke indgår i systemet med skat-

teopkrævning, statstilskud og udligning. .."                      

 

51.         I forbindelse med indførelsen af bestemmelserne om modregning kom i 

varmeforsyningsloven ved L 451 fremgår følgende af lovforslagets generelle be-

mærkninger som begrundelse for indførelsen: 

"Beslutter en kommune sig for salg af et fremføringsanlæg med henblik på 

at bruge en værdistigning, der baserer sig på aktiver, som er opbygget ved 

forbrugerbetaling, til andre formål end til varmeforsyning, brydes der med 

grundlaget for »hvile-i-sig-selv«-princippet i varmeforsyningsloven, der 

bygger på, at forsyningsvirksomhederne forvalter forbrugernes behov for 

varmeforsyning og derfor også de økonomiske ressourcer, som er nødven-

dige for at sikre varmeforsyningen til forbrugerne. Ved den foreslåede ord-

ning tages der højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser, det vil ha-

ve, såfremt enkelte kommuner gennem deres ejerandele i forbruger- og sam-

fundsskabte værdier kan få store engangsindtægter." 

 

52.         Som det ses ovenfor, blev baggrunden fra den oprindelige bestemmelse i 

elforsyningsloven gentaget i varmeforsyningsloven  

 

53.         Bestemmelserne blev ændret mere radikalt ved lovforslag nr. L 162 frem-

sat den 20. februar 2003, hvorefter den fik den udformning der kendes i dag. Som 

baggrund for de ændrede regler anføres det i de generelle bemærkninger til lov-

forslaget, at: 

"De gældende bestemmelser i el- og varmeforsyningslovene om fuld mod-

regning af nettoprovenuet i kommunernes statstilskud har fungeret som en 

hæmsko for nødvendige strukturtilpasninger i energisektoren. Hertil kom-

mer, at konsekvenserne af bestemmelsernes anvendelse endnu ikke er klar-

lagt af Energitilsynet, hvilket gør det vanskeligt for en kommune at vurdere 

fordelene ved at sælge ejerandele. Disse bestemmelser foreslås derfor op-

hævet og erstattet af nye regler, som giver et naturligt incitament for de 

kommunale ejere til at varetage deres ejerinteresser i sektoren".  

.."På denne baggrund har økonomi- og erhvervsministeren forhandlet med 

Folketingets partier om fastlæggelse af rammerne for, hvorledes uddelinger 

og vederlag fra energivirksomheder kan anvendes af kommunerne. Efter 

forslaget vil enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner eller 

amtskommuner fra energivirksomheder, medføre en procentvis reduktion i 

statens generelle tilskud til den pågældende kommune. Kommuner vil som 

ejere af disse virksomheder fortsat være fritaget for beskatning af ejerind-

tægter, men disse indtægter vil resultere i en reduktion i statstilskud til 

kommunen. Andre ejere af energivirksomheder eller af rettigheder herover 

vil ved afståelse mv. blive beskattet af en del af salgsvederlaget?" 
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54.         Vedrørende gældsindfrielse anføres det endvidere i de almindelige be-

mærkninger (afsnit 4.A), at et af formålene er, at kommunerne anspores til at ind-

fri gæld: 

"..Forslaget sikrer de kommunale ejere af energivirksomheder et incitament 

til en mere rationel varetagelse af deres ejerinteresser i sektoren. Samtidigt 

sikres, at der som for andre ejere af energivirksomheder sker en fordeling 

mellem staten og kommunen af det provenu, som måtte fremkomme ved af-

ståelser mv. Da forslaget forventes at ville fremme strukturudviklingen i 

sektoren gennem afståelse af kommunale energivirksomheder, må det for-

ventes, at forslaget vil indebære positive økonomiske konsekvenser for så-

vel staten som for kommunerne.  

Forslaget tager sigte på at hindre, at engangsgevinster i kommunerne med-

fører et ekstraordinært direkte forbrug i kommunerne. Forslaget stimulerer 

ligeledes til, at kommunerne indfrier eksisterende gæld?" 

 

55.         Af lovforslagets specifikke bemærkninger til elforsyningslovens § 37 

(hvortil der henvises i relation til varmeforsyningslovens § 23 l.) fremgår, at ve-

derlag er defineret som enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder en kom-

mune: 

"Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk 

værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalan-

dele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelin-

ger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også 

bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, her-

under konvertible obligationer mv. Hvis den økonomiske værdi består i an-

det end kontante beløb, skal der foretages en ansættelse af markedsværdien 

af de pågældende uddelinger eller vederlag pr. rådighedsdatoen, jf. stk. 2. 

Værdiansættelsen skal være i overensstemmelse med de værdiansættelser, 

som ved uddelingen er foretaget i virksomheden, eller som har ligget til 

grund for fastsættelsen af vederlag ved afståelse. Der kan ikke ske fradrag 

ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved afståelse, dvs. at f.eks. sæd-

vanlige handelsomkostninger (udgifter til eksterne rådgivere, tinglysnings-

afgift mv.) ikke kan fradrages. Der er heller ikke behov for fradrag for be-

skatning, da kommuner og amtskommuner er fritaget for beskatning." 

 

56.         Under udvalgsbehandlingen af lovforslag L 162, blev der stillet to 

spørgsmål (nr. 38, bilag 40 og 39, bilag 41) til den daværende økonomi- og er-

hvervsminister af Folketingets Energipolitiske Udvalg vedrørende elforsyningslo-

ven § 37 og varmeforsyningsloven § 23 l.  

 

57.         Spørgsmål 38 omhandler også andre spørgsmål end spørgsmålet om § 37. 

Nedenfor er alene citeret de dele af spørgsmålet som er relevant i denne sag.  

"?Elfor efterlyser derudover en nærmere definition af, hvad der skal forstås 

ved udtrykket "til rådighed" i forslaget til § 37, stk. 2, i L 162 i de tilfælde, 

hvor en kommune eller amtskommune driver en forsyningsvirksomhed som 

en del af den kommunale forvaltning.  
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Jeg mener, at udtrykket kan defineres på følgende måde: En uddeling eller 

et vederlag må i lovforslagets forstand anses for at være "til rådighed" for en 

kommune eller en amtskommune fra det tidspunkt, hvor kommunen kan di-

sponere over det pågældende beløb til andre formål end forsyningsformål; 

det vil sige fra det tidspunkt, hvor forsyningsområdets værdier er reduceret 

med det pågældende beløb og det økonomiske råderum i relation til kom-

munens øvrige aktiviteter, herunder de skattefinansierede, er tilsvarende 

forbedret. Hvis eksempelvis en kommunal forsyningsvirksomhed sælger ak-

tier i et datterselskab, vil vederlaget til forsyningen således ikke være omfat-

tet af registreringspligten i § 37, så længe vederlaget indgår i forsynings-

virksomhedens regnskab. Registreringspligten indtræder først, når vederla-

get regnskabsmæssigt overføres til den øvrige del af kommunen, og midler-

ne derfor kan anvendes til andre aktiviteter end forsyning..."  

 

58.         Spørgsmål 39 vedrører ligeledes rådighedsbeløbet:  

"Advokatfirmaet Bent Skov & Partnere spørger i deres henvendelse, hvor-

dan henholdsvis den takstfinansierede og den skattefinansierede del af 

kommunekassen tænkes defineret i lovgrundlaget. De spørger endvidere, 

om rådighedsbeløbet, sådan som det defineres i L 162, vil kunne opgøres ud 

fra en nettobetragtning, der f.eks. tager højde for anskaffelsessummen for 

det afståede aktiv. Jeg kan, som svar på disse spørgsmål, henvise til min be-

svarelse af spørgsmål 38.  

Bent Skov & Partnere spørger derudover, om et vederlag, der indgår på en 

mellemregningskonto mellem kommunen og dens forsyningsenhed, vil bli-

ve betragtet som et rådighedsbeløb i elforsyningslovens § 37, stk. 4?s for-

stand.   Hvis det modtagne vederlag står opført på en mellemregningskonto 

mellem kommunen og dens elforsyningsvirksomhed som kommunens gæld 

til elforsyningsvirksomheden, vil beløbet ikke blive betragtet som et rådig-

heds beløb i § 37, stk. 4?s forstand. Jeg kan i øvrigt henvise til min definiti-

on af rådighedsbegrebet i besvarelsen af spørgsmål 38." 

 
BEGRUNDELSE 
59.         Afgørende for besvarelse af spørgsmålet om, hvornår et vederlag fra salg 

af forsyningsvirksomhed udløser modregning i kommunens bloktilskud, er om et 

eventuelt vederlag er registreringspligtigt, jf. varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1.  

 

60.         Afgørende for om et vederlag er registreringspligtigt er, at det er kommet 

til kommunens rådighed, jf. § 23 l, stk. 3.  

 

61.         Dermed bliver det afgørende at foretage en vurdering af, om vederlaget 

ved et salg kommer til kommunens rådighed.  
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62.         I den konkrete forespørgsel tegnes to forskellige scenarier i forbindelse 

med et salg. Vurderingen af om et vederlag er kommet til rådighed, må derfor 

foretages for de enkelte scenarier. 

 Scenarie 1: Vederlaget tilbageføres til varme- og affaldskunderne med 

samme fordeling som fordelingen af fællesomkostninger.     

 Scenarie 2. Vederlaget anvendes på sigt til at etablere genbrugsordninger 

eller investere i udvikling af nye varmeforsyningsformer i en ny bydel.  

 

63.         Forud for begge scenarier ønsker kommunen, at gælden indfris i forbin-

delse med salget.  

 

64.         Derfor er det relevant først at vurdere betydningen af, at en del af veder-

laget anvendes til gældsindfrielse.  

 

65.         Energitilsynet har ved formandsafgørelse den 12. februar 2009 tilkende-

givet, at: 

"?da der ved indfrielsen af Struer Forsyning Fjernvarme A/S´ gæld til Struer 

Kommune ikke er sket en formueoverførsel, medfører indfrielse af gælden 

ikke registreringspligt jf. varmeforsyningslovens § 23 l". 

 

66.         Ligeledes fremgår det af tilkendegivelsen, at det: 

"Ved tilkendegivelsen er lagt til grund, at i henhold til § 3, stk. 5, i Energi-

styrelsens bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 om kommuners 

indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37a og 

varmeforsyningslovens §§ 23l og 23m, medfører nedbringelse af en kom-

munal elforsynings ? eller varmeforsynings gæld til kommunen ikke regi-

streringspligt, da det beløb der tilfalder kommunen ikke beriger kommunen, 

da der er tale om et tilgodehavende. " 

 

67.         Anvendelse af en del af vederlaget til indfrielse af gæld, er således, jf. 

Energitilsynets tilkendegivelse af 12. februar 2009, ikke registreringspligtig.  

EN RESTERENDE DEL AF VEDERLAGET 

68.         Spørgsmålet er herefter om den resterede del af vederlaget skal registre-

res. Dette spørgsmål er afhængigt af, hvilket scenarium, der er tale om, idet der 

kan sondres mellem scenarium 1, hvorefter den resterende del af vederlaget skal 

tilbageføres til varme- og affaldskunderne og scenarie 2, hvorefter den resterende 

del af vederlaget skal anvendes til hhv. nye varmesystemer og nye genbrugsord-

ninger.  

SCENARIE 1 

69.         Ved vurdering af scenarie 1 er det relevant at vurdere, om vederlaget 

kommer til rådighed for kommunen, når kommunen lader vederlaget stå på mel-

lemregningskontoen.  

 

70.         Affaldsforbrændingen er en selvstændigt drevet virksomhed men en inte-

greret del af kommunen, og der skal derfor i medfør af de kommunalretlige regler 

være en særskilt konto for denne virksomhed i kommunens kontoplan.  
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71.         Et vederlag som kommunen modtager i forbindelse med salg, kan derfor 

både registreres på forsyningens særskilte bogføringskonto eller tilføres kommu-

nens skattefinansierede del.  

 

72.         Varmeforsyningsloven tager ikke stilling til denne registrering og bogfø-

ring.  

 

73.         I forbindelse med behandlingen af L162 blev ministeren af Energipolitisk 

udvalg bedt om at svare på spørgsmål om elforsyningslovens § 

37/varmeforsyningsloven § 23 l. Svaret er citeret under lovgrundlag.  

 

74.         Heraf fremgår det, at § 37 mv. skal forstås således, at et beløb, der på 

mellemregningskontoen står anført som gæld til forsyningen, ikke skal betragtes 

som værende kommet kommunens til rådighed.  

 

75.         Modregningsbekendtgørelsen fastsætter som nævnt under lovgrundlaget 

nærmere reglerne for registrering.  

 

76.         Modregningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, bestemmer, at kommunen som 

udgangspunkt skal registrere alle modtagne udlodninger og vederlag.  

77.         Af modregningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, fremgår, at rådighedsdatoen 

er den dato, hvor uddelingen eller vederlaget ved afståelse er til kommunens rå-

dighed, og hvor kommunen har mulighed for at disponere over beløbet. Beløbet 

regnes eksempelvis for at være til kommunens rådighed, når det indgår på en 

kommunal konto.  

 

78.         Bestemmelserne afgrænser ikke betydningen af om, beløbet står anført 

som gæld til forsyningen.  

 

79.         Bestemmelserne sætter heller ikke en tidsmæssig begrænsning for, hvor-

når et beløb kan antages at være kommet til kommunens rådighed.  

 

80.         Imidlertid fremgår det af lovbemærkningerne, at det afgørende kriterium 

er, om der sker en forøgelse af kommunens økonomi.  

 

81.         Dertil kommer, at ministeren forud for hjemmelsbestemmelsens vedtagel-

se i Folketinget over for Folketingets Energipolitiske Udvalg klart har afgrænset 

hjemmelsbestemmelsen således, at beløb, der står opført på en mellemregnings-

konto mellem kommunen og dens forsyningsvirksomhed, ikke skal betragtes som 

et rådighedsbeløb.  

 

82.         Dermed kan en bestemmelse fastsat administrativt med hjemmel i lov 

ikke få et andet indhold end hjemmelsbestemmelsen men må på baggrund af al-

mindelig lovfortolkning forstås i sammenhæng med den præcisering, ministeren 

har givet Folketinget, og som har dannet grundlag for vedtagelsen.  

 

83.         Dertil kommer, at beløb i sådanne tilfælde fortsat må betragtes som for-

syningens ejendom, hvilket betyder, at kommunen ikke har rådighed og ikke kan 

disponere frit over beløbet.  
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84.         På den baggrund lægger sekretariatet herefter til grund, at beløb, der står 

anført som gæld til forsyningen, ikke kan betragtes som kommet til kommunens 

rådighed, jf. bekendtgørelsen § 6, stk. 2 og 4, jf. § 23.  

 

85.         Forudsætningen for, at en kommune i forbindelse med salg af forsynings-

virksomhed, kan lade vederlaget stå på mellemregningskontoen er således efter 

sekretariatets vurdering, at beløbet står klart opført som gæld til forsyningen. 

Dermed er det også en forudsætning, at der efter salget fortsat eksisterer en kom-

munal varmeforsyningsvirksomhed, således at en særskilt konto med registrering 

vederlaget kan være tilknyttet.  

 

86.         Hvis hele virksomheden er solgt, kan der i sagens natur ikke være en sær-

skilt kommunal konto knyttet dertil.  

 

87.         Består forsyningen efter salget, kan der opstå den situation, at forsynings-

virksomheden alene varetager formueforvaltning af vederlaget. Der kan i den situ-

ation være tale om, at forsyningen dermed påbegynder en væsentlig ny aktivitet, 

jf. § 23 m. Dette spørgsmål er ikke underlagt Energitilsynets kompetence og be-

handles derfor ikke yderligere.  

TILBAGEFØRELSE TIL DE OMFATTEDE FORBRUGERE, DIREKTE FRA MELLEM-

REGNINGSKONTOEN. 

88.         Står vederlaget opført som gæld på varmeforsyningens særskilte bogfø-

ringskonto i kommunens kontoplan, kan scenarium 1 sammenlignes med afvikling 

af en overdækning.  

 

89.         Det følger af varmeforsyningsloven § 21 samt af Energitilsynets praksis, 

at afvikling af en overdækning som udgangspunkt skal ske fremadrettet.  

 

90.         Energitilsynet kan ikke give pålæg om, at varmeprisen skal ændres bag-

udrettet.  

 

91.         En overdækning skal således efter tilsynets praksis som udgangspunkt 

tilbageføres til forbrugerne fremadrettet i priserne.  

 

92.         I nærværende sag drejer det sig ikke om en overdækning, men om at føre 

værdien af forsyningsvirksomheden tilbage til de forbrugere, der har bidraget til 

oparbejdelsen af værdien.  

 

93.         En metode til tilbageførelse af overdækningen til hhv. varmeforsynings-

kunderne og affaldskunderne er ikke nærmere beskrevet i det foreliggende materi-

ale. Sekretariatet indstiller på den baggrund, at Energitilsynet bemyndiger sekreta-

riatet til at indgå i forhandling med kommunen med henblik på at sikre, at en even-

tuel løsning afspejler en ligestilling af de to ydelsers aftagere, hvis kommunen 

ønsker at iværksætte scenarie 1.  
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94.         Scenarie 1 rejser også det spørgsmål, om der er en tidsmæssig grænse for, 

hvor længe vederlaget kan stå på mellemregningskontoen før den tilbageføres til 

forbrugerne. Det er relevant, idet en løsning kunne være, at tilbageføre beløbet 

over en periode. Spørgsmålet kan også være relevant i relation til scenarie 2 men 

bliver behandlet allerede nu.  

 

95.         Loven eller lovens forarbejder giver ikke nærmere regler herfor.  

 

96.         Loven eller lovens forarbejder giver heller ikke nærmere regler for en 

eventuel tidsmæssig begrænsning i henstand med anvendelse af et salgsvederlag.  

 

97.         Regler om udligning af mellemregningskontoen fremgår af modregnings-

bekendtgørelsen § 7, stk. 2, som er en undtagelse til § 6, stk. 4. Herefter skal kon-

toen udlignes månedligt, når midlerne indgår på mellemregningskontoen som led i 

en opkrævningsfunktion.  

 

98.         En opkrævningsfunktion er, når der i kommunen er oprettet en service-

funktion, som varetager opkrævning af eksempelvis varmeafgifter på vegne af 

forsyningen.  

 

99.         I dette tilfælde er det forsyningens medarbejdere, der udsteder og sender 

regninger til den enkelte forbruger, dog under anvendelse af kommunal software, 

som forsyningen betaler for anvendelse af.  

100.     I Svendborg Kommune er der ikke en sådan opkrævningsfunktion på veg-

ne af forsyningen. Bekendtgørelsens § 7 stk. 2, er derfor ikke relevant i denne sag.  

 

101.     Det er sekretariatets opfattelse, at der ikke hverken i varmeforsyningslo-

ven, i dens forarbejder eller i nævnte bekendtgørelse er andre tidsmæssige be-

grænsninger.  

 

102.     Som udgangspunkt er det derfor sekretariatets vurdering, at vederlaget kan 

henstå opført som gæld på mellemregningskontoen i en tidsubegrænset periode.  

 

103.     Efter sekretariatets vurdering kan der dog opstå spørgsmål om omgåelse i 

situationer, hvor vederlaget står på mellemregningskontoen, uden der nærmere kan 

anvises en plan for vederlagets anvendelse. Dette forhold vil blive styrket, hvis 

den tilbageværende del af forsyningen ikke varetager andre aktiviteter.  

 

104.     Sekretariatet gør endelig opmærksom at spørgsmålet om formueforvaltning 

og vederlagets øvrige anvendelse kan være omfattet af forsyningslovene, jf. § 23 

m. Dette spørgsmål er ikke underlagt Energitilsynets kompetence og behandles 

derfor ikke yderligere.  
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SCENARIE 2: FORMÅL FOR ANVENDELSE AF VEDERLAG 

105.     I scenarie 2 forudsættes den del af vederlaget, der resterer efter indfrielsen 

af forsyningens restgæld, anvendt til hhv. nye varmeforsyningsformer eller nye 

genbrugsordninger. Spørgsmålet er derfor her, om sådanne anvendelser har betyd-

ning i relation til reglerne om registrering og modregning.  

 

106.     Udgangspunktet i varmeforsyningsloven for anvendelse af beløb fra en 

forsyningsvirksomhed er, at beløb ikke kan overføres fra varmeforsyningsvirk-

somhederne til anden virksomhed. Dette bliver også udtrykt i § 23 m, stk. 3, i rela-

tion til nye aktiviteter. Her bliver det præciseret, at virksomhederne ikke må an-

vende midler fra el-, gas- og varmeforsyninger til aktiviteter ved vand-, spildevand 

eller affaldshåndtering uden for varmeforsyningslovens område.  

 

107.      I relation til bestemmelserne om registrering er dette nærmere defineret i 

varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 2, idet virksomheder omfattet af § 23 l, ikke 

skal have tilladelse til at iværksætte nye aktiviteter, hvis de er omfattet af § 23 m, 

stk. 2, dvs. nye aktiviteter omfattet af varmeforsyningsloven, lov om elforsyning 

eller lov om naturgasforsyning eller nye aktiviteter forbundet med vandforsy-

ningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spil-

devandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse.  

 

108.     I den foreliggende sag er der tale om vederlag fra virksomhed, som både 

har varetaget aktiviteter efter lov om varmeforsyning og lov om miljøbeskyttelse.  

 

109.     Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at det vil være af afgøren-

de betydning for vurdering af vederlagets anvendelse om der med hhv. nye varme-

forsyningsformer og nye genbrugsordninger vil være tale om aktiviteter, som kræ-

ver tilladelse som nye aktiviteter eller om der er tale om aktiviteter, som forsynin-

gen umiddelbart kan iværksætte på baggrund af den eksisterende aktivitet.  

110.     Det skyldes, at hvis der er tale om aktiviteter, som ikke kan betragtes som 

nye, ville disse også kunne være iværksat uden salg og dermed påvirket forsynin-

gens økonomi. Det er sekretariatets vurdering at samme hensyn bør varetages i 

relation til anvendelsen af midler efter § 23 m, stk. 3.  

 

111.     Sekretariatet finder på den baggrund ikke, at der i den foreliggende sag er 

grundlag for at tilkendegive, hvorvidt midler kan anvendes til hhv. nye varmefor-

syningsformer eller nye genbrugsordninger, da dette spørgsmål bør afvente, om 

iværksættelse af sådanne aktiviteter forudsætter tilladelse efter § 23 m, stk.1.  

 

112.     Sekretariatet indstiller på den baggrund, at Energitilsynet over for kommu-

nen oplyser:  

 

113.     At en afklaring af, om de ønskede aktiviteter kræver tilladelse i medfør af § 

23 m, stk. 1, er af afgørende betydning for en tilkendegivelse vedrørende midlers 

anvendelse til samme aktiviteter. Ønsker kommunen derfor Energitilsynets tilken-

degivelse til dette spørgsmål, må dette afklares forud herfor.  

SELSKABSDANNELSE.   

114.     Afslutningsvis kan sekretariatet til orientering berøre, om en selskabsdan-

nelse forud for salg har betydning for besvarelsen.  
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115.     En kommune skal først foretage en registrering, når den modtager den 

økonomiske værdi. Det er således først efter dette rådighedstidspunkt, at modreg-

ning i bloktilskud kan blive aktuelt.  

 

116.     Det følger af § 3, stk. 5, 2. punktum, i modregningsbekendtgørelsen, som 

er en undtagelse til udgangspunktet om registreringspligt, at når en kommune har 

organiseret sig som en koncern, og vederlaget forbliver i moderselskabet, er der 

ingen registreringspligt.  

 

117.     Det vil sige, at den skattefinansierede del af kommunen ikke får rådighed 

over vederlaget ved salg.  

 

118.     Dette vil være tilfældet, når der er foretaget en selskabsdannelse og et hol-

dingselskab er moderselskab og er ejer af pågældende datterselskab (forsynings-

selskabet), jf. eksempel 1 i bilaget til modregningsbekendtgørelsen.  

 

119.     Det er således muligt for en kommune at sælge et datterselskab og undgå at 

blive modregnet i bloktilskud. Kommunen må blot ikke have rådighed over veder-

laget i den skattefinansierede del af kommunen.  

 
TILKENDEGIVELSE 
120.     Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering: 

 At indfrielsen af restgælden i forbindelse med salg af forsyningsvirksom-

heden ikke medfører registrerings- og indberetningspligt, jf. § 23 l, stk. 1.  

 At vederlag, der står opført på kommunens mellemregningskonto mellem 

kommunens skattefinansierede del og forsyningen som gæld til forsynin-

gen, ikke kan betragtes som kommet til kommunens rådighed, forudsat at 

en del af forsyningsvirksomheden består, og dermed har en særskilt bogfø-

ringskonto, jf. bekendtgørelsen § 6, stk. 2 og 4, første punktum, jf. § 23 l.  

 At et vederlag fra salg af forsyningsvirksomhed som udgangspunkt kan 

henstå opført som gæld på mellemregningskontoen i en tidsubegrænset pe-

riode. Den forrentning af vederlaget, der opnås, skal følge vederlaget og 

henføres til samme bogføringskonto.  

 At der dog kan opstå spørgsmål om omgåelse i situationer, hvor vederla-

get står på mellemregningskontoen, uden der nærmere kan anvises en plan 

for vederlagets anvendelse. Dette forhold vil blive styrket, hvis den tilba-

geværende del af forsyningen ikke varetager andre aktiviteter.  

 At Energitilsynet ikke i den sammenhæng har vurderet, om forsyningen 

derved iværksætter en ny aktivitet, der kræver tilladelse efter § 23 m, 

stk.1.  

 At en afklaring af, om de ønskede aktiviteter kræver tilladelse i medfør af 

§ 23 m, stk. 1, er af afgørende betydning for en tilkendegivelse vedrørende 

midlers anvendelse til samme aktiviteter. Ønsker kommunen Energitilsy-

nets tilkendegivelse til dette spørgsmål, må dette afklares forud herfor. 
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121.     Det tilkendegives desuden, at Energitilsynet på baggrund af sagsfrem-

stilling og vurdering bemyndiger: 

 Sekretariatet til at indgå i forhandling med kommunen med henblik på at 

sikre, at en eventuel løsning om tilbageførelse af vederlaget til hhv. var-

me- og affaldskunderne afspejler en ligestilling af de to ydelsers aftagere, 

hvis kommunen ønsker at anvende et vederlag til først at indfri forsynin-

gens gæld til kommunen, lade et eventuelt restbeløb stå på en mellemreg-

ningskonto for senere at anvende beløbet til nye varmeforsyningsformer 

eller genbrugsordninger. 

 

 


