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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners indberetninger og 

erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 

§§ 23 l og 23 m.  

 

 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om kommuners 

indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og 

varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m (BEK nr. 1297 af 15. december 2008, 

herefter ”indberetningsbekendtgørelsen”) i høring. 

 

Baggrund og indhold 

Den 3. maj 2017 trådte nye modregningsregler for kommuners udloddede 

forrentningsmidler i kraft, således at kommuner fra denne dato bliver modregnet 

med 100 pct. i statstilskuddet af sådanne udlodninger, såfremt de hidrører fra 

forrentning. 

 

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter reglerne for kommunernes registrering og 

indberetninger til Energitilsynet, herunder registrering og indberetning af udloddede 

forrentningsmidler til Energitilsynet. Energitilsynet indberetter kommunernes 

oplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som på den baggrund foretager 

modregning i det kommunale statstilskud efter reglerne i lov om kommunal 

udligning og generelle tilskud til kommuner (LBK nr. 329 af 24. marts 2017). 

 

Med de nye modregningsregler blev der fastsat regler om, at registrering af 

uddelinger og vederlag, der hidrører fra forrentning af indskudskapital, der kan 

indregnes i medfør af regler udstedt efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, skal 

registreres på en særskilt konto. Ændringen ses som et nyt 2. pkt. i § 6, stk. 1, i 

bekendtgørelsen. 

 

Samtidig blev anvendelsesområdet udvidet fra alene at have omfattet 

varmedistributionsanlæg til også at omfatte varmeproduktionsanlæg. Udvidelsen er 

afspejlet i en tilføjet § 3, stk. 3 i bekendtgørelsen. 

 

Den 11. september 2017 blev det i indberetningsbekendtgørelsen præciseret, at 

midler, herunder også forrentningsmidler, der i en udlodnings- eller 

afståelsessituation måtte tilfalde varmeforbrugerne, ikke udløser modregning i det 

kommunale statstilskud. Det blev fastsat, at dokumentationen for, at midlerne 

tilfaldt varmeforbrugerne på begæring skal indsendes til Energitilsynet. Det er 
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efterfølgende blevet vurderet mere administrativt hensigtsmæssigt, at 

dokumentationen fast indsendes i forbindelse med den årlige indberetning eller 

erklæring til Energitilsynet for de relevante år, hvorefter Energitilsynet kontrollerer 

rigtigheden af oplysningerne. Der ændres ikke i kravet til dokumentation. Som følge 

af denne ændring i proceduren, er det tidligere stk. 3 i § 6a vurderet overflødigt, og 

bortfalder med den nye bekendtgørelse. Justeringen har samtidig til formål at 

understrege, at Energitilsynet ikke fører tilsyn med overholdelsen af en privatretlig 

aftale mellem en kommune og et privat selskab, og heller ikke kan sanktionere 

manglende opfyldelse af aftalen, heller ikke i form af genoptagning af kommunens 

indberetningssag og orientering af Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik 

på modregning. Disponerer kommunen over de pågældende midler i strid med 

aftalen, kan den dog fortsat ifalde modregning i statstilskuddet.  

 

Der er endelig foretaget konsekvensændringer som følge af ovenstående tidligere 

ændringer, ligesom der er foretaget en række ændringer af ren redaktionel 

karakter.  

 

Høringsfrist 

Høringssvar vedrørende udkast til indberetningsbekendtgørelsen kan fremsendes 

pr e-mail til ens@ens.dk med kopi til Line Kierbyholm på e-mail lki@ens.dk 

 

Senest mandag den 18. december 2017, kl. 12.00 

 

Spørgsmål kan rettes til Lotte Bjergaard Jensen, tlf. nr. 33 92 76 09, e-mail 

lobje@ens.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lotte Bjergaard Jensen 


