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Til kommuner og kontaktpersoner 

Indberetninger vedrørende kommunens energivirksomheder for 
2019 

Forsyningstilsynet vil hermed minde kommunerne om, at der senest den 1. februar 

2020 skal foretages indberetning om kommunernes energivirksomheder. 

 

På grund af de snævre tidsfrister, der følger af loven, har Forsyningstilsynet IKKE mu-

lighed for at give dispensation fra tidsfristen. 

 

Indberetningen skal sendes til Forsyningstilsynets digitale postkasse: digitalpost@for-

syningstilsynet.dk. 

 

Indberetningspligten gælder alle kommuner, der har ejerandele i helt eller delvis kom-

munalt ejede virksomheder, som i perioden efter d. 20. februar 2003: 

 

1) er eller har været omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, dvs. angår produktion, 

transport, handel og levering af elektricitet, eller  

2) ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg (i perioden efter d. 3. maj 2017 tillige 

anlæg til produktion af opvarmet vand eller damp), eller  

3) direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte virksom-

heder, eller  

4) helt eller delvist ejes, direkte eller indirekte, af de i nr. 1) til 3) nævnte virksomhe-

der, og dermed indgår i en koncernstruktur. 

 

Herunder falder også virksomheder, der indgår som en del af den kommunale forvalt-

ning. 

 

Kommunerne skal indberette eventuelle registreringspligtige uddelinger fra og vederlag 

opnået ved afståelse af ejerandele i sådanne virksomheder i 2019 eller afgive erklæ-

ring om, at kommunen ikke har modtaget sådanne uddelinger eller vederlag. 

 

Kommunerne skal endvidere godtgøre, at der ikke er anvendt el-, varme- eller natur-

gasmidler til vandforsynings-, spildevands- eller affaldsaktiviteter. Dette godtgøres ved 

erklæring til Forsyningstilsynet. Pligten gælder kommuner med virksomheder og kon-

cernkonstruktioner, hvori der produceres elektricitet, eller hvorfra der sker varmefrem-

føring (eller efter d. 3. maj 2017 produceres opvarmet vand eller damp) sammen med 

vandforsyning eller spildevandsaktiviteter eller affaldshåndtering. 
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Kommuner, der ikke har ejerandele i indberetningspligtige selskaber, som beskrevet 

ovenfor, er ikke forpligtet til at indsende indberetning til Forsyningstilsynet. Forsynings-

tilsynet beder dog om, at ikke-indberetningspligtige kommuner giver meddelelse til For-

syningstilsynet om, at kommunen ikke har ejerandele i indberetningspligtige selskaber. 

 

Information på Forsyningstilsynets hjemmeside 

 

På Forsyningstilsynets hjemmeside  

https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/kommuner 

kan kommunen finde følgende information om den kommunale indberetningspligt: 

 

• Indberetningsskema – dette skema skal bruges ved årets indberetning, og der 

skal kun udfyldes ét skema pr. kommune. (Såfremt kommunen i 2019 har modta-

get uddelinger eller vederlag, som hidrører fra forrentet indskudskapital, bedes 

indberetning herom udformet særskilt, se mere nedenfor).  

• Dette påmindelsesbrev  

• Link til bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberet-

ninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsynings-

lovens §§ 23 l og 23 m.  

• Vejledning med Ofte Stillede Spørgsmål, OSS – udover OSS indeholder vejled-

ningen også eksempler på, hvordan indberetningsskemaet skal udfyldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt om solcelleanlæg 

 

Solcelleanlæg er i egenskab af et elproducerende anlæg også omfattet af elforsynings-

lovens bestemmelser, jf. elforsyningslovens § 2, stk. 1. Dette betyder, at solcelleanlæg 

opsat på kommunale bygninger er omfattet af kommunernes indberetningspligt efter 

elforsyningslovens § 37, stk. 5. 

 

Kommunens indberetningspligt indebærer både en angivelse af, om kommunen ejer et 

solcelleanlæg (skemaets punkt II) og registrering af eventuelle økonomiske gevinster 

fra anlægget (skemaets punkt III). 

 

Registreringspligten i skemaets punkt II gælder både i de tilfælde, hvor et solcellean-

læg alene producerer el til bygningens eget forbrug, og i de tilfælde hvor et solcellean-

læg, udover produktion til eget forbrug, sender overskydende el ud på forsyningsnettet. 

 

Kommunen kan registrere et solcelleanlæg således i indberetningsskemaets punkt II: 

HUSK:  

• At det er kommunerne (ikke virksomhederne), der skal indberette.  

• At det er kommunens ansvar at afklare, hvilke virksomheder kommunen 

har indberetningspligt for. 
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II. Liste over virksomheder omfattet af § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen 

8 Virksomhedens navn: CVR-nr.: Solcelleanlæg - Solbakkens skole  

 

CVR-nr.: 1234567890 

9 Virksomhedens navn: CVR-nr.: Solcelleanlæg – Solbakkens børnehave  

 

CVR-nr.: 1234567890 

10 Virksomhedens navn: CVR-nr.:  

 

 

Hvornår skal kommunen registrere uddelinger og vederlag i skemaets punkt III?  

 

Registreringspligten, som fremgår af skemaets punkt III, er beskrevet i § 3, stk. 4 i be-

kendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 vedrørende den kommunale indberet-

ningspligt angående el- og varmevirksomheder. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at: 

 

”Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virk-

somheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herun-

der kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, 

fysiske aktiver, andre økonomiske fordele” 

 

NB! Kommunen skal være særlig opmærksom på, at skemaets punkt III først skal ud-

fyldes i det år, hvor solcelleanlægget udgør en besparelse for kommunen. 

 

Denne økonomiske fordel skal opgøres som den årlige gevinst ved solcelleanlægget – 

efter kommunens udgifter til de enkelte solcelleanlæg i form af eksempelvis udgifter til 

køb af anlæg (i form af afskrivninger), øvrige etableringsudgifter, løbende driftsudgifter 

m.v. – er fratrukket. 

 

Skemaets punkt III skal derfor først udfyldes fra det første år, hvor kommunens solcel-

leanlæg giver overskud – altså det år, hvor besparelse og indtægter overstiger udgifter 

til drift og afskrivninger m.v. 

 

Det er kommunens ansvar at sørge for at opstille et regnskab over solcelleanlæggets 

udgifter og foreløbige besparelser. Dokumentation for kommunens regnskab om sol-

celleanlæg skal foreligge i kommunen og skal alene på begæring indsendes til Forsy-

ningstilsynet. 

 

Særligt om forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder 

 

Opmærksomheden henledes på, at kommunen skal opgøre eventuelle uddelinger, der 

hidrører fra opkrævet forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder, på en sær-

skilt konto. 

 

Hvis kommunen har modtaget vederlag ved afståelse af ejerandele i varmevirksomhe-

der, og vederlaget hidrører fra opkrævet forrentning af indskudskapital, skal kommu-

nen tilsvarende opgøre vederlaget på en særskilt konto. 
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Såfremt kommunen i 2019 har modtaget uddelinger eller vederlag, som hidrører fra 

forrentet indskudskapital, bedes indberetning herom udformet særskilt, men indsendt 

samtidig med kommunens almindelige indberetningsskema. 

 

Hvis en kommune ved afståelse lader midler hidrørende fra forrentning af indskudska-

pital tilfalde varmeforbrugerne i form af prisnedsættelser eller undladelse af opkræv-

ning, skal kommunens indberetning eller erklæring indeholde en redegørelse for, 

hvilke midler der tilfalder varmeforbrugerne, og hvornår og hvordan det vil ske. Rede-

gørelsen bedes udformet særskilt, men indsendt samtidig med kommunens alminde-

lige indberetningsskema. 

 

Særligt om vederlag ved afståelse af ejerandele i naturgasselskaber 

 

I 2019 har en række kommuner modtaget vederlag i forbindelse med afståelse af kom-

munernes ejerandele i et naturgasselskab. 

 

For så vidt angår dette vederlag gælder der særlige regler om indberetning til Forsy-

ningstilsynet jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018 om naturgasforsy-

ning, se mere her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202445  

 

Hvis kommunen har modtaget vederlag i 2019 i forbindelse med afståelse af ejeran-

dele i et naturgasselskab, skal følgende indsendes til Forsyningstilsynet senest 1. fe-

bruar 2020: 

 

1. Dokumentation for størrelsen af det modtagne nettoprovenue i forbindelse med 

afståelsen  

2. Dokumentation for den dato, hvor provenuet var til rådighed for kommunen (rådig-

hedsdatoen)  

3. Dokumentation for størrelsen af kommunens indskudskapital i naturgasselskabet 

 

I øvrigt 

 

Spørgsmål angående reduktion af kommunens statstilskud efter § 15, stk. 1-4, i lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner kan rettes til chefkonsulent 

Bjarne Simonsen, Social- og Indenrigsministeriet, e-mail bs@sim.dk. 

 

Spørgsmål om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. 

lov nr. 634 af 7. juni 2010, kan rettes til fuldmægtig, Jan Bæk Pedersen, Forsyningsse-

kretariatet, e-mail, jbp@kfst.dk. 

 

Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede. Jeg træffes alle hverdage ml. kl. 9 og kl. 

15 på tlf. 4171 5438 eller på nedenstående e-mailadresse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Jakobsen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5438 

heja@forsyningstilsynet.dk 


