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Afgørelse om Odsherred Kommunes 
indberetninger om el- og varmevirk-
somhed for 2018, 2019 og 2020 

 

Forsyningstilsynet (FSTS) har nu færdigbehandlet Odsherred Kommunes ændrede ind-

beretninger af 25. august 2021 indsendt den 1. september 2021 for indberetningsårene 

2018, 2019 og 2020, jf. §§ 37 og 37 a i bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov 

om elforsyning med senere ændringer (”elforsyningsloven”), §§ 23 l og 23 m i bekendt-

gørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning med senere ændringer 

(”varmeforsyningsloven”), og bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kom-

muners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varme-

forsyningslovens §§ 23 l og 23 m (”indberetningsbekendtgørelsen”). 

 

De nye indberetninger af 25. august 2021 ændrer Odsherred Kommunes tidligere ind-

beretninger af 13. november 2019 for indberetningsåret 2018, af 20. januar 2020 for 

indberetningsåret 2019 og af 28. januar 2021 for indberetningsåret 2020. Ændringerne 

består i, at rådighedsbeløbet inkl. forrentning for alle tre år ændres til 0 kr. Det tidligere 

indberettede rådighedsbeløb for 2018 var 70.295 kr., det tidligere indberettede rådig-

hedsbeløb for 2019 var 30.063 kr., og det tidligere indberettede rådighedsbeløb for 2020 

var 30.679 kr. 

 

AFGØRELSE 

FSTS har i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 9, og på baggrund af de tre indberet-

ninger af 25. august 2021 indsendt den 1. september 2021 for indberetningsårene 2018, 

2019 og 2020, som Odsherred Kommune har afgivet i henhold til indberetningsbekendt-

gørelsens § 3, truffet afgørelse om, at: 

 

 Kommunens indberettede rådighedsbeløb på 0 kr. inkl. renter i 2018 godkendes. 

 Kommunens indberettede rådighedsbeløb på 0 kr. inkl. renter i 2019 godkendes. 

 Kommunens indberettede rådighedsbeløb på 0 kr. inkl. renter i 2020 godkendes. 

 

Godkendelserne er med forbehold for, at Odsherred Kommunes indberetninger og de 

tilhørende revisorerklæringer kan blive udtaget til stikprøvekontrol. 

 

Odsherred Kommunes erklæringer i de tre nye indberetninger for 2018, 2019 og 2020 i 

medfør af indberetningsbekendtgørelsens § 4 om ikke-overførsel af el-, varme-, natur-

gas- eller fjernkølingsmidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter er enslydende 

med kommunens erklæringer i indberetningerne af 13. november 2019, 20. januar 2020 
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og 28. januar 2021. FSTS tager indtil videre Odsherreds Kommunes erklæringer til ef-

terretning, men tager forbehold for, at erklæringerne kan blive udtaget til stikprøvekon-

trol. 

 

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

løb, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 10. 

 

Afgørelsens retsgrundlag er gengivet til sidst i dette brev.  

 

SAGSFREMSTILLING  

Odsherred Kommunes indberetning for 2018 

 

FSTS modtog den 22. januar 2019 Odsherred Kommunes indberetning af samme dato 

for 2018. Det fremgik af indberetningen, at kommunen havde en række solcelleanlæg, 

men kommunen havde angivet, at der ikke var foretaget indberetningspligtige registre-

ringer.  

 

Odsherred Kommune fremsendte den 13. september 2019 en revisorerklæring af 11. 

september 2019. Erklæringen henviste til en indberetning af 31. januar 2019, hvilket ikke 

stemte overens med kommunens indberetning. Odsherred Kommune indsendte på den 

baggrund den 9. oktober 2019 en ny revisorerklæring, som også var dateret den 11. 

september 2019, men som henviste til kommunens indberetning af 22. januar 2019.  

 

Der var i revisorerklæringen taget forbehold for, at fire overskudsgivende solcelleanlæg 

ikke var opført i indberetningen af 22. januar 2019. Det var desuden angivet, hvilket 

overskud de pågældende fire anlæg havde genereret. Bortset herfra fremgik det af er-

klæringen, at indberetningen efter revisors vurdering i al væsentlighed var rigtig og fuld-

stændig. 

 

Odsherred Kommune indsendte den 13. november 2019 en revideret indberetning af 

samme dato for 2018. Det fremgik af indberetningen, at kommunen for fire af sine sol-

celleanlæg havde registreret positive rådighedsbeløb inkl. forrentning på henholdsvis 

34.068 kr., 2.635 kr., 14.437 kr. og 19.155 kr., dvs. i alt 70.295 kr. Beløbene var i over-

ensstemmelse med dem, der var angivet i revisorerklæringen af 11. september 2019. 

 

Det var i Odsherred Kommunes indberetning af 13. november 2019 angivet, at der ikke 

var sket overførsel af midler fra aktiviteter i medfør af el-, varme- og naturgasforsynings-

lovene samt lov om kommunal fjernkøling til aktiviteter forbundet med vand- eller spilde-

vands-forsyning eller affaldshåndtering, jf. herved elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og 6, 

og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6. 

 

Idet den nye indberetning af 13. november 2019 ikke var bekræftet af en revisorerklæ-

ring, blev Odsherred Kommune den 6. juli 2021 bedt om at indhente en ny revisorerklæ-

ring vedrørende den nye indberetning. Odsherred Kommune indsendte den 12. august 

2021 en ny revisorerklæring af 11. august 2021 vedrørende kommunens indberetning 

af 13. november 2019. Det fremgik imidlertid af erklæringen, at kommunens indberet-
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ning udviste samlede uddelinger og vederlag på 0 kr., hvilket ikke var i overensstem-

melse med erklæringens indhold. Kommunen blev derfor bedt om at genbesøge doku-

menterne. 

 

Odsherred Kommune gjorde herefter opmærksom på, at uoverensstemmelsen skyldtes, 

at de samlede uddelinger og vederlag var 0 kr. i stedet for 70.295 kr. Årsagen var ifølge 

kommunen, at man tidligere havde indberettet overskud fra overskudsgivende anlæg 

uden at modregne underskud fra underskudsgivende anlæg, men at kommunen nu af 

revisor var blevet gjort opmærksom på, at det var muligt at opgøre rådighedsbeløbet 

inkl. forrentning samlet for alle kommunens solcelleanlæg. Kommunen tilkendegav sam-

tidig, at man overvejede at foretage nye indberetninger for 2018, 2019 og 2020. 

 

Det blev den 18. august 2021 bekræftet over for Odsherred Kommune, at det var muligt 

at foretage nye indberetninger for 2018, 2019 og 2020, og at disse nye indberetninger 

ville skulle bekræftes ved nye revisorerklæringer, hvilket Odsherred Kommune beslut-

tede at gøre. 

 

Odsherred Kommune indsendte derfor den 1. september 2021 en ny indberetning af 25. 

august 2021 for indberetningsåret 2018. Det fremgik af indberetningen, at kommunen 

havde en række solcelleanlæg, men ikke havde foretaget indberetningspligtige registre-

ringer. Videre fremgik det, at der ikke var sket overførsel af midler fra aktiviteter i medfør 

af el-, varme- og naturgasforsyningslovene samt lov om kommunal fjernkøling til aktivi-

teter forbundet med vand- eller spildevands-forsyning eller affaldshåndtering, jf. herved 

elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og 6, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6. 

Kommunen indsendte den 1. september 2021 tillige en ny revisorerklæring af 31. august 

2021 vedrørende indberetningen af 25. august 2021. Erklæringens konklusion var, at 

indberetningen uden forbehold i alle væsentlige henseender var udarbejdet i overens-

stemmelse med reglerne i indberetningsbekendtgørelsen.  

 

Odsherred Kommunes indberetning for 2019 

 

FSTS modtog den 30. januar 2020 Odsherred Kommunes indberetning af samme dato 

for 2019. Det fremgik af indberetningen, at kommunen havde en række solcelleanlæg, 

og at der for to af disse var registreret positive rådighedsbeløb inkl. forrentning på hen-

holdsvis 9.487 kr. og 20.576 kr., dvs. i alt 30.063 kr. Videre fremgik det af indberetnin-

gen, at der ikke var sket overførsel af midler fra aktiviteter i medfør af el-, varme- og 

naturgasforsyningslovene samt lov om kommunal fjernkøling til aktiviteter forbundet 

med vand- eller spildevands-forsyning eller affaldshåndtering, jf. herved elforsyningslo-

vens § 37 a, stk. 3 og 6, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6.  

 

FSTS godkendte ved afgørelse af 1. maj 2020 det indberettede rådighedsbeløb på 

30.063 kr. og tog samtidig kommunens erklæring om ikke-overførsel af midler til efter-

retning. FSTS tog forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden 

af indberetningen og for resultaterne af en efterfølgende stikprøveundersøgelse. 

 

Odsherred Kommune indsendte den 27. august 2020 en ny indberetning af 24. august 

2020 for indberetningsåret 2019. De indberettede rådighedsbeløb og erklæringen om 

ikke-overførsel var uændrede, og det fremgik af fremsendelsesmailen, at årsagen til den 
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nye indberetning var, at revisor havde bedt kommunen om at underskrive indberetnin-

gen igen den 24. august 2020. Det fremgik desuden af fremsendelsesmailen, at der 

udover datoen ikke var foretaget ændringer i forhold til den tidligere indsendte indberet-

ning.  

 

Samtidig, dvs. også den 27. august 2020, fremsendte kommunen en revisorerklæring af 

25. august 2020 vedrørende indberetningen af 24. august 2020. Erklæringens konklu-

sion var, at indberetningen uden forbehold i alle væsentlige henseender var udarbejdet 

i overensstemmelse med reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. 

 

Som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen vedrørende Odsherred Kommunes indbe-

retning for 2018 besluttede Odsherred Kommune medio 2021 at foretage nye indberet-

ninger for 2018, 2019 og 2020. Således indsendte Odsherred Kommune den 1. septem-

ber 2021 en ny indberetning af 25. august 2021 for indberetningsåret 2019. Det fremgik 

af indberetningen, at kommunen havde en række solcelleanlæg, men ikke havde fore-

taget indberetningspligtige registreringer. Videre fremgik det, at der ikke var sket over-

førsel af midler fra aktiviteter i medfør af el-, varme- og naturgasforsyningslovene samt 

lov om kommunal fjernkøling til aktiviteter forbundet med vand- eller spildevands-forsy-

ning eller affaldshåndtering, jf. herved elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og 6, og varme-

forsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6. Kommunen indsendte den 1. september 2021 tillige 

en ny revisorerklæring af 31. august 2021 vedrørende indberetningen af 25. august 

2021. Erklæringens konklusion var, at indberetningen uden forbehold i alle væsentlige 

henseender var udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i indberetningsbekendt-

gørelsen.  

 

Odsherred Kommunes indberetning for 2020 

 

Det fremgik af Odsherred Kommunes indberetning af 28. januar 2021 for indberetning-

såret 2020, at kommunen havde en række solcelleanlæg, og at der for tre af disse var 

registreret positive rådighedsbeløb inkl. forrentning på henholdsvis 10.058 kr., 19.227 

kr. og 1.395 kr., dvs. i alt 30.680 kr. Angivelsen af 30.679 kr. i indberetningen må antages 

at bero manglende angivelse af decimaler samt afrunding. Videre fremgik det af indbe-

retningen, at der ikke var sket overførsel af midler fra aktiviteter i medfør af el-, varme- 

og naturgasforsyningslovene samt lov om kommunal fjernkøling til aktiviteter forbundet 

med vand- eller spildevands-forsyning eller affaldshåndtering, jf. herved elforsyningslo-

vens § 37 a, stk. 3 og 6, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6.  

 

FSTS godkendte ved afgørelse af 29. april 2021 det indberettede rådighedsbeløb på 

30.679 kr. og tog samtidig kommunens erklæring om ikke-overførsel af midler til efter-

retning. FSTS tog forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden 

af indberetningen og for resultaterne af en efterfølgende stikprøveundersøgelse. 

 

Som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen vedrørende Odsherred Kommunes indbe-

retning for 2018 besluttede Odsherred Kommune medio 2021 at foretage nye indberet-

ninger for 2018, 2019 og 2020. Således indsendte Odsherred Kommune den 1. septem-

ber 2021 en ny indberetning af 25. august 2021 for indberetningsåret 2020. Det fremgik 

af indberetningen, at kommunen havde en række solcelleanlæg, men ikke havde fore-

taget indberetningspligtige registreringer. Videre fremgik det, at der ikke var sket over-

førsel af midler fra aktiviteter i medfør af el-, varme- og naturgasforsyningslovene samt 
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lov om kommunal fjernkøling til aktiviteter forbundet med vand- eller spildevands-forsy-

ning eller affaldshåndtering, jf. herved elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og 6, og varme-

forsyningslovens § 23 m, stk. 3 og 6. Kommunen indsendte den 1. september 2021 tillige 

en ny revisorerklæring af 31. august 2021 vedrørende indberetningen af 25. august 

2021. Erklæringens konklusion var, at indberetningen uden forbehold i alle væsentlige 

henseender var udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i indberetningsbekendt-

gørelsen. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Kommuner skal registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejeran-

dele i virksomheder omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, samt modtagne uddelinger 

fra og vederlag ved afståelse af virksomheder, der direkte eller indirekte har ejet andele 

i sådanne virksomheder, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1. 

 

Kommunernes registreringer i det foregående kalenderår skal senest den 1. februar 

hvert år indberettes til FSTS, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 5, og hvis der ikke er fore-

taget sådanne registreringer, afgiver kommunerne erklæring derom. 

 

Elforsyningslovens § 2, stk. 1, bestemmer, at loven finder anvendelse på produktion, 

transport, handel og levering af elektricitet samt på aggregering og energilagring. Sol-

celleanlæg er som elproducerende anlæg omfattet heraf og dermed også af kommuner-

nes indberetningspligt i henhold til elforsyningslovens § 37, stk. 5. 

 

FSTS træffer afgørelse om, hvorvidt indberetningen kan godkendes, jf. elforsyningslo-

vens § 37, stk. 9, og i modsat fald fastsætter FSTS rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, 

beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag.  

 

FSTS giver herefter Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse, jf. elforsyningslovens § 

37, stk. 10, hvorefter Indenrigs- og Boligministeriet i overensstemmelse med reglerne 

derom foretager reduktion i kommunens statstilskud. 

 

For så vidt angår anlæg til anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp og anlæg 

til produktion af opvarmet vand eller damp findes lignende regler i varmeforsyningslo-

vens § 23 l. Kommunernes indberetninger i henhold til begge regelsæt er nærmere re-

guleret i indberetningsbekendtgørelsen. 

 

FSTS har tidligere antaget, at kommunernes solcelleanlæg skal anskues enkeltvis, så 

underskud fra et anlæg ikke kan modregnes i overskud fra et andet anlæg. FSTS mod-

tog fra flere kommuner samlede indberetninger og havde derfor anledning til at under-

søge og overveje, om det var berettiget. FSTS har på den baggrund vurderet, at kom-

munerne er berettigede til at indberette det samlede over-/underskud for solcelleanlæg-

gene for det pågældende år i stedet for at indberette for hvert enkelt solcelleanlæg.   

 

Samtidig med indberetningen skal kommunerne afgive en erklæring om, hvorvidt der i 

det foregående kalenderår har været anvendt midler, der stammer fra aktiviteter omfattet 

af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling eller lov om 

naturgasforsyning til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om 
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vandforsyning, eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering 

i medfør af lov om miljøbeskyttelse, jf. indberetningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. 

herved elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og 6, og varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 3 

og 6. 

 

De nye indberetninger af 25. august 2021 ændrer Odsherred Kommunes tidligere ind-

beretninger af 13. november 2019 for indberetningsåret 2018, af 20. januar 2020 for 

indberetningsåret 2019 og af 28. januar 2021 for indberetningsåret 2020. Odsherred 

Kommune har tidligere indberettet rådighedsbeløb inkl. forrentning på 70.295 kr., 30.063 

kr. og 30.679 kr. for indberetningsårene 2018 henholdsvis 2019 og 2020. Ændringerne 

består i, at rådighedsbeløbet inkl. renter for alle tre år er ændret til 0 kr.  

 

Årsagen til ændringerne er, at Odsherred Kommune har valgt at indberette det samlede 

over-/underskud fra alle kommunens solcelleanlæg i stedet for at foretage indberetning 

for de enkelte solcelleanlæg, hvilket kommunen efter FSTS’ praksis er berettiget til. Hvor 

Odsherred Kommune således tidligere havde indberettet positive rådighedsbeløb for fire 

af sine solcelleanlæg i 2018, to i 2019 og tre i 2020, modregnes underskuddet fra kom-

munens øvrige solcelleanlæg nu i overskuddet fra de overskudsgivende solcelleanlæg, 

hvorved det samlede rådighedsbeløb inkl. renter efter det oplyste bliver 0 kr. for alle tre 

år. 

 

Odsherred Kommunes tre nye, ændrede indberetninger af 25. august 2021 er bekræftet 

ved tre nye revisorerklæringer af 31. august 2021, som er afgivet uden forbehold. Ind-

beretningerne er ikke ledsaget af dokumentation, men i lyset af revisorerklæringerne, og 

fordi FSTS ikke ved sin gennemgang i øvrigt har konstateret forhold, som giver anled-

ning til registreringer ud over Odsherred Kommunes egne registreringer, finder FSTS 

ikke anledning til at udbede sig yderligere dokumentation udover revisorerklæringerne. 

 

FSTS har på den baggrund vurderet, om de nye oplysninger i sagen giver grundlag for 

at genoptage FSTS’ afgørelser af 1. maj 2020 og 21. april 2021 med henblik på i medfør 

af elforsyningslovens § 37, stk. 9, at træffe afgørelse om forandrede rådighedsbeløb 

inkl. renter for 2019 og 2020. For så vidt angår indberetningsåret 2018 bemærkes det, 

at FSTS ikke tidligere har truffet afgørelse herom. 

 

FSTS har besluttet at genoptage afgørelserne af 1. maj 2020 og 21. april 2021, og på 

den oven for beskrevne baggrund godkender FSTS herved det af kommunen indberet-

tede rådighedsbeløb inkl. renter på 0 kr. for 2019 og det af kommunen indberettede 

rådighedsbeløb inkl. renter på 0 kr. for 2020. FSTS godkender desuden på den oven for 

beskrevne baggrund det af kommunen indberettede rådighedsbeløb inkl. renter på 0 kr. 

for 2018. Godkendelserne er med forbehold for, at Odsherred Kommunes indberetning 

og den tilhørende revisorerklæring kan blive udtaget til stikprøvekontrol. 

 

AFSLUTNING 

Forsyningstilsynets afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

jf. elforsyningsloven § 78 b, stk. 1. 
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Med venlig hilsen 

 
Louise Mary Hansen 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 28945026 

lmha@forsyningstilsynet.dk 

 

 

 

RETSGRUNDLAG 

 

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

DRINGER, §§ 37 OG 37 a: 

 

§ 37, stk. 1. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i 

virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet 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 indi-

rekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår 

andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i 

den virksomhed eller de virksomheder, 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 virksomheder 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 

Forsyningstilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 37 b om, at der ikke i de udspal-

tede 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 rådighed for kommu-

nen (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 kalenderår, 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 kalen-

derår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger 
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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 indberet-

ningsåret, 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 for-

lange 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 forrentning 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 modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. 

 

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

toprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstil-

skud 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 vandselskaber har 

ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om kom-

muners afståelse af vandselskaber. 

 

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

toer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Forsynings-

tilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning 

og størrelsen af eventuelle fradrag. 

 

Stk. 10. Forsyningstilsynet giver senest den 1. maj hvert år Erhvervsministeriet meddelelse om de efter 

stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Erhvervsministe-

riet reducerer herefter kommunens 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 modreg-

nede beløb i det første modregningsår, beregner Erhvervsministeriet 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, stk. 1. Kommuner må ikke uden tilladelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren 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, påbegyndes 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 aktiviteter skal betragtes som uddelinger efter § 37, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, 

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

snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder. 
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der påbegyndes nye aktiviteter om-

fattet 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 om-

fattet 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 varmeforsyning eller lov om naturgasforsyning. Virksomheder, 

der producerer elektricitet ved afbrænding af affald, kan dog udøve aktiviteter forbundet med affalds-

håndtering 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 Forsyningstilsynet, 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. Forsynings-

tilsynet 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 medfør af § 37 b, 

giver Forsyningstilsynet energi-, forsynings- og klimaministeren meddelelse herom. Energi-, forsynings- 

og klimaministeren træffer herefter afgørelse om hel eller delvis afståelse af aktiviteter eller ejerandele i 

virksomheder omfattet stk. 1. 

 

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

teter skal være omfattet af stk. 2-6. 

 

BEKENDTGØRELSE NR. 1215 AF 14. AUGUST 2020 AF LOV OM VARMEFORSYNING, §§ 23 L OG 

23 M: 

 

§ 23 l, stk. 1. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele 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 veder-

lag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 3. maj 2017 har ejet 

anlæg til produktion 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 indi-

rekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår 

andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i 

den virksomhed eller de virksomheder, 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 
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det yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virksomheder ikke er anvendt eller medfulgt midler, 

som stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om 

naturgasforsyning. Kommunen afgiver i forbindelse med spaltninger omfattet af 3. pkt. en erklæring til 

Forsyningstilsynet i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 23 n om, at der ikke i de udspal-

tede 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 rådighed for kommu-

nen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse.  Ved registreringen opgøres uddelinger, der hidrører fra 

forrentning af indskudskapital, der er indregnet i medfør 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 indskudskapital, der kan indregnes i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 2, på en 

særskilt 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 kalenderår, 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 kalen-

derår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen 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 indberet-

ningsåret, 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 for-

lange 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 sva-

rende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra selskaber omfattet af stk. 1 i årene 1998-2002. Fra-

draget kan dog ikke overstige det samlede modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen ved-

rører. 

 

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

toprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstil-

skud 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 vandselskaber 

har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om 

kommuners afståelse af vandselskaber. 
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Stk. 9. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsda-

toer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Forsynings-

tilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning 

og størrelsen af eventuelle fradrag. 

 

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

om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inklusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i § 

15, stk. 1-5, i lov om kommunal udligning 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 investering i materielle anlægsaktiver til 

brug for aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasfor-

syning. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 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. 

 

§ 23 m, stk. 1. 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, påbegyndes 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 aktiviteter skal betragtes som uddelinger efter § 23 l, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, 

medmindre 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 om-

fattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasforsyning eller nye aktivi-

teter omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller 5, eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbe-

skyttelse. 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 om-

fattet af denne lov, lov om elforsyning, 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 elforsyning eller lov om naturgasforsyning. Affaldsforbræn-

dingsanlæg kan dog udøve aktiviteter forbundet med affaldshåndtering omfattet af lov om miljøbeskyt-

telse 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 
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anvendt midler i strid med stk. 3. Finder Forsyningstilsynet, 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. Forsynings-

tilsynet 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 meddelelse herom. Energi-, forsy-

nings- og klimaministeren træffer herefter afgørelse om hel eller delvis afståelse af aktiviteter eller ejer-

andele i virksomheder omfattet af stk. 1.  

 

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

teter 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. 

 


