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INDLEDNING 
1.                   Ved brev af 19. oktober 2004 rettede Korsør Kommune ved kom-

munens advokat henvendelse til Energitilsynet vedrørende en selskabsmæssig 

omstrukturering af den kommunale fjernvarmeforsyning.  

 

2.                   Kommunen ønsker bekræftet, at en påtænkt transaktion efter fusi-

onsskatteloven ikke giver anledning til spørgsmål om forbrugernes forkøbsret efter 

varmeforsyningslovens § 23 f.   

 

3.                   Korsør Kommune rejser spørgsmålet om forbrugernes forkøbsret til 

fremføringsanlægget, fordi varmeforsyningsloven indeholder en bestemmelse om, 

at inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de 

forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre 

end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris (§ 

23 f, stk. 1).  

 

4.                   I henhold til bestemmelsen gælder det tilsvarende ved afståelse af 

ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller af ejerandele 

i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg (§ 23 f, stk. 3).  

 

5.                   Da Korsør Kommunes indflydelse på fjernvarmeforsyningen efter 

omstruktureringen ses at være usvækket, er der for Energitilsynets sekretariat at se 

ikke i selve den selskabsmæssige omstrukturering som forklaret af kommunen en 

konflikt med varmeforsyningslovens bestemmelser om forbrugernes forkøbsret til 

fremføringsanlægget.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Korsør kommune v/kommunens advokat,  

 at Energitilsynet på baggrund af Korsør Kommunes forklaringer finder, at 

den selskabsmæssige omstrukturering af den kommunale fjernvarmefor-

syning ikke i sig selv rejser spørgsmål om forbrugernes forkøbsret til 

kommunens fremføringsanlæg efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, 

jf. § 23 f, stk. 3.   

 

SAGSFREMSTILLING  
6.                   Ved brev af 19. oktober 2004 rettede Korsør Kommune ved kom-

munens advokat henvendelse til Energitilsynet vedrørende en selskabsmæssig 

omstrukturering af den kommunale fjernvarmeforsyning efter varmeforsyningslo-

vens § 23 e.  

 

7.                   Kommunen ønsker bekræftet, at en selskabsmæssig omstrukturering 

efter de i § 23 e, stk. 2, nævnte regler ikke giver anledning til spørgsmål om for-

brugernes forkøbsret efter varmeforsyningslovens § 23 f.  

 

8.                   Sagens baggrund er følgende:  

 

9.                   Kommunen har i en årrække drevet fjernvarmeforsyningsvirksom-

hed. Som led i omstruktureringen af de kommunale forsyningsvirksomheder i 

aktieselskabsform har kommunen tidligere etableret aktieselskab A, som er et af 

kommunen helejet administrations- og holdingselskab for de kommunale forsy-

ningsaktiviteter. I år 2000 erhvervede aktieselskab A det af selskabet helejede 

aktieselskab B med det formål at selskab B skulle overtage og drive kommunens 

fjernvarmeforsyningsvirksomhed med virkning fra 1. januar 2001.  

 

10.               På det tidspunkt var værdien af aktiver og passiver og mellemregnin-

gen med kommunen ikke opgjort. Det blev derfor besluttet at overdrage driften og 

hertil hørende aktiver og passiver i den kommunale fjernvarmeforsyning til sel-

skab B, mens overdragelsen af materielle anlægsaktiver m.m. og passiver i øvrigt 

måtte afvente opgørelsen.  

 

11.               Kommunen søger nu den selskabsmæssige omstrukturering tilende-

bragt ved at overdrage materielle anlægsaktiver m.m. og passiver i øvrigt til sel-

skab B.  

 

12.               Omstruktureringen er tænkt gennemført ved en dobbelt skattefri aktiv-

tilførsel efter fusionsskattelovens § 15 c. Aktivtilførslen sker først fra kommunen 

til selskab A mod vederlag til kommunen alene i aktier og herefter fra selskab A til 

selskab B mod vederlag til selskab A alene i aktier. Kommunen ejer selskab A 100 

pct., og selskab A ejer selskab B 100 pct.  

  



ENERGITILSYNET  Side 3/4 

BEGRUNDELSE 
13.               Varmeforsyningslovens § 23 e, som ændret ved lov nr. 452 af 10. juni 

2003, bestemmer i stk. 1, at kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og 

vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i periode efter 

den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, 

eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. 

februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder.  

 

14.               § 23 e, stk. 2, bestemmer, at selskabsmæssige omstruktureringer i 

form af fusioner, spaltninger eller tilførsler af aktiver omfattet af fusionsskattelo-

vens regler eller i form af aktieombytninger omfattet af aktieavancebeskatningslo-

vens § 13 anses ikke for afståelse af ejerandele i henhold til stk. 1, i det omfang 

kommunens vederlag består i ejerandele i en eller flere virksomheder omfattet af 

stk. 1.  

 

15.               Varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, har følgende ordlyd: Inden et 

anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, 

hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kom-

muner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris.  

 

16.               § 23 f, stk. 3, bestemmer, at forkøbsretten efter stk. 1 og 2 finder til-

svarende anvendelse ved afståelse af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvar-

met vand eller damp eller af ejerandele i virksomheder, der ejer sådanne fremfø-

ringsanlæg.  

 

17.               Efter § 23 f, stk. 4, bortfalder forkøbsretten efter stk. 1 og 2, hvis for-

brugerne eller kommunen ikke inden 3 måneder efter, at tilbuddet er kommet 

frem, tilkendegiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget 

fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsynet.  

 

18.               En aftale, som er indgået i strid med stk. 1, 2 eller 3, er ugyldig i hen-

hold til § 23 f, stk. 5.  

 

19.               Af lovbemærkningerne til § 23 f, stk. 1, fremgår, at der med bestem-

melsen indføres der en forkøbsret for forbrugerne henholdsvis kommunerne ved 

salg af distributions- eller transmissionsanlæg. Ejer forbrugerne på salgstidspunk-

tet ikke anlægget, tilfalder forkøbsretten som udgangspunkt forbrugerne, hvorimod 

retten tilfalder kommunen, når anlægget, der sælges, er forbrugerejet.  

 

20.               Ifølge lovbemærkningerne har bestemmelsen til formål at sikre, at 

forbrugerne og kommunerne, såfremt de eksisterende ejere måtte ønske at sælge, 

får mulighed for at opretholde den forbrugerindflydelse og kommunale indflydel-

se, som varmeforsyningssektoren er præget af i dag. Bestemmelsen om forbruger-

ne forkøbsret skal derfor ikke finde anvendelse i situationer, hvor anlægget over-

drages til en anden kommune. Endvidere vil forkøbsretten vige for forkøbsret-

tigheder, der måtte eksistere på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.  
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21.               Til de foran anførte lovbestemmelser bemærker Energitilsynets sekre-

tariat, at varmeforsyningslovens § 23 e, stk. 1, forudser, at en kommune gennem 

besiddelse af ejerandele i et selskab A indirekte kan besidde ejerandele i et selskab 

B, fordi selskab A ejer selskab B.  

 

22.               § 23 f, stk. 1, sikrer efter ordlyden og lovbemærkningerne enten for-

brugernes eller kommunens forkøbsret til fremføringsanlægget. Da Korsør Kom-

munes indflydelse på fjernvarmeforsyningen efter omstruktureringen ses at være 

usvækket ifølge det oplyste, er der for Energitilsynets sekretariat at se ikke i selve 

den selskabsmæssige omstrukturering som forklaret af kommunen en konflikt med 

varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1. 

 

 


