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KOMMUNERNES ÅRLIGE INDBERETNING OM EL- OG 

VARMEVIRKSOMHED 

 

 

Kommuner med direkte eller indirekte ejerandele i en virksomhed, der er 

omfattet af el- eller varmeforsyningsloven, har pligt til årligt at indberette 

til Energitilsynet, om de har modtaget uddelinger eller vederlag fra deres 

kommunale forsyningsvirksomheder.  
 

Såfremt en kommune driver, eller direkte eller indirekte ejer andele i el- og 

varmevirksomhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, 

skal kommunen samtidig afgive erklæring om, at der ikke er overført mid-

ler fra energiaktiviteten til vand-, spildevands eller affaldsaktiviteter (erklæ-

ring om ikke-overførsel af energimidler). 

 

Energitilsynet skal træffe afgørelse om, hvorvidt det af en kommune indbe-

rettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og 

eventuelle fradrag kan godkendes.  

 

Energitilsynet konstaterer samtidig, om kommunen har afgivet erklæring 

om ikke-overførsel af energimidler jf. ovenstående. 

 

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 indberettet.  

 

Energitilsynet skal endvidere give Energi- Forsynings- og Klimaministeriet 

meddelelse, såfremt en kommune ikke kan afgive erklæring om ikke-

overførsel af energimidler. 

 

Kommunerne skal hvert år senest den 1. september indsende revisorerklæ-

ring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og 

erklæring til Energitilsynet, der herefter gennemfører en stikprøvekontrol af 

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

tagne indberetninger, herunder tilsyn med kommunernes dokumentation og 

regnskabsføring i forbindelse hermed, jf. de enslydende forarbejder til be-

stemmelserne i elforsyningslovens § 37 b og varmeforsyningslovens § 23 n. 

Det fremgår heraf, at det på grund af karakteren af bestemmelserne forud-

sættes, at der periodevis vil blive foretaget en stikprøvekontrol, hvis nær-

mere indhold og omfang må afhænge af de konkrete omstændigheder. 

 
Indberettede rådighedsbeløb for 2017 

 

Det fremgår af indberetningerne for 2017, at 96 af landets 98 kommuner 

har foretaget indberetninger til Energitilsynet.  De resterende to kommuner, 

Langeland og Vesthimmerland,  har oplyst overfor SET, at kommunerne 

ikke ejer indberetningspligtige selskaber eller solcelleanlæg.  

 

91
1
 kommuner ejer direkte eller indirekte andele i indberetningspligtige el- 

eller varmevirksomheder, mens 92
2
 kommuner ejer indberetningspligtige 

solcelleanlæg.  

 

SET modtog den sidste indberetning den 7. marts 2018, hvorefter alle 

kommuner har indberettet for 2017. Heraf har tre kommuner registreret et 

rådighedsbeløb for 2017, som Energitilsynet skal træffe afgørelse om, jf. 

tabel 1. 
 

Tabel 1. Indberettede rådighedsbeløb inkl. renter 

Kommune Virksomhed Kr. 

Fredericia  2.000 kr. 

Frederikssund  35.359 kr. 

Herning  22.500.000 kr. 

Sum  22.537.359 kr. 

 

Det følger af enslydende forarbejder til el- og varmeforsyningslovens §§ 37 

b og 23 n, at ”tilsynet (med registrerede rådighedsbeløb) primært vil kunne 

baseres på en konstatering af, at revisor har konstateret tilstedeværelsen af 

den forudsatte dokumentation, samt at der ikke er konstateret forhold, som 

burde have givet anledning til registreringer.”  

 

På den baggrund har SET ved afgørelser af 27. marts 2018 godkendt de af  

Fredericia og Frederikssund kommuner indberettede rådighedsbeløb med 

 
1 Assens, Langeland, Norddjurs, Syddjurs, Vejen, Vesthimmerland, Ærø og Aabenraa kommuner har oplyst 

overfor SET, at de ikke ejer el-og varmevirksomheder omfattet af indberetnings- og erklæringspligten.  

2 Hedensted, Langeland, Lemvig, Tårnby, Vallensbæk og Vesthimmerlands kommuner har oplyst over for SET, 

at de ikke ejer solcelleanlæg.  
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forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf 

senest den 1. september 2018 og med forbehold for resultatet af den efter-

følgende stikprøveundersøgelse. 

 

Herning kommune har indberettet vederlag på 22.500.000 kr. for salg af 

kommunens andel af aktierne i EnergiGruppen Jylland A/S, cvr: 26996589. 

SET har i den forbindelse stillet kommunen enkelte opklarende spørgsmål 

vedrørende værdiansættelsen af kommunens aktieandel. SETs godkendelse 

af det indberettede rådighedsbeløb afventer foreløbig Herning kommunes 

besvarelse af spørgsmålene.  

 

SET har ved gennemgangen af kommunernes indberetninger ikke konstate-

ret forhold, som giver anledning til registreringer udover ovennævnte 

kommuners registreringer.  

 

SET har givet Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de indbe-

rettede rådighedsbeløb på i alt 22.537.359 kr., herunder at 37.359 kr. er 

godkendt med forbehold som ovenfor anført samt at godkendelse af 

22.500.000 kr. afventer Herning Kommunes besvarelse af opklarende 

spørgsmål vedrørende værdiansættelsen af kommunens aktieandel. 

 

Afgivelse af ikke-overførsels erklæringer for 2017 

 

De 96 indberetningspligtige kommuner har alle overfor SET afgivet skrift-

lig erklæring om, at der ikke er overført el-, varme- eller naturgasmidler til 

vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter (erklæring om ikke-overførsel af 

energimidler). 

 

På samme måde som ovenfor vedrørende rådighedsbeløb fremgår det af 

enslydende forarbejder til elforsyningsloven og varmeforsyningsloven, at 

tilsynet med kommunernes afgivelse af erklæringer om ikke-overførsel af 

energimidler kan baseres på en konstatering af, at revisor har erklæret, at 

der ikke er anvendt midler i strid med bestemmelserne. 

 

På den baggrund har SET taget erklæringerne fra samtlige 96 kommuner 

om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsakti-

viteter til efterretning, med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden 

og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2017 og med forbehold 

for resultatet af den kommende stilprøveundersøgelse. 

 

  
 


