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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet (FSTS) har nu færdigbehandlet Hedensted Kommunes indberetning 

af 26. august 2021 indsendt 1. september 2021 for 2020, jf. §§ 37 og 37 a i lov om 

elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 med senere ændringer (elfor-

syningsloven) og §§ 23 l og 23 m i lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1215 

af 14. august 2020 (varmeforsyningsloven).  

AFGØRELSE 

FSTS har på baggrund af kommunens indberetning truffet afgørelse om, at Hedensted 

Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter på 56.641 kr. godkendes. 

 

FSTS har samtidig truffet afgørelse om, at kommunens erklæring om ikke-overførsel af 

el-, varme-, naturgas- eller fjernkølingsmidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktivite-

ter indtil videre tages til efterretning. 

 

FSTS vil give Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse om det godkendte rådighedsbe-

løb på i alt 56.641 kr.  

 

Afgørelsens retsgrundlag er gengivet til sidst i dette brev.  

SAGSFREMSTILLING  

Den 11. januar 2021 modtog FSTS Hedensted Kommunes indberetning. Kommunens 

indberetning angav et rådighedsbeløb på kr. 0. Samme dag kvitterede FSTS for mod-

tagelsen af indberetningen.  

 

Den 1. september 2021 modtog FSTS Hedensted Kommunes revisorerklæring sam-

men med en ny kommunal indberetning. Kommunens indberetning angav et rådig-

hedsbeløb inkl. forretning på kr. 56.641 jf. nedenstående tabel 1.  
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Tabel 1: 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til FSTS, hvorvidt de har 

modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomheder omfattet af el- og varmefor-

syningslovene, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 5, og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 

5.  

 

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

somhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, skal kommunen sam-

tidig give en erklæring om, at der ikke er overført midler fra energiaktiviteten til vand-, 

spildevands- eller affaldsaktiviteter (erklæring om ikke-overførsel af energimidler), jf. el-

forsyningslovens § 37 a, stk. 6, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 6.  

 

Afgørende for om en kommune har registrerings- og indberetningspligt efter elforsy-

ningslovens §§ 37 og 37 a er, om kommunen direkte eller indirekte har ejerandele i en 

virksomhed, der producerer, transporterer, handler eller leverer elektricitet, jf. § 37, stk. 

1, jf. § 2, stk. 1.  

 

Tilsvarende gælder for produktion- og varmefremføringsvirksomhed efter varmeforsy-

ningslovens enslydende bestemmelser i §§ 23 l og 23 m.  

 

FSTS træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, 

den beregnede forrentning og eventuelle fradrag kan godkendes. Kan FSTS ikke god-

kende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning 

og størrelsen af eventuelle fradrag.  

 

FSTS skal herefter hvert år senest den 1. maj give Indenrigs- og Boligministeriet med-

delelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. renter, som en eller flere kommuner måtte 

have modtaget, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 10, og varmeforsyningslovens § 23 l, 

stk. 10.  

 

Med ovenstående forhold har FSTS konstateret, at det ved Hedensted Kommunes ind-

beretning af 1. september 2021 ikke har været muligt at overholde lovens frist for indbe-

retning til Indenrigs- og Boligministeriet. Konsekvensen vil heraf være, at beløbet på kr. 

56.641 kr. først vil blive modregnet Hedensted Kommune i år 2022.   

 

På den baggrund kan FSTS godkende det af Hedensted Kommune indberettede rådig-

hedsbeløb på 56.641 kr. med det nedenstående forbehold. 

 

Kommune Virksomhed Registreret rådigheds-

beløb i kr. 

Hedensted Kommune Kraftvarmeanlæg –  

Birkelund 

56.641 kr. 

Sum  56.641 kr. 
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Godkendelsen er med forbehold for, at Hedensted Kommunes indberetning og den til-

hørende revisorerklæring kan blive udtaget til stikprøvekontrol. 

AFSLUTNING 

Forsyningstilsynets afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

jf. elforsyningsloven § 78 b, stk. 1. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Louise Mary Hansen 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 28945026 

lmha@forsyningstilsynet.dk 
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RETSGRUNDLAG 

 
Lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 med senere æn-
dringer, §§ 37 og 37 a: 
 

§ 37. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejer-
andele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været om-
fattet af § 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter 
den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. 
Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der 
direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabs-
mæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte 
eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksom-
heder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, 
at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1 eller, hvis det er en spaltning, 
§ 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandselskaber. Hvis en spaltning fører til, 
at en eller flere virksomheder alene bliver omfattet af § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners 
afståelse af vandselskaber, er det yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virk-
somheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af 
denne lov, lov om varmeforsyning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasforsyning. 
Kommunen afgiver i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til For-
syningstilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 37 b om, at der ikke 
i de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler i strid med 3. pkt. § 37 a, 
stk. 6, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 
Stk. 3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rå-
dighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. 
Stk. 4. Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden selvejende 
institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 3, og der skal efter 
stk. 1 registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende 
ejerandele. 
Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Forsyningstilsynet de 
registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det foregående kalen-
derår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. 
Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det 
foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for stør-
relsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. 
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. 
Stk. 7. Ved indberetningen efter stk. 5 kan kommunale ejere af aktieselskaber, der var 
børsnoterede den 20. februar 2003, i det samlede rådighedsbeløb inkl. beregnet forrent-
ning fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra selskaber 
omfattet af stk. 1 i årene 1998-2002. Fradraget kan dog ikke overstige det samlede mod-
tagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. 
Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejeran-
dele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af § 37 a, stk. 1 
eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til stk. 
10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 
1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Forsyningstilsynet har godkendt eller 
fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, 
og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af 
kommunens statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 
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2) beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståelse af vandsel-
skaber har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 
6 i lov om kommuners afståelse af vandselskaber. 
Stk. 9. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbe-
løb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 
kan godkendes. Kan Forsyningstilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådig-
hedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. 
Stk. 10. Forsyningstilsynet giver senest den 1. maj hvert år Erhvervs-og Vækstministe-
riet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning 
og med eventuelle fradrag. Erhvervs-og Vækstministeriet reducerer herefter kommu-
nens statstilskud efter bestemmelserne i § 15, stk. 1, 2, 4 og 5, i lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det mod-
regnede beløb i det første modregningsår, beregner Erhvervs-og Vækstministeriet en 
forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter 
indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i 
indberetningsåret. 
Stk. 11. Kommunekemi A/S anses ikke for at være en virksomhed omfattet af stk. 1. 
 
§ 37 a. Kommuner må ikke uden tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren 
bevare ejerandele i virksomheder omfattet af § 37, stk. 1, såfremt der i de pågældende 
virksomheder eller i virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, påbegyn-
des væsentlige nye aktiviteter. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår 
for meddelelse af tilladelse, herunder om afståelse af ejerandele eller aktiviteter i en eller 
flere af de pågældende virksomheder eller om, at midler anvendt til sådanne nye aktivi-
teter skal betragtes som uddelinger efter § 37, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, med-
mindre særlige hensyn tilsiger andet, ske snarest. Dersom tilladelse ikke opnås, skal 
kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der påbegyndes nye 
aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om fjernkøling eller lov om 
naturgasforsyning eller nye aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, 
eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 
Stk. 3. I virksomheder omfattet af stk. 1 må der ikke anvendes midler, som stammer fra 
aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om fjernkøling eller lov om 
naturgasforsyning, til aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller 
affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 
Stk. 4. Aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller affaldshåndtering 
i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal 
være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsy-
ning eller lov om naturgasforsyning. Virksomheder, der producerer elektricitet ved af-
brænding af affald, kan dog udøve aktiviteter forbundet med affaldshåndtering omfattet 
af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig adskillelse. 
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 og § 3, stk. 1, i lov om fjernkøling er ikke til hinder for, at 
servicefunktioner for aktiviteter omfattet af stk. 2 varetages i et selvstændigt selskab. 
Stk. 6. Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Forsyningstilsynet ved 
erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 37 b, at der 
ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med stk. 3. Finder Forsynings-
tilsynet, at en kommune må anses for at have anvendt midler i strid med stk. 3, betragtes 
de pågældende midler som uddelinger efter § 37, stk. 1. Forsyningstilsynet fastsætter 
rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning i henhold til § 37, stk. 6. 
Kan en kommune ikke afgive erklæring i overensstemmelse med reglerne fastsat i med-
før af § 37 b, giver Forsyningstilsynet klima-, energi- og forsyningsministeren meddelelse 
herom. Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer herefter afgørelse om hel eller 
delvis afståelse af aktiviteter eller ejerandele i virksomheder omfattet stk. 1. 
Stk. 7. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, 
at andre aktiviteter skal være omfattet af stk. 2-6. 
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Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelser nr. 1215 af 14. august 2020, §§ 23 l 
og 23 m: 
 

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

andele i virksomheder, der ejer eller i perioden 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. 

Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele 

i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 3. maj 2017 har ejet anlæg til produk-

tion af opvarmet vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller 

i perioden efter den 3. maj 2017 har ejet andele i sådanne virksomheder. 

Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der 

direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabs-

mæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte 

eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksom-

heder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, 

at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1 eller, hvis det er en spaltning, 

§ 2, stk. 1-3, i lov om kommuners afståelse af vandselskaber. Hvis en spaltning fører til, 

at en eller flere virksomheder alene bliver omfattet af § 2, stk. 1-3, i lov om kommuners 

afståelse af vandselskaber, er det yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virk-

somheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af 

denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasforsyning. Kom-

munen afgiver i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til Forsy-

ningstilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 23 n om, at der ikke i 

de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler i strid med 3. pkt. § 23 m, 

stk. 6, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rå-

dighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Ved registreringen op-

gøres uddelinger, der hidrører fra forrentning af indskudskapital, der er indregnet i med-

før af regler udstedt efter § 20, stk. 2, på en særskilt konto. Ved registreringen opgøres 

vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der hidrører fra forrentning af ind-

skudskapital, der kan indregnes i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 2, på en sær-

skilt konto. 

Stk. 4. Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden selvejende 

institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 3, og der skal efter 

stk. 1 registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende 

ejerandele. 

Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Forsyningstilsynet de 

registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det foregående kalen-

derår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. 

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

foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for stør-

relsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. 

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 
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den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er 

utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. 

Stk. 7. Ved indberetningen efter stk. 5 kan kommunale ejere af aktieselskaber, der var 

børsnoterede den 20. februar 2003, i det samlede rådighedsbeløb inklusive beregnet 

forrentning fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra sel-

skaber omfattet af stk. 1 i årene 1998-2002. Fradraget kan dog ikke overstige det sam-

lede modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. 

Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejeran-

dele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af § 23 m, stk. 1 

eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 

stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 

1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Forsyningstilsynet har godkendt eller 

fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, 

og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af 

kommunens statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 

2) beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståelse af vandsel-

skaber har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 

6 i lov om kommuners afståelse af vandselskaber. 

Stk. 9. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbe-

løb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 

kan godkendes. Kan Forsyningstilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådig-

hedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. 

Stk. 10. Forsyningstilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inklusive beregnet for-

rentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter 

kommunens statstilskud efter bestemmelserne i § 15, stk. 1-5, i lov om kommunal udlig-

ning og generelle tilskud til kommuner. Uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af 

ejerandele, som hidrører fra forrentning af indskudskapital, jf. stk. 3, 2. og 3. pkt., redu-

ceres efter § 15, stk. 1, 2 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 

kommuner, når midlerne inden for en kommunal koncernstruktur er anvendt til investe-

ring i materielle anlægsaktiver til brug for aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elfor-

syning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasforsyning. Hvis beløbet efter 2. pkt. over-

stiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Inden-

rigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til 

den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens dis-

konto den 1. januar i indberetningsåret. 

 

§ 23 m. Kommuner må ikke uden tilladelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren 

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

virksomheder eller i virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, påbegyn-

des væsentlige nye aktiviteter. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan stille vilkår 

for meddelelse af tilladelse, herunder om afståelse af ejerandele eller aktiviteter i en eller 

flere af de pågældende virksomheder eller om, at midler anvendt til sådanne nye aktivi-

teter skal betragtes som uddelinger efter § 23 l, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, med-

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

kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der påbegyndes nye 

aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om na-

turgasforsyning eller nye aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller 
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affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Tilsvarende finder bestemmelsen 

i stk. 1 ikke anvendelse, i det omfang aktiviteten vedrører indvinding af geotermisk energi 

omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 

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

aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om na-

turgasforsyning, til aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller af-

faldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 

Stk. 4. Aktiviteter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller affaldshåndtering 

i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal 

være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning 

eller lov om naturgasforsyning. Affaldsforbrændingsanlæg kan dog udøve aktiviteter for-

bundet med affaldshåndtering omfattet af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig 

adskillelse. 

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 og § 3, stk. 1, i lov om fjernkøling er ikke til hinder for, at 

servicefunktioner for aktiviteter omfattet af stk. 2 varetages i et selvstændigt selskab. 

Stk. 6. Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Forsyningstilsynet ved 

erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 23 n, at der 

ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med stk. 3. Finder Forsynings-

tilsynet, at en kommune må anses for at have anvendt midler i strid med stk. 3, betragtes 

de pågældende midler som uddelinger efter § 23 l, stk. 1. Forsyningstilsynet fastsætter 

rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning i henhold til § 23 l, stk. 

6. Kan en kommune ikke afgive erklæring i overensstemmelse med reglerne fastsat i 

medfør af § 23 n, giver Forsyningstilsynet energi-, forsynings- og klimaministeren med-

delelse herom. Energi-, forsynings- og klimaministeren træffer herefter afgørelse om hel 

eller delvis afståelse af aktiviteter eller ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1. 

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, 

at andre aktiviteter skal være omfattet af stk. 2-6. 

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan dispensere fra kravet i stk. 4, såfremt 

særlige hensyn tilsiger det. 

 

BEKENDTGØRELSE NR. 984 AF 12. MAJ 2021 AF LOV OM ELFORSYNING MED SENERE ÆN-

DRINGER, § 78 b, stk. 1 

 

§ 78b, stk. 1. Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til regler i denne lov eller 

regler udstedt i henhold til loven på tilsynets hjemmeside. Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den 

virksomhed, som er adressat for afgørelsen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentlig-

heden. Offentliggørelse af virksomhedens navn kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig 

stor skade for virksomheden. 

 


