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Leder

Kære læser
Energi - og forsyningssektoren er og bliver en spændende og samfundsvigtig sektor
at arbejde med. Aktuelt lige i øjeblikket er første del af en opdateret økonomisk
regulering af vandsektoren sendt i høring, og der barsles fortsat med en ny økonomisk regulering af varmesektoren.
Med den nye regering synes der at være sat en endnu højere grad af klimakrav til
sektoren på agendaen. Klima-, Forsynings- og Energiministeren har allerede været
ude og sige, at den tidligere regerings fokus på effektivisering vil blive afløst af mere
fokus på klima — ”Det er derfor klima står forrest i navnet”. Hvorledes dette vil
påvirke den nye regulering bliver spændende at følge, herunder om ændringerne i
givet fald kan holdes indenfor rammerne af den brede politiske aftale om økonomisk
regulering af fjernvarmesektoren fra juni 2017.
Vi har i denne udgave af magasinet Energi & Forsyning forsøgt at kaste lys på de
aktuelle emner, der er oppe i tiden, både regulatorisk i vand- og varmesektoren, men
også på mere operationelt niveau i form af håndtering af persondata, bøder fra
Datatilsynet, overvejelser ved sammenlægning/fusioner og skattemæssige forhold.
Du kan møde EY’s branchegruppe for Energi & Forsyning på brancheforeningernes
årsmøder, når vi afholder diverse seminarer og via vores publikationer, e-nyt m.v.
God læselyst!
På vegne af EY Energi & Forsyning,

Michael N. C. Nielsen
Michael.N.Nielsen@dk.ey.com

Ulrik Vangsø Ørts
Ulrik.Vangsoe@dk.ey.com
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Ny økonomisk regulering af vandværker

Forbrugerejede vandselskaber kan udtræde af økonomisk regulering og skattepligt – lovudkast fremsat
Deludmøntningen af den politiske aftale af

• Vandselskabets
►
omkostningsniveau,

kræver beslutning om vedtægtsændringer,

22. november 2018 om justeret økonomisk

fordelt på investeringer og drift, samt

at mindst 2/3 af de stemmeberettigede

regulering af vandsektoren er sendt i høring

prisudvikling siden vandselskabet blev

er til stede på generalforsamlingen, og

23. august 2019 med forventet ikrafttræ-

omfattet af vandsektorloven.

at mindst 2/3 stemmer for. Såfremt 2/3

• Den
►
økonomiske ramme, som er

af de stemmeberettigede ikke møder op,

den 1. januar 2020. Det forventes ifølge
lovudkastet, at den resterende del af den
politiske aftale gennemføres ved et lovforslag, der træder i kraft 1. januar 2022.

Udtræden af den økonomiske
regulering
Forbrugerejede vandselskaber med en årlig
vandmængde på under 800.000 m får
3

med lovudkastet mulighed for at træde ud
af den økonomiske regulering, som følger
af vandsektorloven. Som ventet kræver mu-

gældende på tidspunktet for beslutning
om udtræden.

• Aktuelle
►
henlæggelser opgjort efter en

2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet
af de fremmødte. I praksis vil dette betyde,
at forbrugerejede vandselskaber, som har

• Forventede
►
ændringer i prisniveauet
efter en eventuel udtræden.

• Forventede
►
administrative konsekvenser
af en eventuel udtræden.

vandselskabets forbrugere på vandselska-

afgørelsen om vandselskabets udtræden på

bets generalforsamling eller repræsentant-

baggrund af vandselskabets dokumentation

skabsmøde, afhængigt af vandselskabets

for opfyldelse af kravene.

vandselskabets vedtægter.

næste års ordinære generalforsamling med

Forsyningssekretariatet.

Det er Forsyningssekretariatet, der træffer

efter de regler, der gælder for ændring af

ekstraordinær generalforsamling eller på

metode fastlagt af

ligheden for udtræden, at det besluttes af

organisering. Beslutningen skal vedtages

kan vedtægtsændringen vedtages på en

Muligheden for udtræden gælder tilsvarende for vandselskaber, som ikke direkte er
ejet af forbrugere, men hvor vandselskabet

muligheden for at udtræde, formentlig skal
igennem to generalforsamlinger for at have
opfyldt kravet til beslutningen.
Dette synes sammen med ovenstående
frister noget uhensigtsmæssigt, idet
forbrugerejede vandselskabers ordinære
generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder ofte finder sted i perioden frem til
ultimo april.
Forbrugerejede vandselskaber som
undtages fra den økonomiske regulering i vandsektorloven vil herefter

Beslutning om udtræden kræver derudover,

alene er ejet af forbrugerejede vandselska-

at bestyrelsen for vandselskabet oplyser

ber. Muligheden gælder således for fælles

forbrugerne om, hvilken betydning det

produktionsvandselskaber, hvor ejerkredsen

har for vandselskabet at udtræde af den

alene består af forbrugerejede vandsel-

Udtræden af skattepligt

økonomiske regulering, vandselskabets

skaber. Muligheden for udtræden kræver

nuværende økonomi samt de forventede

i dette tilfælde, at det er forbrugerne i de

Ifølge lovudkastet vil udtræden af den øko-

økonomiske og administrative konse-

respektive ejervandselskaber, der beslutter

kvenser af udtræden. Oplysningerne skal

udtræden.

bestyrelsen give forbrugerne senest 14
dage inden generalforsamlingen eller
repræsentantskabsmødet.

I lovudkastet lægges der op til, at der kan
ansøges hos Forsyningssekretariatet om
udtræden efter lovens ikrafttræden 1.

fortsat være underlagt det generelle
hvile-i-sig-selv-princip.

nomiske regulering, jf. ovenfor, samtidigt
medføre udtræden af skattepligtsbestemmelsen for vandselskaber. Det er således
ikke muligt at vælge udtræden af skattepligt og samtidig blive i den økonomiske
regulering. Udtræden af skattepligtsbestemmelsen for vandselskaber vil medføre,

Oplysningerne skal mindst omfatte

januar 2020. Anmodning skal ske inden 1.

følgende:

april 2020 for at få virkning fra 2021, idet

at vandselskabet enten overgår til

• Energistyrelsens
►
beskrivelse af de regler

udtræden gælder fra første hele kalenderår

• skattefrihed,
►
som følge af den efter

om økonomisk regulering m.v., som
vandselskabet er omfattet af før og efter
udtræden.
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efter modtaget afgørelse. Efter 1. april
2020 vil der være en årlig frist, 1. marts.
For de fleste forbrugerejede vandselskaber

lovudkastet udvidede skattefritagelsesbestemmelse, eller til

• foreningsbeskatning,
►
som følge af, at

års økonomiske rammer over en periode på

betingelserne for skattefrihed ikke er

et til seks år. Fordeling af fradraget over en

opfyldt.

perioden på over et år kræver, at vandsel-

Begge dele medfører ophørsbeskatning,
hvilket lovgiver umiddelbart er opmærksom

skabet anmoder Forsyningssekretariatet
herom.

på, idet udfordringen herved bemærkes

Såfremt et vandselskab skal afregne

i lovforarbejderne. Ikke desto mindre

sambeskatningsbidrag til et sambeskattet

indføres der ikke en overgangsregel,

vandselskab, som følge af vandskattesagen

hvorefter ophørsbeskatning kan undgås,

kan denne omkostning indregnes som en

som det ellers var tilfældet, da bl.a. mindre

ikke-påvirkelig omkostning. Hvis vandsel-

vandværker med solceller blev fritaget for

skabet anmoder herom kan omkostningen

beskatning. Det strider i og for sig med for-

fordeles ligeligt over en periode på seks år.

målet med den politiske aftale, hvilket for-

Andre ændringer i lovudkastet
Ud over ovenstående indeholder lovudkastet andre mindre forslag. Blandt disse en
tilpasning af reglerne for, hvornår vandselskaber omfattes af vandsektorloven,
så grænserne på henholdsvis 200.000 m3
og 800.000 m3 fremadrettet skal være
overskredet i to på hinanden følgende år,
førend vandselskaber omfattes af vandsektorloven. Derudover gives mulighed for,
at Forsyningssekretariatet kan indhente
data hos vandselskaberne til brug for

Indregning af omkostninger til
beskyttelse af vandressourcer

udarbejdelse af analyser og mulighed for,

Listen over ikke-påvirkelige omkostninger

på, at Forsyningssekretariatet kan fastsætte

tilpasses til i højere grad og på en mere

andre indtægtsrammer allerede fra 2022. I

ensartet måde at omfatte vandselskabers

forlængelse heraf tilpasses regulerings- og

omkostninger til beskyttelse af vandres-

kontrolperioder i den nuværende regu-

sourcer, herunder BNBO. Herefter er

lering, så der ikke fastsættes indtægts-

at blive i både skattepligt og i den økono-

følgende omkostninger således omfattet:

rammer efter de nugældende regler for

miske regulering. Denne kobling synes

• Erstatninger.

ventes at blive en del af høringsprocessen.
Fritagelsen gælder som sagt for de
vandværker, der fravælger dele af den
økonomiske regulering. Vandværker, som
ser ind i en ikke ubetydelig ophørsbeskatning, kan således være tvunget til enten
at lade skatten påvirke vandtaksterne eller

uhensigtsmæssig.
Det nævnes i lovudkastet, at der skal anvendes samme værdiansættelsesmetode ved
udtræden af skattepligt, som ved indtræden. Om det betyder, at de vandværker,
som ikke har anvendt POLKA-værdier, kan
anvende Skattestyrelsens tillempede DCFmodel, er uvist. Det kan ikke udelukkes, at
dette kan være en fordel for det enkelte
vandværk.
Skattefriheden forudsætter bl.a., at der
ikke udøves sideordnede aktiviteter.
Sideordnede aktiviteter kan dog med lovudkastet udføres i et skattepligtigt datter-

• Vandselskabets betaling af kompensation for restriktioner i arealanvendelsen,

være opmærksomme på.

Tilbagebetaling af selskabsskat

kan opkræves over.

EY Energi & Forsyning vender tilbage med

• Vandselskabets betaling for selskabets
køb af jord med henblik på beskyttelse af
vandselskabets drikkevandsressourcer.

• Beløb, som vandselskabet er blevet
pålagt at betale i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, stk. 1, 2. pkt., om
vandselskabers betaling i forbindelse
med gennemførelse af vedtagne
indsatsplaner.
medfør af § 48 i vandforsyningsloven.

skattefriheden, hvilket vandværker bør

reducere den periode, som underdækninger

om.

Denne løsning er kendt fra varmeværker og

placeres i datterselskabet for at bevare

perioder efter 2021. Sidstnævnte vil også

Afslutning

• Bidrag til vandsamarbejder etableret i

til ansættelse af medarbejdere, som skal

oplysninger end de nuværende med henblik

som vandselskabet har indgået aftale

selskab, uden at skattefritagelsen fortabes.
volder i praksis udfordringer bl.a. i forhold

at vandselskaber skal indberette andre

en nærmere vurdering af reglerne, når lovudkastet gøres endeligt, ligesom vi normalt
bidrager i høringsprocessen med branchens
interessenter. Vi vil arbejde på en model for
vurdering af konsekvenserne ved udtræden, som kan anvendes til vandværkers
generalforsamlinger.
Vi er naturligvis til rådighed for en drøftelse
af ovenstående og den konkrete påvirkning
for jer.

• Bidrag til vandsamarbejder etableret i
medfør af § 52 b i vandforsyningsloven,
i det omfang bidraget er anvendt til
punkt 1-3 ovenfor.
Omkostninger omfattet af punkt 2 ovenfor
er kun omfattet i det omfang, at beløbene

Lovudkastet indeholder bestemmelser om,

betales i henhold til aftaler, som vandsel-

at selskabsskat eller sambeskatningsbidrag

skabet har indgået i medfør af vandforsy-

som vandselskabet får tilbagebetalt som

ningslovens § 13 d om gennemførelse af

følge af vandskattesagen skal tilbage til

vedtagne indsatsplaner, eller som kom-

vandselskabets forbrugere. Tilbagebetalte

munalbestyrelsen i øvrigt har vurderet er

beløb skal ikke medregnes som primære

nødvendige for beskyttelsen af vandselska-

indtægter i indberetningen af de økono-

bets drikkevandsressourcer. Aftalerne skal

miske rammer, men i stedet indberettes

endvidere være tilgængelige på vandselska-

særskilt. De indberettede beløb vil herefter

bets hjemmeside.

René Lønne Ventzel
2529 6563
Rene.Ventzel@dk.ey.com

Ulrik Vangsø Ørts
2529 4575
Ulrik.Vangsoe@dk.ey.com

blive fradraget i det eller de efterfølgende
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Gældsstyrelsen tilbyder
afkøb af fordringer, men
hvordan håndteres momsen?

Skattestyrelsen har som led i oprydningsarbejdet efter nedlukningen af det automatiserede
gældsinddrivelsessystem tilbudt at opkøbe en række fordringer, som en række ikke-statslige
fordringshavere (herunder forsyningsselskaberne) har haft sendt til opkrævning hos
skattemyndighederne. Dette er gjort med henblik på efterfølgende afskrivning af fordringerne.
Det drejer sig bl.a. om fordringer under 1.000 kr. og fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis
skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr. Et sådan opkøb kan imidlertid medføre
negative momsmæssige konsekvenser og en tung administrativ afskrivningsproces.
Salg af fordringer går ikke hånd i
hånd med moms

dyrt købt.

Når en virksomhed vælger at sælge fordrin-

og ikke pr. faktura/kunde, kan opkøbet af

ger til en lavere værdi end den pålydende,
er der som udgangspunkt ikke adgang

Da afskrivning skal ske pr. fordring/delbeløb

Virksomheder, som vælger at acceptere
Gældsstyrelsens tilbud, kan derfor miste
retten til at regulere momsen for de solgte
fordringer.
Hvis tilbuddet accepteres, er det derfor vigtigt have fokus på, hvilke fordringer der er
omfattet af aftalen. Hvis en fordring består
af flere delbeløb, er det vores vurdering,
at sælger som udgangspunkt kun mister
retten til at regulere momsen vedrørende
de delbeløb, som er omfattet af aftalen. Der
er fortsat adgang til at regulere momsen
vedrørende de ikke-afkøbte delbeløb, hvis
tabet i øvrigt er konstateret.

Vi har været i kontakt med Gældsstyrelsen,
der oplyser, at de ikke har forholdt sig til
eventuelle momskonsekvenser ved købet af
fordringerne.

Gældsstyrelsens opkøb af fordringer — mulighed for regulering af moms?

på en faktura, hvor der også er en ”hovedpost”). Hvis det er tilfældet, kan en accept
af Gældsstyrelsens tilbud vise sig meget
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allerede er accepteret, bør det generelt
overvejes, om det er mere fordelagtigt at
anvende reglerne om tab på debitorer, hvor

kan reguleres, uagtet at fordringen måtte

momsen af fordringen (utvivlsomt) kan

være overdraget til Gældsstyrelsen. Der er

reguleres, når tabet er konstateret. Det

her tale om en helt særlig situation, hvor

er vores vurdering, at tabet generelt kan

Gældsstyrelsen opkøber en række udvalgte

anses for konstateret på de fordringer, som

fordringer med henblik på direkte afskriv-

tilbydes købt af Gældsstyrelsen, da de er

ning. Tabet kan med denne tilgang derfor

sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, og

allerede betragtes som ”konstateret” på

da der er tale om mindre fordringer.

overdragelsestidspunktet, da den endelige
afskrivning sker i umiddelbar forlængelse
Opkøbet adskiller sig derfor fra en almin-

af fordringen (fx administrationshonoraret

Hvis tilbuddet fra Gældsstyrelsen ikke

imidlertid en mulighed for, at momsen

punkt kunnet afklare, om Skattestyrelsen

Gældsstyrelsen alene har betalt for en del

Tab på debitorer

På trods af det ovenstående, ser vi

heraf.

draget i momsmæssig forstand, selv om

om Skattestyrelsen er enig heri.

med en tung afskrivningsproces.

Vi har imidlertid ikke på nuværende tidsvil betragte hele fordringen som over-

af fordringer. Det er imidlertid ikke afklaret,

fordringerne endvidere være forbundet

til at regulere momsen efter de særlige
regler om fradrag for tab på debitorer.

Gældsstyrelsens helt ekstraordinære opkøb

delig overdragelse, hvor fordringerne fx
opkøbes af et factoringselskab til senere
inddrivelse.
Tilbuddet fra Gældsstyrelsen og det hensyn,
som ligger bag, tilsiger efter vores opfattelse, at momsreglerne ikke bør ”blokere” for

Asger Engvang
4040 2260
Asger.Engvang@dk.ey.com

Skattefrihed for varmeselskabet — det
forkromede overblik

Mange varmeselskaber er i dag skattefritaget, og selvom der kan argumenteres for, at der er udsigt
til generel skattepligt for branchen, er vurderingen af skattefritagelsen stadig relevant mange steder.
Fritagelsen har i flere år været kringlet at gennemskue, og selvom Skattestyrelsens løbende udvikling
af praksis har klarlagt en række områder, er der stadig tvivlsspørgsmål. I denne artikel giver vi det
forkromede overblik over praksis, som den er i dag. Vi håber herved, at varmeselskaber kan sikre sig
mod en ufrivillig overgang til skattepligt.
Det skal indledningsvist bemærkes, at der

og hvilke aktiviteter, der udføres i

Varmeværker er under nærmere

kan være store fordele ved at overgå til

varmevirksomheden. Varmeselskaber

betingelser undtaget beskatning efter

skattepligt frivilligt, hvilket afhænger af en

kan være helt eller delvist skattefri på tre

selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr.

konkret vurdering. Skattefrihed er altså ikke

måder. Enten som følge af, at

4. Da der er tale om en undtagelse til

altid den bedste sikring mod takstmæssig
belastning med skatteomkostninger, hvilket

1.

kommunen,

bl.a. skyldes værdiansættelsen af aktiverne
ved overgang til skattepligt. Vi henviser til

2.

EY Energi & Forsyning Enyt artiklen ’Kan
vandskattesagen anvendes i varmesektoren
— Skatterådet har taget stilling’ af 12. juni

3.

2019 for nærmere uddybning og anbefaler,
at varmeselskaberne tager kontakt ved tvivl
om mulighederne.

Skattefrihed
Mulighederne for skattefrihed for
varmeselskaber afhænger bl.a. af

varmevirksomheden er placeret i

udgangspunktet om skattepligt, fortolkes
reglen indskrænkende. Dertil kommer, at
såfremt blot en enkelt af betingelserne ikke

skattefritagelsesbestemmelsen for

er opfyldt, indtræder der skattepligt for

varmeselskaber overholdes, eller

hele varmeselskabet.

et varmeværk A.m.b.a./forening1

Det bemærkes i den forbindelse, at det er

bryder med fritagelsesbestemmelsen

ledelsens ansvar at indgive selvangivelse,

og dermed i udgangspunktet bliver

såfremt betingelserne for skattefrihed ikke

foreningsbeskattet.2

er opfyldt. Anses manglende indgivelse

Samproduktion af el og varme udløser
skattepligt, med mindre det sker i
kommunen (eller i et af kommunen ejet §

af selvangivelse for groft uagtsomt, kan
Skattestyrelsen principielt opkræve skat 10
år tilbage.

60-selskab e.l.) ved afbrænding af affald.

organiseringsform

Skattefritagelsesbestemmelsen
Objektive betingelser for skattefritagelse ifølge selskabsskattelovens § 3,
stk. 1, nr. 4:

• Adgangen til leverancer fra værket skal stå åben for alle inden for det område, hvori
værket arbejder.

• Værkets indtægter skal, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital,
ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kunne anvendes til værkets formål.

• Der skal være tale om et fjernvarmeværk.
• Der må ikke være elproduktion med en installeret effekt på over 25 kW. Elproduktion
under 25 kW tillades, men beskattes særskilt.
Af disse betingelser har særligt to medført udfordringer ved vurderingen af, om et varmeværk har været omfattet af skattefritagelsen,
nemlig fjernvarmeværkbegrebet samt reglerne om anvendelsen af værkets midler og herunder, hvilke sideordnede aktiviteter et
varmeværk kan have, uden at ifalde skattepligt.

1 Bemærk, at I/S’er (vurderet ud fra skatteregler) skal vurderes på ejerniveau, hvilket kan være uhensigtsmæssigt for forbrugerne/interessenterne.
2 Foreningsbeskatning indebærer bl.a., at levering af varme til andelshavere er skattefrit.
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Fjernvarmeværkbegrebet
For en definition af fjernvarmeværk skeler
Skattestyrelsen til varmeforsyningsloven.
Ud fra denne har Skattestyrelsen udledt,
at der skal foreligge en ”egenproduktion”,
ligesom levering af varme primært skal ske

2.

energiforbruget til produktion af

anses for at være ”lovlig” sideaktivitet. For

varme til procesformål udgør under

varmeværkers ”lovlige” udlejning af lokaler

50 % af det totale energiforbrug.

og arealer har Skattestyrelsen opstillet to

For forbrugerejede varmeselskaber gælder
kravet om samproduktion formentlig også,
mens kravet om maksimalt energiforbrug

til ”kollektive formål”.

på 50 %, jf. ovenfor efter vores vurde-

Egenproduktion

af hvile-i-sig-selv-prisbestemmelserne i

1.

varmeforsyningsloven.

distributionsværker, hvor den leverede

Anvendelse af værkets midler

De pågældende bygninger og arealer
1) er erhvervet med henblik på
varetagelse af værkets formål, og 2)

ring er erstattet af et forbud mod fravalg

Kravet til egenproduktion indebærer, at
varme udelukkende stammer fra indkøb hos

betingelser, nemlig at:

stadig besiddes med henblik på den
fremtidige varetagelse af disse formål.
2.

Der forudgående, men forgæves, er
udfoldet bestræbelser på, så vidt

andre varmeproducenter, ikke er omfattet

Vedtægtsmæssig begrænsning

af skattefritagelsen.

Anvendelse af værkets midler er som

Ved vurderingen af, om kravet om

nævnt begrænset til værkets formål, med

Virkeligheden for de fleste varmevær-

den undtagelse, at normal forrentning af

ker er imidlertid, at mulighederne for at

første omgang vægt på, om der ejes et

eventuel indskudskapital,3 er tilladt.

udleje til relaterede aktiviteter sjældent er

produktionsapparat, og om der er sket

I et bindende svar fra 2019 udtalte

egenproduktion er opfyldt, lægges der i

egenproduktion. Med hensyn til omfanget
af produktionsapparatet og graden af
egenproduktionen er betingelsen mere
uklart. Skattestyrelsen har tidligere, i et
konkret tilfælde, godkendt en gennemsnitlig
egenproduktion på 2 % over en 10-årig
periode samt en egenproduktionskapacitet
på 50 %.
Omfanget af produktionskapaciteten blev
godkendt af Skattestyrelsen ud fra det
konkrete varmeselskabs faktiske forhold
og strategi. Kapacitetskravet er derfor
formentlig mindre end 50 %, hvilket dog vil
bero på en konkret vurdering.

Levering til kollektive formål
Kravet om levering til kollektive formål
indebærer, at levering af andet end varme
til rumopvarmning og forsyning med
varmt vand kan medføre skattepligt — også
kaldet levering til procesformål. Det kan
eksempelvis være levering af varmt vand til
en produktionsvirksomhed, som har behov
for, at vandet har en højere temperatur,
end der normalt kræves ved levering til
rumopvarmning. Ifølge praksis kan der dog
ske levering til procesformål under visse
betingelser, som afhænger af ejerformen.

Skattestyrelsen, at et konkret varmeværk
brød med skattefritagelsesbestemmelsen
— ikke fordi varmeværket havde udført
sideordnede aktiviteter eller udloddet
forrentning — men fordi varmeværket ikke
var begrænset heri ifølge vedtægterne. I
vedtægterne stod der:
“Eventuelt overskud ved opløsningen skal
fordeles mellem andelshaverne i forhold
til andelshavernes andele af selskabets
forbrugsafhængige omkostninger i det
sidste regnskabsår. ”

ningsområdet og stadig agter at udvide
dette, kan der formentlig midlertidigt ske
udlejning af lokalerne. Det samme gør sig
gældende for så vidt angår arealer, hvilket
også kan være et areal på en skorsten.
Derfor er Skattestyrelsens praksis også,
at udlejning af en del af en skorsten til
opsætning af mobilmaster ikke bryder med
skattefritagelsen.

Overgang til beskatning
Som nævnt indledningsvist ifalder hele
af ovenstående regler brydes. Virkningerne

for skattefrihed, da den åbner op for

af en sådan overgang til skattepligt er dog

muligheden for, at andelshaverne kan

afhængig af, hvordan varmeværket drives.

opnå udbetaling af et højere beløb end

• Drives
►
varmeværket som aktie- eller

indskudskapitalen. Endvidere udtales det,
at det afgørende er vedtægternes objektive
udformning. Det er således ikke afgørende,
om og hvordan værket konkret opløses,
herunder om udlodning faktisk vil finde
sted.

Sideordnede aktiviteter
I praksis gælder et forbud mod sideordnede
aktiviteter for, at skattefritagelsen kan
opretholdes. Salg af administrative
kredit- og långivning i forbindelse med

med varme til kollektive formål, og at

lokaler med henblik på udvidelse af forsy-

varmeværket skattepligt, såfremt bare én

og driftsmæssige ydelser, såvel som

procesformål sker i samproduktion

en realitet. Har et varmeværk erhvervet

bestemmelse ikke opfyldte betingelserne

levering til procesformål kan ske, såfremt
produktionen af varme til

aktiviteter.

Skattestyrelsen udtalte, at en sådan

For kommunale varmeselskaber gælder, at
1.

muligt at udleje til relaterede

tilslutningsbidrag, er derfor ”forbudt”.
Varmeværket skal altså holde sig til
kerneaktiviteten. I den forbindelse henser
Skattestyrelsen til varmeforsyningsloven,

anpartsselskab, ifalder selskabet
almindelig beskatning på lige fod med
andre kapitalselskaber. Som udgangspunkt bliver alle indtægter og udgifter
relevante for skatteopgørelsen.

• Det
►
er vores erfaring, at hovedparten af
varmeværker, der drives som forening
eller andelsselskab, vil overgå til såkaldt
foreningsbeskatning. Herved er levering
af varme til andelshaverne skattefrit.

• Hvis
►
skattepligten udspringer af
elproduktion med en installeret effekt
over 25 kW, overgår varmeværket til
selskabsbeskatning.

Hovedreglerne kan illustreres således:

og der er i praksis visse aktiviteter, som
3 Den skattemæssige definition af ’normal forrentning af evt. indskudskapital’ behandles ikke nærmere i denne artikel. Der henvises til Energi & Forsynings Enyt artiklen
’Forrentning af indskudskapital — Skattemæssige konsekvenser’ af 27. februar 2018.
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Er der elproduktion med en
effekt på mere end 25 kW?

Ja

Nej
Er adgangen til leverancer fra
værket åben for alle?

Nej

Ja
Er vedtægterne formuleret med
de rette begrænsninger?

Nej
Selskabsbeskatning

Ja
Nej

A/
S

Sker der levering til proces?
Hvis ja, overholdes betingelserne herfor?

Ja
Nej

a.
.b.
A.m

Er der egenproduktion? Hvis ja,
er det så i det rette omfang?

Selskabsform?

Ja
Udøves der sideordnede
aktiviteter? Hvis ja, er de så
placeret i et datterselskab?

Foreningsbeskatning

Nej

Ja
Skattefri

Afslutning

efterlevelse af reglerne.

Grænserne for skattefritagelse er ikke

Det anbefales derfor, at der foretages en

i alle tilfælde klart kridtet op, men i og
med manglende opfyldelse af bare én
betingelse udløser fuld skattepligt for hele

konkret vurdering af varmeværkets forhold,
potentialet ved overgang til skattepligt og
mulighederne for skattefritagelse — herun-

varmeværket, er det vigtigt at sikre sig fuld

der via reglerne om placering af aktiviteter i

René Lønne Ventzel
2529 6563
Rene.Ventzel@dk.ey.com

Mads Neistskov
2529 3329
Mads.Neistskov@dk.ey.com

et skattepligtigt datterselskab.

Hos EY Energi & Forsyning har vi stor erfaring med tolkning af skattefritagelsen samt
eventuelle konsekvenser og potentielle
muligheder. Vi står naturligvis til rådighed
ved spørgsmål og henviser i øvrigt til vores
LinkedIn-gruppe ”EY Energi & Forsyning”
for nyheder, diskussioner m.m.
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Beskatning af arbejdsgiverbetalt tøj m.v.

Spørgsmålet om eventuel beskatning af tøj

for medarbejderen af hensyn til dennes

sammenhæng med arbejdets udførelse, er

eller tilbehør til tøj til medarbejdere til brug

arbejde, kan omfattes af bagatelgrænsen

der kun skattepligt for medarbejderen, hvis

i arbejdstiden er ofte relevant — også for

for arbejdsrelaterede personalegoder og

værdien af beklædningsgenstanden sam-

forsyningsvirksomheder.

er ikke skattepligtigt for medarbejderen. I

men med værdien af andre goder omfattet

2019 er bagatelgrænsen på 6.200 kr.

af denne bagatelgrænse overstiger 1.200

Udgangspunktet er, at afholdelse af

kr.

udgifter til tøj m.v. er et privat anliggende

Det er en betingelse, at der er en direkte

for medarbejderen, uanset at tøjet skal

sammenhæng mellem beklædningen m.v.

Arbejdsgiveren har kun indberetningspligt,

bruges i arbejdstiden. Hvis arbejdsgiveren

og udførelsen af arbejdet. Det vil selvfølge-

hvis værdien af det enkelte gode overstiger

udleverer tøj o.lign. til medarbejderen eller

lig altid være en konkret vurdering, hvornår

1.200 kr. Værdien skal indberettes som

refunderer en sådan udgift afholdt af med-

der er denne tilstrækkelige sammenhæng

B-indkomst uden AM-bidrag.

arbejderen, er tøjet derfor et skattepligtigt

til medarbejderens udførelse af netop sin

personalegode.

arbejdsopgave. Det anerkendes i praksis,

Der gælder naturligvis nogle undtagelser
til dette.

Undtagelse 1: Egentligt
arbejdstøj
Beklædning m.v., der kan karakteriseres
som egentligt arbejdstøj og tilbehør til dette, skal ikke beskattes, da sådan beklædning

at bagatelgrænsen omfatter tøj med synligt
firmanavn, logo eller lignende (”profilbeklædning”), og som derfor må forventes
Det betyder, at medarbejderen ikke er skat-

En kontant godtgørelse til medarbejderen

tepligtig af værdi af sådan beklædning, hvis
værdien (sammen med værdi af eventuelle
andre goder omfattet af denne bagatel-

gode. Det skal være beklædning m.v., der er

Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt

eller tøj til arbejde, der medfører, at tøjet
bliver særligt snavset eller slidt.

den enkelte del isoleret set er egnet til privat brug. Det kunne fx være sko, strømper
eller et tørklæde, der hører til en uniform.

Undtagelse 2: Bagatelgrænsen
for arbejdsrelaterede goder
Arbejdsgiverbetalt tøj m.v., der kan anses
for overvejende at være stillet til rådighed
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skal indberettes som AM-bidragspligtig
A-indkomst.

selvangive en eventuel skattepligtig værdi,

Undtagelse 3: Bagatelgrænsen
for andre mindre personalegoder

også omfattet af skattefriheden, selv om

ter til egentligt arbejdstøj. Godtgørelse

ning m.v. Det er op til medarbejderen at

er det en betingelse, at beklædningen ikke

Enkelte dele af en samlet arbejdsdragt er

fordi medarbejderen selv afholder udgif-

altså heller ikke for værdi af sådan beklæd-

som overstiger bagatelgrænsen.

privat brug.

er altid skattepligtig, uanset om den ydes

for goder omfattet af bagatelgrænsen, og

For at være omfattet af denne undtagelse
er egnet til at erstatte almindeligt tøj m.v. til

rabat på købet.

Kontant godtgørelse

er et arbejdsredskab og ikke et personale-

fx uniformer, sikkerhedsbeklædning, kitler

om arbejdsgiveren eventuelt har opnået en

overvejende bliver brugt i arbejdstiden.

grænse) ikke overstiger 6.200 kr.

passende for det pågældende arbejde, som

Værdien af godet er normalt det beløb, arbejdsgiveren har betalt inkl. moms, uanset

Ved siden af bagatelgrænsen for arbejds-

Anne Marie Hegelund
2529 5269
Anne.Marie.Hegelund@dk.ey.com

relaterede goder gælder ”den lille bagatelgrænse”, hvorefter mindre goder fra en
arbejdsgiver, der tilsammen ikke overstiger
en værdi på 1.200 kr. (2019), ikke er skattepligtige for medarbejderen.
Det betyder fx at hvis en beklædningsgenstand m.v., der ikke kan omfattes af
bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede
goder, fordi der ikke er den tilstrækkelige

Jacob Kofoed
2529 5622
Jacob.Kofoed@dk.ey.com

Hvordan er det nu, det er med de gebyrer?

Forsyningssektoren har en lang række ge-

anden levering af varer eller ydelser) som

forsyningsselskabet modtager, skal derfor

byrer. Nogle gebyrer er med moms, mens

udgangspunkt skal pålægges moms.

ikke indgå i momsgrundlaget.

andre er uden.

Hvis kunden ikke har efterspurgt ydelsen,

Herudover kan gebyret konkret være

Det afgørende for, hvornår et gebyr skal

er gebyret momsfritaget. Dette skyldes,

momsfritaget efter de særlige fritagel-

pålægges moms eller ej, er, om kunden

at gebyret grundlæggende betragtes som

sesbestemmelser i momsloven (fx gebyr i

har efterspurgt ydelsen. Hvis kunden har

en godtgørelse af omkostninger, dvs.

forbindelse med betalingsaftale).

efterspurgt ydelsen, er der tale om levering

reelt en form for erstatning for et tab.

mod vederlag, hvor der (som ved enhver

Den godtgørelse af omkostninger, som

Eksempler på momsfrie og momspligtige gebyrer:
Momsfrie gebyrer

Momspligtige gebyrer

• Lukkebesøg
►

• Administrationsgebyr
►

• Rykkergebyr
►

• Åbnebesøg
►

• Inkassomeddelelse
►

• Faktureringsgebyr
►
— skal dog være aftalt mellem parterne, at gebyret opkræves

• Betalingsaftale
►

• Fjernåbning
►

• Fogedforretning
►
• Inkassobesøg
►

Det er vores erfaring, at der er forskel i
håndteringen af gebyrer, og at det ofte
er en god idé at løbe det igennem. Hvis
man som virksomhed er i tvivl om den
momsmæssige behandling af de gebyrer,
man opkræver, anbefaler vi, at det bliver
gennemgået nærmere.

Tab på fordringer
Ligesom andre virksomheder kommer forsyningssektoren også ud for, at debitorerne
ikke betaler deres fakturaer. Men hvordan
er forsyningsselskaberne stillet i forhold til
den moms, der er opkrævet på fakturaerne,
hvis debitorerne ikke betaler fakturaerne?
Skal forsyningsselskaberne selv indbetale
den eller hvordan?
Efter momsloven kan der foretages fradrag for momsen af konstaterede tab på

uerholdelige fordringer vedrørende leverede momspligtige varer og ydelser. Hvis det
senere viser sig, at kunden ikke kan betale
fakturabeløbet, kan virksomheden som
hovedregel fradrage momsen af tabet.
Tabet skal være konstateret, før momsgrundlaget kan reduceres. For at et tab er
konstateret, er det efter praksis en forudsætning, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Kravene
til hvornår et tab er konstateret, afhænger
af størrelsen på den tabte fordring.
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Fordringer under 3.000 kr.

Hvis fordringerne er på under 3.000 kr, kan tabet fradrages hvis kreditor,
kreditors advokat eller en inkassovirksomhed forgæves har rykket for betaling af
beløbet og inddrivelse af beløbet er opgivet.

Fordringer over 3.000 kr. uden for
konkurs eller akkord m.v.

SKAT har lempet praksis for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og
akkord m.v., hvor tabet ikke er konstateret ved indenretlige skridt. Dog skal
fordringen have været igennem en intern rykkerprocedure i virksomheden, der
gør, at det sandsynliggøres, at tabet er lidt. Der kan således efter en konkret
vurdering ske regulering i salgsmomsen, hvis fordringen kan anses som tabt.

Fordringer over 10.000 kr.

Her er det et krav, at fordringen som minimum er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Hvornår skal tabet fradrages?

Når en virksomhed vælger at sælge

Det er vores anbefaling, at virksomheder

fordringer til eje til en lavere værdi end

altid overvejer, om det er mest fordelagtigt

den pålydende, er der som udgangspunkt

at anvende reglerne om tab på debitorer, el-

ikke adgang til at regulere momsen efter

ler om det bedst kan betale sig at overdrage

de særlige regler om fradrag for tab på

fordringerne. Her bør det også overvejes,

debitorer, som gennemgået ovenfor. Hvis

om fordringerne skal overdrages til eje eller

fordringen er overdraget til eje, men hvor

som en betinget overdragelse, således at

det samtidig er aftalt, at der sker tilba-

muligheden for at benytte reglerne om tab

Overdragelse af fordringer

getransport af fordringen ved debitors

på debitorer fortsat er til stede.

Nogle virksomheder vælger at sælge for-

momsen i det omfang, at virksomheden har

Hvis betingelserne ovenfor er opfyldte,
skal fradrag for moms af tab på debitorer
angives i den momsperiode, hvor tabet er
konstateret. Momsen af tabet skal angives
som en reduktion i den udgående moms, og
således ikke som indgående moms.

dringer til eksempelvis et factoringselskab
eller Gældsstyrelsen. Sidstnævnte situation
har vi behandlet i artiklen ”Gældsstyrelsen
tilbyder afkøb af fordringer, men hvordan håndteres momsen?” i nærværende
udgivelse.

12 | Energi & Forsyning | Oktober 2019

misligholdelse, kan virksomheden regulere
lidt et tab på debitoren. Det er i den forbindelse et krav, at debitor i forbindelse med
tilbagetransporten af fordringen fra eksempelvis factoringselskabet til virksomheden
er meddelt, at betaling med frigørende
virkning alene kan ske til virksomheden.

Asger Engvang
4040 2260
Asger.Engvang@dk.ey.com

Økonomiske rammer ved
kommunale vandselskabers fusion med private
vandværker

En række vandværker — især udenfor de

fastsatte indtægtsramme for det overtagne

økonomiske ramme (kan udledes af be-

større byer — drives af frivillig arbejdskraft.

vandværk.

kendtgørelse om økonomiske rammer, § 9,

Vandværkerne er typisk ikke underlagt
vandsektorloven idet deres årlige levering
af vand er mindre end 200.000 m3. Hvis
eksempelvis den frivillige arbejdskraft
forsvinder, kan der opstå overvejelser hos
vandværkerne, om det fortsat er hensigtsmæssigt at være organiseret som et
selvstændigt vandværk. Henvendelse til det

Forsyningssekretariatet skal i henhold til
vejledningen bruge følgende materialer

Ansøgningsfristen er som udgangspunkt

vedrørende vandværket, som overtages

31. december i det år, hvor den nye

af det kommunale vandselskab til brug

økonomiske ramme ønskes implementeret.

for fastsættelsen af den nye økonomiske

Hvis sammenlægningen er sket med

ramme:

regnskabsmæssig virkning det pågældende

• De seneste tre årsregnskaber inden

år, er fristen dog 15. april året efter. Hvis

lokale kommunalt ejede vandselskab med

fusionen og en præcisering af følgende

henblik på overdragelse af

oplysninger for alle tre år:

aktiviteterne, kan derfor være en løsning.

• Faktiske driftsomkostninger (FADO)

Det kommunalt ejede vandselskab vil typisk

• Finansielle omkostninger

være omfattet af vandsektorloven.
Bestemmelserne om fusion/overtagelse
reguleres af bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber, ligesom
Forsyningssekretariatet har udarbejdet

• Ikke-påvirkelige omkostninger.

• Et udfyldt pris- og levetidskatalog

loven, fremgår af kapitel 3 i vejledningen.
I forbindelse med en eventuel fusion/
overtagelse skal der udarbejdes en
reguleringsmæssig åbningsbalance for
det overtagne vandværk, til brug for
Forsyningssekretariatets fastsættelse af

(POLKA)

• En oversigt over gennemførte

Michael N. C. Nielsen
25 2935 35
Michael.N.Nielsen@dk.ey.com

i POLKA.

• Informationer om fusionen:
• Dokumentation for, at der er indgået
generalforsamlingsreferat eller

økonomiske ramme for det kommunalt

lignende)

Finn Thomassen
2529 3837
Finn.Thomassen@dk.ey.com

• Hvilket selskab, der er det fortsættende selskab.

fra ulønnet til lønnet arbejdskraft. Den

I forbindelse med overtagelsen bør foreta-

nye indtægtsramme for det fortsættende

ges selvstændig registrering af undersø-

selskab vil således sammensætte sig af

gelsesudgifter i forbindelse med fusionen

dels den gældende indtægtsramme for det

(interne og eksterne), da omkostningerne

kommunalt ejede vandselskab samt den nye

efter ansøgning vil kunne tillægges den
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2019.

anskaffelsespris, anlægsår og kategori

en fusion (overtagelsesaftalen, kopi af

ninger samt et tillæg vedrørende overgang

indarbejdet i den økonomiske ramme for

overtagelsesdatoen med angivelse af

vandselskab (fortsættende selskab). Den

investeringstillæg, tillæg for driftsomkost-

april 2020 for at få sammenlægningen

investeringer fra 2010 og frem til

en ny indtægtsramme for det kommunale

ejede vandselskab vil kunne forøges med et

er fristen for ansøgning således 15.

hvor fusionen har regnskabsmæssig

fusioner, overtagelse og spaltninger i de

tidligere har været omfattet af vandsektor-

med regnskabsmæssig virkning i 2019,

ver på overtagelsesdagen (den dato,
virkning fra):

overtagelse af et vandselskab, der ikke

der eksempelvis er sket sammenlægning

• Information om værdien af anlægsakti-

Vejledning af april 2018 (Vejledning om
økonomiske rammer). Vejledningen om

stk. 4).
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Skrotning af gasmotor — hvad så med
afgiftslempelsen?

Bortfald af grundbeløbet ved nytår

af den maksimale varmeeffekt og dels ved

økonomisk betydning og konsekvenser for

har medført overvejelser vedrørende

periodeafgrænsning.

varmeprisen.

Når en varmeproducent anmoder

Skattestyrelsen har i foråret 2019 via et

om afgiftslempelse, skal der ifølge

offentliggjort bindende svar fastslået, at

Skattestyrelsen foreligge dokumentati-

hvis et varmeværk skrotter alle kraftvar-

on for, at kraftvarmekapacitetskravet er

meanlæg, så anser Skattestyrelsen værket

opfyldt for en periode på 1 år frem til første

som et rent varmeværk uden adgang til

opgørelsesperiode. Virksomheder, der

afgiftslempelse.

nedlukning af gasmotoranlæg på fjernvarmeværker i Danmark. Nedlukning af
kraftvarmeanlæg kan imidlertid medføre
bortfald af afgiftslempelse ved anvendelse
af fx gas- og oliekedler samt afgiftslempelse og PSO-fritagelse på elpatroner og
varmepumper. En række bindende svar fra
2019 har sat fokus på problemstillingen.
Herudover har Skattestyrelsen et kontrolprojekt, hvor varmeværker, som anvender
elpatronordningen, udtages til afgiftskontrol. Dertil kommer, at der kan opstå

havde kraftvarmekapacitet den 1. oktober
2005, kan anvende ordningen, hvis de kan
dokumentere, at betingelsen var opfyldt
fra perioden 1. oktober 2004 til 1. oktober
2005.

Andre udmeldinger fra Skattestyrelsen fra
1. halvår 2019 har bekræftet, at hvis et
varmeværk skrotter en eller flere kraftvarmeanlæg, men dog opretholder en vis
kraftvarmekapacitet, så vil det bero på

utilsigtet overgang til skattefrihed med

Herudover opstiller Skattestyrelsen doku-

en konkret vurdering, hvorvidt kraftvar-

ophørsbeskatning til følge.

mentations- og målingskrav til de varme-

mekapaciteten fortsat er opretholdt på et

producerende enheder, som anvender

tilstrækkeligt niveau til fortsat anvendelse

afgiftslempelsesreglerne.

af afgiftslempelsesreglerne.

Kraftvarmekapaciteten skal
opretholdes

Ved skrotning af en eller flere kraftvar-

Efter grundbeløbets bortfald overvejer flere

et eller flere anlæg for at sikre adgang til

Elpatronordningen blev indført fra 1. januar
2008 på baggrund af en uhensigtsmæssig
afgiftsstruktur, der tilskyndede til uønsket
elproduktion. Formålet med indførelsen af
elpatronordningen var at sikre, at kraftvarmeværkerne i højere grad skulle fremstille
ren varme eller bruge den fremstillede elektricitet til varmeproduktion, når elpriserne
var lave.

Kraftvarmekapacitet og andre
krav
Varmeværker kan alene opnå afgiftslempelse efter elpatronordningen, hvis værket
har kraftvarmekapacitet. En varmeproducent har kraftvarmekapacitet, hvis 100
% af varmeleverancen i mindst 75 % af

kraftvarmeværker at lukke kraftvarmeanlæg. Dette kan medføre, at adgangen til

det er økonomisk rentabelt at opretholde
afgiftslempelse.

anvendelse af fjernvarmelempelsesreglerne

Skattemæssige forhold

på tilbageværende kedler, elpatroner og

Ud over kraftvarmekapacitetskravet er

varmepumper fortabes. Derfor er det vores
anbefaling, at det i forbindelse med projekter om nedlukning eller salg af gasmotoranlæg overvejes, om der efter nedlukning
fortsat er tilstrækkelig kraftvarmekapacitet
hos varmeværket til, at elpatronordningen
fortsat kan anvendes.

året kan dækkes af kraftvarmeenheden,

Hvis der ikke længere er kraftvarmekapa-

og elektriciteten skal udgøre 25 % af det

citet, fortabes adgangen til godtgørelse

samlede energiprodukt. Det er vores

af afgift på eksempelvis gas- og oliekedler

erfaring, at det kan give anledning til

samt varmepumper og elpatroner, ligesom

problemer at opgøre kraftvarmekapacite-

PSO-tarif fritagelsen på sidstnævnte enhe-

ten korrekt, dels i forhold til fastsættelse

der kan fortabes. Det kan derfor have stor
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meanlæg bør det derfor overvejes, om

det væsentligt at være opmærksom på,
at skrotning af kraftvarmeanlægget kan
medføre overgang til skattefrihed. Dette vil
typisk ske, såfremt elproduktionen ophører
helt, eller elproduktionsapparatet skrottes. Skattefriheden er dog betinget af en
række forhold, som er beskrevet i artiklen
’Skattefrihed for varmeselskaber’, som
også findes i dette magasin. Konsekvensen
heraf vil være ophørsbeskatning, som kan
medføre høj betalbar skat. Derudover kan
selskabet have høje skattemæssige værdier, som det er en fordel at bevare, ved at

skattepligten opretholdes – særligt såfremt
der indføres generel skattepligt i sektoren,
når den økonomiske regulering forventeligt
træder i kraft i 2021.

Kontakt os
Er din virksomhed blevet kontaktet af
Skattestyrelsen med henblik på en kontrol,
eller har I spørgsmål til, hvornår kraftvarmekapacitetskravet er opfyldt, er I meget
velkomne til at kontakte EY’s afgiftsteam.

Anders Klinge
2529 4673
Anders.Klinge@dk.ey.com

Torben Nielsen
2529 4715
Torben.Nielsen@dk.ey.com

Christian Clausen
2529 6678
Christian.Clausen@dk.ey.com
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Sammenlægningen af Sønderborg Fjernvarme
A.m.b.a og Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. –
direktørens erfaringer

En mangeårig god dialog og erfaringsudveksling blev udmøntet i et formelt
samarbejde i 2016, hvorefter Sønderborg
Fjernvarme har bistået Gråsten Fjernvarme

Konkrete råd
Erik deler her ud af ni konkrete råd, som
han vurderer, er blandt de væsentligste.

Nr. 3: Det er en stor
opgave, som kræver mange
ressourcer

Nr. 1: Man skal ville det
— helhjertet!

Alliér jer med gode rådgivere – men vær

undersøge mulighederne for et fremtidigt

Arrangerede ægteskaber, som ikke bygger
på kærlighed, kan have det svært. Der skal

økonomi m.v., men det kræver også meget

endnu tættere samarbejde, herunder
også en evt. sammenlægning af de to

være et gran af ”kærlighed gør blind” i det.

varmeselskaber. I 2018 blev en plan for

Naturligvis skal man holde øjnene åbne og

sammenlægning fremlagt på de respektive

undersøge tingene ordentligt, men hvis

generalforsamlinger, og planen blev stemt

man ikke vil det helhjertet, så er der risiko

igennem.

for, at man hele tiden leder efter håret i

med administrationsopgaver. På selskabernes næstkommende generalforsamlinger
blev der givet mandat til, at parterne kunne

Både Gråsten Fjernvarme og Sønderborg

suppen – og vær forvisset om, at gør man

også parat til at yde en væsentlig indsats
selv. Rådgivere hjælper ofte med overblik,
af de enkelte selskaber og dets medarbejdere. Det er væsentligt, at medarbejderne
har ressourcerne til at hjælpe, når sammenlægningen kræver det, ikke mindst
når sammenlægningen er vedtaget og skal
udleves.

det (grundbeløb), og deres beregninger

Vær også opmærksom på, at der kan være

Nr. 4: Samarbejde på forskellige kerneområder kan være et
godt springbræt

viste, at takststigninger var uundgåeligt.

forskellige dagsordner og modstand i egne

Prisstigningerne kunne dog delvist imøde-

rækker (bestyrelse eller ansatte, pga. frygt

Samarbejder kan skabe en god grobund

gås ved:

for at miste egen position).

1.

Nr. 2: Acceptér, at der er
mange følelser involveret

lån af udstyr og reservedele. Det kan også

Demokratisk ejerskab via andelsselskaber

vagt og administration.

Fjernvarme kunne inden sammenlægningen se ind i en tid uden kraftvarmetilskud-

opnåelse af synergieffekter ved at
drive et sammenlagt selskab, og ved

2.

en fokuseret fælles indsats for at få
flere borgere over på fjernvarme.

det, så finder man også noget, der, om ikke
andet, ligner et hår.

har mange fordele, bl.a. fællesskab og

Oveni det ville sammenlægningen sikre

sammenhold. Netop dette, skal man ikke

bæredygtige og attraktive faglige miljøer

undervurdere, når man ønsker at sammen-

for medarbejderne samt være en attraktiv

lægge to forbrugerejede varmeselskaber.

samarbejdspartner for øvrige aktører på

Det er mange års selvstændighed, som del-

klima-, energi- og forsyningsområdet i

vist opgives, hvilket ofte vil møde modstand

området. Af andre synergieffekter ved

fra nogle andelshavere. Det bliver ikke

sammenlægningen kan nævnes styring af

mindre kompliceret af en sammenlægning,

investeringer og effektivisering af

hvor den ene part er større end den anden,

administrationen.

hvilket kan skabe en følelse af, at den ene

Direktør for Sønderborg Fjernvarme Erik

part opgiver ejerskab og indflydelse. Det

for at komme videre, da det skaber tillid og
øget kendskab til hinanden, fx gensidigt udvære forpligtigende samarbejder omkring
indkøb og formelle samarbejder omkring fx
Men definér fra start, hvad slutmålet med
samarbejdet er – det kan være med til at
give ro i processen og fastholde momentum. I vores tilfælde var vi fra starten enige
om, at samarbejder var et skridt på vejen,
men at det skulle føre til mere – ellers var
det ikke interessant. Hvis man ikke er klar
på slutmålet, så kan samarbejder også blive
en hindring ud fra en betragtning om, at
”nu går det jo meget godt”.

at have etableret et samarbejde, finde enig-

Nr. 5: Undgå, at der går
sognerådspolitik i processen

hed blandt parterne og endeligt gennemfø-

Det kan være nærliggende at lave valg-

Wolff fortæller her om sine erfaringer ved

re en sammenlægning.

bør man forberede sig på.

grupper med lokal islæt for bedre at kunne
forklare, hvorfor ideen er den rigtige, men
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det kan også være farligt, da man derved

signalerer forskellige interesser. Fokusér i

ikke umiddelbart er et beløb på, eksempel-

dem. Vi lagde ikke skjul på, at det ville

stedet på at gøre det rigtigt med baggrund

vis en bedre stemme i lokalsamfundet.

betyde forandringer for alle – formålet var

i ”hvorfor”. Besluttes det, at der skal være
valggrupper, så fokusér på grupper, som
går på tværs af forsyningsområdet, fx
erhverv, lejere og private.

Man kan lige så godt fra start se på økonomien i et samarbejde eller sammenlægning,
for uden positiv eller som minimum neutral
økonomi, så har det ingen gang på jord. Vi

I vores tilfælde var bestyrelserne enige om

valgte at regne 5 år frem. Og vær op-

at gå hele vejen. Efter en overgangsbesty-

mærksom på skatten – den kan have store

relse var det hensigten, at der skulle vælges

økonomiske konsekvenser, som kan påvirke

en bestyrelse uden skelen til valggrupper af

budgettet.

nogen art, men vi måtte sande, at det var
andelshaverne ikke parate til. Vi endte med
to valggrupper – private og lejere.

Nr. 8: Kommunikér ærligt og
rigeligt

ikke fyringer, men vi kunne heller ikke love,
at vi om 5 år ville være de samme personer, for med en anden størrelse ændrer
eksempelvis arbejdsopgaverne, og dermed
kompetencebehovet sig.
Forbered et svar på: What’s in it for me?

Afslutning
Som det fremgår af Erik Wolffs råd er der
mange forhold at være opmærksom på i
forbindelse med et samarbejde og en sammenlægning. Også forhold, som går udover

Nr. 6: Øv dig fra starten i
fortællingen om ”hvorfor gør
vi det her?”

Vi udpegede de væsentligste interessenter,

boligforeninger og forbrugerne. Det var

og skattemæssige forhold.

Fortællingen om ’hvorfor’ er meget vigtig.

med til at give en god opbakning.

Gennem vores mangeårige erfaring med

Dette bl.a., da der kan være modstand

En klar forudsætning for at kunne indgå i

etablering af samarbejder og sammenlæg-

i egne rækker, som skal overbevises.
Derudover vil lokalpressen interessere sig
for sagen og ofte lede efter håret i suppen.
D
 er vil blive behov for at gentage ”hvorfor-historien” mange gange. I vores tilfælde
var det bortfaldet af grundbeløb og de stigende krav til branchen, som drev processen. Det var både godt og skidt. Godt, fordi
der var meget fokus på grundbeløbet fra
pressen, hvilket gjorde det let at kommunikere. Skidt, fordi prisen ville stige uanset

og informerede dem målrettet. Fx borgmesteren og udvalgte byrådspolitikere samt

ninger kan vi tilslutte os Erik Wolffs råd.

selskaber er, at man har forbrugerne med

En stor tak til Erik Wolff for at dele ud af

sig. Derfor var vi klar over, at når tallene

sine erfaringer og den tillid Sønderborg

viste, at det ene selskab havde en lidt bedre

Fjernvarme har vist EY, ved at lade EY være

økonomi end det andet, var det nødvendigt

en del af rådgivningsteamet i forbindelse

med et harmoniseringsbidrag for at opnå

med sammenlægningen.

opbakning fra samtlige forbrugere. Ved et
harmoniseringsbidrag forstås en økonomisk
udligning af forskellen på økonomien i de
sammenlagte selskaber, som forbrugerne i
det ene selskab betaler i det første år efter
sammenlægningen.

Nr. 7: Uanset, hvad driveren
er, så er økonomi vigtigt, så få
overblik over den del fra start

I egen organisation informerede vi via

erfaring med selskabsgørelse, samarbejder og sammenlægninger/fusioner. Vi står
naturligvis til rådighed ved spørgsmål og
overvejelser til artiklen og til sammenlægninger/fusioner i det hele taget.

til alle.

på det hele ikke bliver hardcore økonomi.
Tving jer selv til også at turde værdiansætte

Egne medarbejdere vil naturligt have stor

og indregne langsigtede fordele, som der

Hos EY Energi & Forsyning har vi stor

fællesmøder og et ugebrev fra direktøren

Nr. 9: Vær opmærksom
på, hvad det betyder for
medarbejderne

menlægning, fx 3 eller 5 år frem. Men pas

lægningspotentiale, økonomiberegninger

en sammenlægning mellem forbrugerejede

sammenlægning.

Opstil et ærligt budget med og uden sam-

de klassiske fokusområder, såsom sammen-

fokus på, hvad ændringen vil betyde for

Gæsteforfatter

Michael Sig
2529 4069
Michael.Sig@dk.ey.com

René Lønne Ventzel
2529 6563
Rene.Ventzel@dk.ey.com

Erik Wolff
5151 4947
ew@sfjv.dk
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“

God forberedelse, dialog og
fremsynethed er med til at give en
mere smidig proces

Michael Sig
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Dansk Fjernvarmes oplæg til ny regulering

Dansk Fjernvarme har i juni 2019
præsenteret deres bud på en alternativ
regulering af fjernvarmesektoren som et
modstykke til den planlagte økonomiske
regulering med indtægtsrammer og
benchmarking af
fjernvarmen. Dansk Fjernvarme anfører,

at den planlagte økonomiske regulering
ikke passer sammen med de politiske
ambitioner om grøn omstilling, og at der
ikke er en samlet vision for udviklingen
af fjernvarmesektoren og fjernvarmes
placering i det samlede energisystem.
I den alternative regulering fra Dansk

Fjernvarme er tanken at give et bud på,
hvad der skal til for at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling i fjernvarmen til gavn for kunderne, samfundet
og den grønne omstilling.

Indtægtsrammer og
benchmarking

En moderne
regulering — klare mål og
klare rammer

understøtte opfyldelsen af målene. Det er

Baggrunden for den alternative regulering
af fjernvarmesektoren er blandt andet, at
Dansk Fjernvarme mener, at den planlagte regulering med indtægtsrammer og
benchmarking er en forkert vej at gå, da
reguleringen alene fokuserer på at reducere
omkostningerne, uden at der tages hensyn

Som et modstykke til den forventede nye
regulering af fjernvarmesektoren med indtægtsrammer og benchmarking, har Dansk
Fjernvarme foreslået en regulering af sektoren, hvor fokus ikke kun er på økonomiske

herefter tanken, at de enkelte selskaber
i aftaler forpligter sig til at anvende de
virkemidler, som kan sikre målopfyldelsen.
Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at
dette bedst sikres ved, at selskaberne selv
forpligter sig til det i en aftale fremfor
gennem krav og påbud, som i den påtænkte
indtægtsrammeregulering.

effektiviseringer, men også på den grønne

De mål, som Dansk Fjernvarme har opstil-

ling, der følger den politiske ambition efter

omstilling af energisystemerne.

let, er følgende:

det seneste regeringsskifte. Den planlagte

Dansk Fjernvarme er af den opfattelse,

•

til behovet for at investere i grøn omstil-

regulering fokuserer således i overvejende
grad på at opnå de udmeldte effektiviseringspotentialer for branchen på bekostning
af miljøhensynet.
Det anføres videre, at reguleringen
vurderes at være en samfundsøkonomisk
ineffektiv regulering, da den er bagudrettet
og baseres på omkostningsstrukturerne i
gårsdagens produktionsmetoder, hvilket
ikke harmonerer med en sektor, som er i
gang med en omstilling til morgendagens
produktionsmetoder i tråd med den grønne
omstilling.
Herudover vurderes det at være nærmest
umuligt at lave en velfungerende
benchmarkingmodel, der giver retvisende
effektiviseringskrav for de enkelte varmeselskaber, da sammenligningsgrundlaget i
modellerne er lige så forskelligartet, som
det er i produktionen af fjernvarmen.

Selskaberne

skal frem mod 2030

at der bør sættes mål op for fjernvarmes

arbejde systematisk og målrettet på

udvikling frem mod 2030. Det gælder

at forbedre effektiviteten.

således mål for selskabernes økonomiske
præstationer med fokus på at sikre effekti-

•

omstilles, så den er CO2-neutral i

vitet og lave priser for forbrugerne og mål
for selskabernes klimamæssige præstation
med henblik på at sikre, at de danske fjernvarmeselskaber kommer til at gå forrest i
den grønne omstilling. Herudover bør der
ligeledes sættes mål op for fjernvarmens
rolle i at bidrage til løsningen af samfundets
samlede klimapræstation, hvor fjernvarmen
kan spille en stor rolle via energilagring,
udjævning af energiforbruget, udjævning
af elproduktionen og grøn omstilling af
naturgasfyrede områder.
Grundtanken i den alternative regulering
er, at man først fastlægger de mål, som
skal nås med reguleringen og derefter
identificerer de virkemidler, som kan

Fjernvarmeproduktionen skal
2030.

•

Fjernvarmen

skal understøtte den
grønne omstilling af andre energisystemer frem mod 2030.

De enkelte mål ovenfor er yderligere
opdelt i en række virkemidler og forslag til
overordnet tiltag med henblik på at opnå
målopfyldelse. Der er tale om overordnede
virkemidler og forslag, som det er tanken,
at branchen i samarbejde med myndighederne får konkretiseret yderligere, og
herunder får aftalt, hvordan der skal kunne
ske monitorering af målopfyldelsen. De
præsenterede virkemidler og tiltag fremgår
af faktaboksen.
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KONKRETE TILTAG, SOM SKAL SIKRE EFFEKTIVISERINGER
Virkemidler:

Tiltag:

• T iltag, som selskaberne hver især

• Følge retningslinjer for styring af aktiver (asset management)

forpligter sig til selv at gennemføre

• Deltage i procesbenchmarking og skræddersyede ERFA-grupper
• Udarbejde, drøfte og offentliggøre konkrete effektiviseringsplaner
• Redegøre for konkurrencen om større opgaver
• Følge retningslinjer for god selskabsledelse

• O
 rdninger, som etableres i fællesskab
for at understøtte indsatsen i de enkelte
selskaber

• U
 dbredelse af nye initiativer med henblik på at sikre innovation og smartere
løsninger

• Vejledning til selskabernes effektiviseringsindsats
• Rådgivning og støtte ved afvikling af fjernvarmeselskabet

• Forbedringer af rammebetingelser i
samarbejde med politikerne og
myndigheder

• Bedre rammer for konsolideringer og driftssamarbejder
• Afklaring af muligheder for større effektivitet gennem digitalisering

KONKRETE TILTAG, SOM UNDERSTØTTER MÅL OM CO2-NEUTRAL FJERNVARME
Virkemidler:

Tiltag:

• Tiltag, som understøtter investeringer i

• Ophævelse af produktionsbindingerne

CO2-neutrale produktionsanlæg

• Intelligente, dynamiske eltariffer
• Rammebetingelser, som begrænser risiko ved store investeringer
• Pligt til at redegøre for, hvordan man vil sikre målopfyldelse i det enkelte selskab
• Andre tiltag — fx ændringer i afgifter og rammer for investeringer i andre former for
vedvarende energi

• Tiltag, som medvirker til, at overskudsvarme fra affaldsforbrænding og
industrien samt elektriciteten til

• Grøn overskudsvarme
• Grøn elektricitet

varmepumperne bliver CO2-neutrale

• Tiltag, som kan understøtte omstilling af
reserve- og spidslastanlæg til at blive
CO2-neutrale

• Biogas
• Investeringer i andre former for spids- og reservelast baseret på vedvarende energi

KONKRETE TILTAG, SOM UNDERSTØTTER GRØN OMSTILLING AF ANDRE ENERGISYSTEMER
Virkemidler:

Tiltag:

• Tiltag, som understøtter den grønne

• Model til sikring af produktionskapacitet for CO2-neutral el

omstilling af elsektoren

• Intelligente, dynamiske eltariffer
• Konkrete tiltag, som understøtter grøn omstilling af andre energisystemer

• Tiltag, som understøtter afviklingen af

• Rammebetingelser, som understøtter omstilling af naturgasområder til fjernvarme

naturgassen i Danmark
Kilde: Dansk Fjernvarme, ”CO2-neutral fjernvarme i 2030 — forslag til en moderne regulering af fjernvarme”
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Det anføres, at en afgørende forudsætning

mulige reguleringsformer er at betragte

for, at fjernvarmesektoren kan løfte disse

som to yderpunkter.

tre ambitiøse mål er, at der bliver fastlagt
klare langsigtede rammebetingelser for de
store investeringer, som anses for nødvendige, for at sikre en ordentlig målopfyldelse.

Dansk Fjernvarme anser reguleringen via
indtægtsrammer og benchmarking som
utidssvarende.

Afslutning
Det bliver spændende at følge, hvorledes
den nye regering vil forholde sig til den
regulering af varmesektoren, som den tidligere regering igangsatte, og om det lykkes

Den usikkerhed, som der gennem de sene-

Et rent konkurrencemarked anses ligeledes

Dansk Fjernvarme at få implementeret de

ste år har været om fremtidens rammer og

ikke som en optimal løsning for sektoren,

forslag, der er skitseret ovenfor.

regulering af fjernvarmen — blandt andet

da den netop er kendetegnet ved store

fjernelsen af tilslutnings- og forblivelses-

investeringer, som det meget naturligt ikke

pligten — har derfor givet usikkerhed om

vil være rentabelt at igangsætte, såfremt

mulighederne for at finansiere fremtidens

kundegrundlaget og dermed den fremtidige

investeringer.

indtjening ikke er sikret i tilstrækkelig grad.

Markeds- og
selskabsform

Dansk Fjernvarme foreslår i stedet en mel-

I den alternative regulering har Dansk
Fjernvarme endvidere behandlet, hvilken
markedsform og tilhørende reguleringsform, der bedst kan understøtte målene om
en effektiv og grøn omstilling af fjernvarme og af andre energisystemer frem mod
2030.
Den ene mulighed, der præsenteres, er den
som forventes indført med den kommende
regulering via indtægtsrammer og benchmarking, hvor det er tanken, at fjernvarmeområdet styres politisk og reguleres som
andre forsyningsmonopoler. Et alternativ,
som præsenteres er at fjerne reguleringen
og i stedet skabe et konkurrencemarked
for rumopvarmning med lige vilkår for alle
produkter og aktører. Disse to forskellige

lemløsning, hvor det sikres, at selskaberne
anvender de samme virkemidler til at blive

Finn Thomassen
2529 3837
Finn.Thomassen@dk.ey.com

effektive samtidig med, at selskaberne også
indfrier de andre mål om grøn omstilling.
Selskaberne skal således forpligte sig via
aftaler til at anvende de virkemidler, som
kan sikre den ovenfor omtalte målopfyldelse samtidig med, at det aftales parterne
imellem, hvordan regulator løbende kan
monitorere, at aftaler overholdes og målene nås. Den foreslåede regulering er således mere aftalebaseret og selvregulerende.
Som det er anført af Dansk Fjernvarme er
det grundlæggende udgangspunkt for tilrettelæggelse af en økonomisk regulering, der
er aftalebaseret, at det først afklares, hvad
der skal opnås med reguleringen, hvilket vil
være styrende for de aftaler, der skal indgås
og effektueres af de enkelte parter.
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Træffer du beslutninger på et robust
grundlag?

Mange forsyningsvirksomheder gennemgår i disse år en betydelig transformation.
Sammenlægninger, nye forretningsområder- og muligheder, ny regulering,
kundebehov samt ny teknologi skaber nye
behov, muligheder og udfordringer for

1. Optimering af
ledelsesrapportering

er det vigtigt at være godt forberedt og

EY oplever i stigende grad, at der er

er skyld i smertefulde implementeringer og

utilfredshed omkring den nuværende
ledelsesinformation. Det være sig både den

forsyningsvirksomhederne.

økonomiske og den mere operationelle. Den

Et transparent, teknologiunderstøttet og

et beslutningsgrundlag, der ikke understøt-

databaseret beslutningsgrundlag bliver
fortsat vigtigere, for at drive en effektiv
virksomhed med god forståelse for kundernes behov. Store anlægsinvesteringer driver
også et behov for at være tæt på økonomien, med henblik på at fastholde overblikket
over de økonomiske konsekvenser.
EY har bistået mange virksomheder med at
udvikle og etablere modeller og systemer til
løbende at understøtte ledelsesbeslutninger
og intern styring, og især tre kernetemaer

er ikke fulgt med tiden, og konsekvensen er
ter virksomhedens behov for styring. Det
skaber usikkerhed i organisationen, og gør
det svært at skabe ejerskab i forretningen.
EY har udviklet et koncept for udviklingen
af en værdiskabende ledelsesrapportering.
Konceptet er bygget op omkring en tredelt

2.

Implementering af et moderne ERP
(Enterprise Ressource Planning)

3.

behov og styringsprincipper
b.

Opbygning af ledelsesrapportering
der hænger sammen på tværs af
organisationen

c.

Implementering af rapportering
— typisk i de værktøjer, man allerede
har.

Optimering af budget- og forecast

opbygge ledelsesrapporteringen, hvorved

muligt at gennemgå styringsbehov og
ledelsen hurtigt kan prioritere fokus på

Det er EY’s erfaring, at sammenhængen

effektuering af styringen gennem målbare

mellem planlægning, rapportering og ERP-

handlinger, ud fra et solidt fundament.

understøttelsen af den finansielle styring er

Pakken er en end-to-end-løsning, der

kernen i at fremme effektive beslutninger,

sikrer, at teori og praksis hænger sammen i

og at mange virksomheder har store poten-

hverdagen.

tialer at hente ved at arbejde målrettet og

2. Implementering af et nyt
ERP-system
Introduktionen af et nyt ERP-system er
en stor beslutning, som har konsekvenser
mange år frem. For at blive en succes,
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kumenteret har prøvet det før. Det giver en
struktureret proces og en større sandsynlighed for, at organisationen vil bruge ERP
optimalt efterfølgende.
Som forberedelse til en succesfuld implementering af et nyt ERP-system, er der er
behov for at få taget et ‘røntgenbillede’
af den fremtidige styringsinformation og

frem.

Definition af virksomhedens styrings-

Den samlede proces har til formål hurtigst

struktureret med disse områder.

vigtigt at omgive sig med personer, der do-

a.

system
processen.

i mindre grad selve teknikken. Derfor er det

processerne, således at man sikrer sig et

beslutningsgrundlag:
Optimering af ledelsesrapportering

er ofte den organisatoriske forankring, der

proces:

er helt centrale i opbygningen af et robust
1.

involvere organisationen helt fra start. Det

design og setup, der holder i mange år
EY har udviklet en projektforløbsmodel for
at drive den organisatoriske, styringsmæssige og tekniske forandring, som et nyt
ERP-system er forbundet med. Modellen
er bygget op omkring virksomhedens
forretningsbehov, og tager udgangspunkt i
de outputs og effekter, som virksomheden
ønsker at opnå ved et nyt ERP-system.
Efterfølgende tages stilling til valg af
it-understøttelsen ud fra de definerede
forretningsbehov og understøttende organisation. Pakken kan struktureres efter, hvor
langt man er i overvejelserne omkring nyt
ERP, her kan man tage delprocesser adskilt
eller en end-to-end-løsning.

3. Optimering af
budgetprocessen
Budgettet er stadig det mest anvendte
økonomiske styringsværktøj, men vi ser, at
virksomhederne til stadighed vurderer og
ændrer på deres budgetproces undervejs i
processen.

Det kan skyldes strukturelle hændelser,

finansiel planlægning. Det er vigtigt at stille

EY har gennem mange år hjulpet virksom-

som fx sammenlægning af virksomheder,

sig selv en række grundlæggende spørgs-

heder i forsyningssektoren med at stille

nyt ERP-system m.v. Men i mange tilfælde

mål, når det kommer til at få mest mulig

de rigtige spørgsmål og sikre, at de rigtige

skyldes det, at virksomheden ikke har en

værdi ud af den finansielle planlægning, fx:

løsninger bliver valgt, udviklet og imple-

fast proces, der er organisatorisk forankret.

• Hvad er formålet? Og hvilke beslutnings-

menteret i praksis. Pakken er en

Det være sig både selve processen, men
også den styringsinformation, man faktisk

processer skal budgettet understøtte?

får ud af budgettet.

• Står indsatsen mål med udbyttet?

En tydelig trend for tiden er, at de finansiel-

• Hvad er vores budgetlægningsprincipper

le planer (budget/forecast) bliver tættere
knyttet til det operationelle niveau, så det
bliver tydeligere, hvad man får for pengene.
Nogen kunne jo finde på at spørge! Så vedligeholdelsesplaner, projekter, bemandingsplaner, kundevækst m.v. bliver mere direkte
knyttet til den finansielle planlægning,
således at der kan foretages en transparent
prioritering.
Endvidere har teknologi og adgangen til

end-to-end-løsning, der sikrer, at styringsbehov og organisation bliver forankret i
processen.

egentlig?

• Hvad skal detaljeringsniveauet være, for
at det kan bruges i praksis?

• Hvordan kan data og fakta bringe
budgetlægningen tættere på de
operationelle aktiviteter?

• Hvordan sikrer vi en effektiv kobling
mellem efterspørgslen efter ressourcer
og kapaciteter med udbuddet af samme?

data drevet en mere analytisk tilgang til

Richard Thorsen
2529 6399
Richard.Thorsen@dk.ey.com

Lars Nordlund
2529 6351
Lars.H.Nordlund@dk.ey.com
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Genoptagelse af skattemæssige
indgangsværdier i vand- og
varmeselskaber

Siden 8. november 2018 har vi ventet på

samt formentlig renterne heraf vil nedju-

tidspunkt end 1. januar 2010, vil der være

det styresignal, som skulle sætte rammer-

stere den økonomiske ramme. Dette kan

behov for en justering af POLKA-værdien,

ne for vandselskabernes håndtering af

ifølge Energistyrelsens oplæg til justering af

således at der tages højde for til- og af-

Højesterets afgørelse i det, vi i branchen,

bekendtgørelsen om økonomiske rammer

gange, pristalsregulering og afskrivninger.

kender som vandskattesagen. Efter en ræk-

ske enten over et eller seks år.

ke drøftelser med Skattestyrelsen i foråret,
kom der et udkast til styresignalet 6. maj
2019. Fristen for høringssvar var 28. maj
2019, og der blev indsendt høringssvar af
bl.a. FSR, DANVA, Danske Vandværker og
Dansk Fjernvarme. 18. september 2019 er
det endelige styresignal offentliggjort.
I det følgende kommenterer vi overordnet
på styresignalet, men fokuserer mest på
processen omkring ændring af skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber.
Afslutningsvist kommer vi ind på den situ-

Flere vandselskaber har valgt at foretage
genberegningen af de skattepligtige indkomster fra skattepligtens indtræden indtil
2017, således at såvel årsregnskab som
skatteopgørelse for 2018 kunne aflægges
så retvisende som muligt.

Disse værdier skal dernæst klassificeres
som skattemæssige aktiver ud fra skattereglerne. Dokumentation herfor skal
medsendes til Skattestyrelsen, og kan med
fordel ske med afsæt i de standardark, som
DANVA og Danske Vandværker udarbejder
i samarbejde med følgegruppen knyttet til
vandskattesagen. Arbejdet med disse ark

Nedenstående er en overordnet gennem-

færdiggøres i perioden, efter at styresigna-

gang af genoptagelsesprocessen. For

let er offentliggjort.

nærmere uddybning henvises til styresignalet samt DANVA og Danske Vandværkers
vejledninger herom.

Den skattemæssige værdi af ejendomme
opgøres forskelligt alt efter måden, hvorpå
vandselskabet indtrådte i skattepligt. For

Vi er naturligvis også til rådighed for

vandselskaber som overgik til skatte-

spørgsmål til processen.

pligt i samme selskab (typisk A.m.b.a.’er

Processen i praksis

og skattefrie vand(aktie)selskaber) skal

I forbindelse med opgørelsen af nye ind-

offentliggjorte ejendomsvurdering inden

gangsværdier skal Skattestyrelsen have

overgangen til skattepligt. Det gælder også

dokumentation for opgørelsen, ligesom de

for administrationsbygninger. Er værdien

Vandskattesagens afgørelse indebærer,

også skal modtage genberegninger af de

ansat til 0, og dermed må anses for fejlbe-

at de skattemæssige indgangsværdier for

skattepligtige indkomster fra skattepligtens

hæftet, kan det ikke udelukkes, at en anden

vandselskaber skal opgøres med afsæt i

indtræden og frem. Sidstnævnte, således at

værdi kan gælde, men det vil formentlig

myndighedsfastsatte POLKA-værdier på

selskabet kan disponere de skattemæssige

kræve en klage til Landsskatteretten vedrø-

tidspunktet for overgangen til skattepligt.

afskrivninger bedst muligt for at optimere

rende netop dette forhold.

Det medfører, at de selskaber, som har fået

sambeskatningsindkomsten, underskuds-

nedsat deres værdier af Skattestyrelsen,

fremførsel m.v.

ation, som varmeselskaber står i som følge
af vandskattesagen.

Genoptagelse af skattemæssige indgangsværdier for
vandselskaber

eller som ikke har anvendt POLKA-værdier,
kan opnå skattemæssige indgangsværdier
svarende til POLKA-værdier. Dette dog
under forudsætning af, at der er adgang til
genoptagelse.
De nye indgangsværdier vil påvirke de
skattepligtige indkomster i årene efter skattepligtens indtræden samt opgørelsen af
skat i årsregnskabet fra dommens afsigelse
og frem. Behandlingen af tilbagebetalt skat
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Opgørelsen af indgangsværdierne
Opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier sker med afsæt i POLKA-arkene,
som blev anvendt ved implementeringen
af vandreformen omkring 2010. Arkene
skal afstemmes med afgørelserne fra

værdiansættelsen ske med afsæt i den

For vandselskaber, som blev skattepligtige i
forbindelse med udskillelse fra en kommune, kan POLKA-værdien finde anvendelse.
Dog kan den offentlige ejendomsvurdering
også finde anvendelse, såfremt den er højere end POLKA-værdien, også selvom der er
tale om ejendomme, som kan anvendes til
andet end vandrelaterede formål.

Forsyningssekretariatet, og begge dele kan

Genberegning af de skattepligtige

findes på deres hjemmeside.

indkomster

Er skattepligten indtrådt på et andet

Når indgangsværdierne er opgjort, er det

muligt at genberegne de skattepligtige ind-

indtrådt i skattepligt før 2007, kan opnå

Det bindende svar giver øget klarhed over

komster fra tidspunktet for skattepligtens

genoptagelse, men det vil i så fald ske

værdiansættelsen af aktiver i varmesek-

indtræden og frem. Det vil typisk ske ved,

med afsæt i særlige genoptagelsesregler.

toren, hvor udgangspunktet nu må være

at de skattemæssige afskrivninger føres

Det skal dog bemærkes, at skattekrav er

”POLKA-værdier”. Varmesektoren indehol-

retur, og nye skattemæssige afskrivninger

underlagt en 10-års forældelsesfrist, hvilket

der dog en række yderligere nuancer end

beregnes. Herved kan Skattestyrelsen oply-

kan ramme de vandselskaber, som ikke har

vandsektoren, som kan skabe andre vinkler

ses om de ønskede afskrivninger samt evt.

klaget til Landsskatteretten.

på værdiansættelsen. Henset hertil, samt

anvendelse af skattemæssigt underskud.
Er vandselskabet en del af en sambeskat-

Varmeselskaber

hvor afgørende størrelsen af indgangsværdierne er, anbefaler vi, at det enkelte var-

ning, vil dette skulle holdes for øje. Det kan

I et bindende svar tiltræder Skatterådet, at

me-/affaldsforbrændingsselskab indhenter

eksempelvis umiddelbart være fordelagtigt

handelsværdien af anlægsaktiver i varme-

et bindende svar. Et bindende svar vil give

at bruge afskrivningsgrundlaget i et vand-

sektoren skal opgøres med afsæt i ”POLKA”

sikkerhed for værdien hos det enkelte sel-

selskab til at skabe et underskud, som så

(gennemsnit af nedskreven kostpris og ned-

skab, også inden en eventuel overgang til

kan bruges af et sambeskattet selskab. Her

skreven genanskaffelsespris). Skatterådet

skattepligt. Er selskabet allerede overgået

skal man dog bl.a. være opmærksom på, at

blev spurgt, om handelsværdien skulle fin-

til skattepligt, kan det være en god idé at

sambeskatningsbidrag er en indtægt i den

des ud fra regnskabsmæssige, regulatoriske

overveje, om der kan ske genoptagelse af

økonomiske ramme.

eller POLKA-lignende værdier. Skatterådet

værdierne. Det kan som udgangspunkt ske

afviser regnskabsmæssige værdier som

3 år tilbage i tid, men det kan ikke ude-

handelsværdier.

lukkes, at genoptagelse længere tilbage

Endeligt skal det holdes for øje, at disponeringen af afskrivninger ikke er valgfri ifølge
Skattestyrelsen, hvilket også er kritiseret i

Ved stillingtagen til de regulatoriske

høringssvarene.

(prisregnskabsmæssige) værdier gen-

Anmodningen
Det forventes, at Landsskatteretten vil
hjemvise sagerne til fornyet behandling hos
Skattestyrelsen. Herefter vil Skattestyrelsen
formentlig anmode om oplysninger som
nævnt ovenfor. Det har været drøftet,
hvorvidt det var en fordelagtig vej, at selskaberne trak deres klager og af egen drift
anmodede om genoptagelse. Udfordringen
herved kan være tab af muligheden for
omkostningsgodtgørelse, hvilket desværre
ikke ser ud til at være løst i det endelige styresignal. Vi vil i følgegruppen se nærmere
på dette forhold.
De vandselskaber, som ikke har en klage
ved Landsskatteretten, og som endnu ikke
har anmodet om genoptagelse, har mulighed herfor indtil 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal, fristen
er således 18. marts 2020. Styresignalet
vil gælde for vandselskaber, som er blevet
skattepligtige fra 2007 og frem. Det kan
ikke udelukkes, at vandselskaber, som er

René Lønne Ventzel
2529 6563
Rene.Ventzel@dk.ey.com

nemgår Skatterådet en række af reglerne

kan ske med afsæt i særlige genoptagelsesregler, herunder evt. det fremtidige
styresignal.

i varmeforsyningsloven og afskrivnings-

Som det også bemærkes i det bindende

bekendtgørelsen, herunder fleksibiliteten

svar, er beregningsgrundlaget for ”POLKA”

af afskrivningerne som danner grundlag

i varme endnu ikke færdiggjort, hvorfor

for taksteffekten. Herefter konkluderer

selve værdiansættelsen kan være mere

Skatterådet, at de ikke mener, ”at den

kompleks end som så.

regulatoriske værdi efter varmeforsyningsloven skattemæssigt kan anerkendes som
handelsværdi”.

Der nævnes ikke noget om varmeselskaber
i styresignalet, hvilket harmonerer mindre
godt med, at Dansk Fjernvarme har indgi-

Skatterådet konkluderer, at det afgø-

vet et høringssvar herom. Om der opstår

rende må være værdien for det enkelte

en genoptagelsesmulighed som følge af

varmeselskab. Dog et beløb lavere end

en fremtidig praksisændring kan dog ikke

en nedskreven genanskaffelsesværdi, da

udelukkes.

den overtagende part, som har overtaget
forsyningspligten, bør kunne forhandle sig

Afslutning

til en lavere pris (samme argument blev

I EY Energi & Forsyning sidder vi med i

anvendt i forhold til vandskattesagen).
Skattestyrelsen finder på den baggrund,
at et gennemsnit af den nedskrevne
genanskaffelsesværdi og den nedskrevne
anskaffelsesværdi er et rimeligt udtryk for,
hvorledes aktivernes handelsværdi kan

DANVA og Danske Vandværkers følgegruppe vedrørende vandskattesagen og
følger udviklingen tæt. Vi er naturligvis til
rådighed for en drøftelse af jeres konkrete
situation.

fastsættes.

Mads Neistskov
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Tema: Håndtering
af data
Første millionbøder i Danmark for
overtrædelse af GDPR

Siden den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018, har vi i Danmark
ventet på afgørelser fra det danske Datatilsyn, som kunne give nogle retningslinjer for, om vi i Danmark
også kan forvente de samme millionbøder, som vi har set i udlandet det seneste år. Og nu ser vi de
første bøder på henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. I marts 2019 politianmeldte Datatilsynet Taxa
4x35, og indstillede selskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. for en overtrædelse af GDPR-reglerne. I juni
2019 blev IDdesign A/S ligeledes politianmeldt og indstillet til en bøde på 1,5 mio. kr.
På niveau med millionbøderne i
resten af EU

vurdering blev knap 9 mio. personhenfør-

afgørelsen, at baggrunden for bøden til

bare taxature gemt uden et sagligt formål.

Taxa 4x35 var, at ”der er tale om meget

De danske bøder ligger således på niveau

Sagen udsprang af, at Datatilsynet i efter-

store mængder personoplysninger, der er

året 2018 var på et tilsynsbesøg hos Taxa

blevet gemt uden et sagligt formål. Ét af

4x35, hvor der bl.a. blev set på, om taxasel-

grundprincipperne på databeskyttelsesom-

skabet havde fastsat frister for sletning af

rådet er, at man kun må behandle oplysnin-

kundernes oplysninger — og om fristerne

ger, man har brug for — og når man ikke har

blev efterlevet.

brug for dem længere, skal de slettes med

med millionbøderne, der allerede er givet
i resten af EU for brud på GDPR-reglerne.
Og det er forventeligt, at Datatilsynet
nu holder den linje. Brud på persondatasikkerheden er endnu et område, hvor
virksomheder, organisationer, myndigheder og andre aktører, som behandler
persondata må vænne sig til, at det er
rigtig dyrt at køre overfor rødt. De må
forvente, at man fra Datatilsynets side
slår hårdt ned på overtrædelser af brud på
persondatasikkerheden.

IDdesign - sagen kort

Kundens navn blev slettet efter to år — men

ERP-systemet hos IDdesign A/S blev i 2015

ikke kundens telefonnummer. Oplysninger
om kundens taxature (herunder opsamlings- og afleveringsadresser) kunne derfor
fortsat henføres til en fysisk person via

Bøderne for overtrædelse af de gamle

telefonnummeret, som først blev slettet

persondataregler var i mindre skala, da den

efter fem år. På tidspunktet for tilsynsbe-

højeste bøde, der tidligere har været givet

søget var der registreret oplysninger om

efter den gamle persondatalov, har været

8.873.333 personhenførbare taxature, som

på 25.000 kr.

var ældre end to år.

Det er hele essensen i GDPR-reglerne,

Grunden til, at telefonnummeret ikke blev

at forordningen skal have en effektiv og

slettet var ifølge taxaselskabet, at num-

afskrækkende virkning. Derfor er det heller

meret er nøglen til systemets database, og

ikke nogen overraskelse, at bødeniveau-

derfor er nødvendigt i forhold til virksomhe-

et kommer til at ligge højere end hidtil.

dens produkt- og forretningsudvikling.

Sagerne viser med al tydelighed, at alle, der
behandler personoplysninger, virkelig skal
tage de her regler alvorligt.

Taxa-sagen kort
Datatilsynet valgte at indstille Taxa 4x35 til
en millionbøde for manglende sletning af
kundernes oplysninger. Efter Datatilsynets
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det samme.”

Telefonnummer først slettet
efter 5 år

udskiftet fra AX 2.5 til AX2012, men tre
selvstændige butikker anvendte fortsat
AX 2.5, hvor kundens navn, telefonnummer, adresse, e-mail og købshistorik blev
opbevaret. IDdesign A/S havde ikke fastlagt
slettefrister og havde i øvrigt aldrig foretaget sletning af personoplysninger i AX 2.5.
Dermed var der i systemet samlet oplysninger om ca. 823.000 personer, hvoraf de
ældste stammede fra 2010. Datatilsynet
udtalte, at ca. 385.000 personoplysninger var blevet behandlet i en længere
periode end nødvendigt til de formål, som
oplysningerne oprindeligt var indsamlet
og behandlet til. På den baggrund ind-

Datatilsynet udtalte imidlertid, at man

stillede Datatilsynet selskabet til en bøde

ikke kan fastsætte en slettefrist, som

på 1,5 mio kr. for manglende sletning af

er tre år længere end nødvendigt,

personoplysninger.

blot fordi virksomhedens system gør
det besværligt at efterleve reglerne i
databeskyttelsesforordningen.
Datatilsynets direktør Cristina Angela
Gulisano udtalte i forbindelse med

Klassiske afgørelser
Datatilsynets indstillinger er i virkeligheden helt klassiske afgørelser. Afgørelserne
cementerer grundstenen i GDPR-reglerne:

Der skal være et sagligt formål for, at man

dokumentere. Persondataforordningen kræ-

Kan virksomheden dokumentere, at der

må opbevare og behandle data. Og man må

ver således, at man selv fører kontrol med

er etableret de nødvendige opbevarings-

ikke behandle data længere end nødven-

sin organisation regelmæssigt, så det bliver

og sletterutiner, adgangsbegrænsninger,

digt. Så skal de slettes.

en årligt tilbagevendende begivenhed på

logning, procedurer for sikkerhedsbrud,

Dokumentationen mangler

linje med en revision.

sikkerheds-og kontrolforanstaltninger,

Sagerne viser, at det er meget afgørende,

EY GDPR Dawn raid

hos organisationen osv.

at man som organisation kan fremlægge

Vi kan tilbyde et såkaldt GDPR Dawn raid,

nødvendig dokumentation af de GDPRrelaterede indsatser. Det er særligt den dokumentation, som volder aktørerne massive
problemer. Det er for eksempel ikke nok, at
der ligger en databehandleraftale i skuffen.
Man skal derimod aktivt sikre sig, at de
databehandlere, der behandler data på ens
vegne, gør det på en sikkerhedsmæssig
forsvarlig måde — og det skal man kunne

Julie Gerdes
2529 3403
Julie.Gerdes@dk.ey.com

awareness om behandling af persondata

hvor vi tester jeres risici i relation til at blive
pålagt bøder fra Datatilsynet. Ved et GDPR
Dawn Raid agerer EY’s GDPR-specialister
(såvel jurister og it-sikkerhedsfolk) datatilsyn og gennemgår specifikke områder af
kundens GDPR-setup, med Datatilsynets
briller på. Kernen i Datatilsynets spørgeskema er dokumentation.

Kontakt
Har du brug for hjælp til overholdelse af
GDPR-reglerne, herunder til den juridiske
eller it- og sikkerhedsmæssige implementering, er du velkommen til at kontakte os. EY
bistår som en af de eneste rådgivere i markedet vores kunder med såvel it-sikkerhed
samt den juridiske del af GDPR-reglerne.

Bodil Brabæk
2529 3268
Bodil.M.Brabaek@dk.ey.com

Datatilsynets begrundelse for at indstille Taxa 4x35 til bøde og politianmeldelse

1

2

3

4

At Taxa 4x35 ikke har
overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens
artikel 5, stk. 1, litra e
(opbevaringsbegrænsning),
idet virksomhedens
procedure for anonymisering af personoplysninger
er utilstrækkelig.

At Taxa 4x35 ikke har
overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens
artikel 5, stk. 1, litra c
(dataminimering), idet
virksomhedens opbevaring
af kunders telefonnummer i
5 år ikke har været nødvendigt i forhold til de formål,
hvortil de opbevares.

At Taxa 4x35 ikke har
overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens
artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5,
stk. 1, litra b, idet virksomheden ikke entydigt har haft
fastlagt, med hvilken
behandlingshjemmel kunders
telefonnummer er blevet
opbevaret i 5 år efter kørslen
af en taxatur.

At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5,
stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra
e, idet virksomheden ikke i
tilstrækkelig grad har dokumenteret de sletninger, der er
foretaget i systemerne og
virksomhedens procedurer
herfor.

Kilde: Datatilsynet
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Hvornår har I sidst trænet? Hvordan står det
til med it-beredskabet?

De fleste organisationer har en veldefineret it-sikkerhedsorganisation samt
understøttende it-politikker, der giver både
ledelse, drift og de øvrige medarbejdere
klare retningslinjer for, hvad der forventes i

• Alvorlige
►
tekniske fejl i software,
centrale systemer eller it-infrastruktur

• Angreb
►
forårsaget via kommunikationsforbindelser, fx. internettet

forhold til it-sikkerhed i organisationen. De

• Hackerangreb
►

fleste organisationer har også udarbejdet

• Kompromittering
►
af systemer med risiko

it-beredskabsplaner.

Etablering: Her afholdes startmøde i
beredskabsledelsen, recovery-teamet
konstitueres og roller fordeles. Planlægning
og delegering af opgaver sker, der etableres kommunikation og mødeplanlægning
fastlægges.
Løsning: Der foretages problemløsning, evt.

for datalækage, hvor andre uretmæssigt

nøddrift og reetablering iværksættes, her-

Generelt er det dog vores erfaring, at

eller utilsigtet kan få adgang til

under foretages prioritering af reetablering,

udarbejdelse af it-beredskab, eller Disaster

informationer

hvis flere systemer er ramt. Kommunikation

Recovery Plans, som regel er sket, men
efterfølgende ligger sikkert skærmet for
dagens lys hengemt i en lukket skuffe.
Øget fokus på behovet for at have et aktivt
og opdateret it-beredskabs set up er bl.a.
et af elementerne i EU NIS-direktivet. Læs
mere om EU NIS-direktivet nedenfor.
Organisationer omfattet af NIS-direktivet
skal have styr på flere forskellige ting for at
være compliant med reglerne, og et af områderne vedrører, at de skal udarbejde it-beredskabsplaner og dokumentere, at de har

• Medarbejderes
►
handling og uheld
• Datacenterbrand,
►
vandskade, strøm- eller kølingssvigt

• Terrorangreb,
►
tyveri, hærværk eller
sabotage

• Bygningsbrand,
►
oversvømmelse,
eksplosion m.m.

• Leverandørsvigt
►
• Driftsproblemer
►
hos
serviceleverandører.

gennemført øvelser for de medarbejdere,

It-beredskabet definerer som regel også,

der indgår i håndteringen af beredskabet.

hvordan hændelser skal kategoriseres.

Uanset om man er omfattet af NISdirektivet eller ej, er it-beredskabsplaner og
træning heraf dog et must, og det er vores
forventning, at kravene i NIS vil danne

Er der fx tale om:

• Et
► incident
• Et
► major incident

niveauet for den næste best practice.

• En
► disaster.

I de følgende afsnit vil vi beskrive it-bered-

It-beredskabsplanen skal skitsere organise-

skabet lidt nærmere.

ringen, roller og ansvar og styringsprincip-

It-beredskab
En it-beredskabsplan har til formål at sikre,
at organisationen er i stand til bedre at
håndtere en eventuel it-sikkerhedshændelse og hurtigt bringe sig selv tilbage på
normal drift.
En beredskabsplan har oftest defineret forskellige scenarier efter, hvad der er kritisk i

per efter typen af it-sikkerhedshændelse.
Er det fx klart, hvem i organisationen der
træffer beslutningen om, at en hændelse
skal kategoriseres som en disaster?
Dernæst skal it-beredskabsplanen have
defineret og beskrevet procesforløbet for
beredskabet.
Typisk indeholder processen følgende faser

den pågældende organisation, og scenarier

og aktiviteter:

kan eksempelvis udspringe af følgende

Aktivering: Her aktiveres beredskabet, og

årsager til it-sikkerhedshændelser:
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vurdering af incident foretages.

med interessenter sker, og statusmøder
med beredskabsledelsen afholdes.
Lukning: Her afholdes slutmøde i beredskabsledelsen og systemer og services
klarmeldes. Lukning og debriefing af recovery-team gennemføres og interessenter
orienteres. Forløbet dokumenteres.
Efterbehandling: Informationsindsamling
igangsættes, og en evt.
evalueringsworkshop gennemføres.
Rapportering og handlingsplan for evt.
justering af it-beredskabet færdiggøres.
Alle faser har tilhørende action cards, så
det er klart, hvad der skal ske.

Træning og øvelser
For de organisationer, der er omfattet
af NIS-direktivet dikterer flere bekendtgørelser, at der skal foreligge en plan
for gennemførsel af øvelser for de medarbejdere, der indgår i beredskabet, at
gennemførelsen skal dokumenteres, og resultatet af gennemførte øvelser skal indgå i
evalueringerne.
Beredskabet skal altså testes og trænes for
at sikre, at det fungerer. Dette er naturligvis
en god ide, uanset om man er omfattet eller
ej.
Generelt er det vores erfaring, at test
og træning foregår alt for sjældent og
usystematisk.
Test og træning inddeles traditionelt i flere
niveauer.

Man bør definere typen af øvelse, frekvensen og hvem der er ansvarlig. Laves et årshjul øges chancen for, at øvelsen reelt gennemføres.
Det kan fx være som nedenfor beskrevet.

Type

Beskrivelse

Ansvar

Frekvens

Periode

Skrivebordstest

Skrivebordstest af de forskellige definerede
scenarier: Diskussion af planen ved brug af
eksempler på incidents/disasters, hvor
beredskabsprocessen gennemgås med deltagelse
af repræsentanter for de forskellige roller i
beredskabet og ved anvendelse af
beredskabsplanen og dens action cards.

It-beredskabsansvarlig

Minimum årligt,
uafhængigt af
simulationsøvelse.

Marts - april.

Simuleret øvelse

Med udgangspunkt i et, for deltagerne kendt eller
ukendt scenarie, trænes deltagerne i håndtering af
deres roller i forhold til incident/disaster.

It-beredskabsansvarlig

Gennemføres
mindst hvert år.

Oktober
- november.

Afprøvning af
leverandører

Leverandørens faciliteter og ydelser afprøves/
gennemgås/testes for at sikre, at eksterne ydelser
og produkter lever op til betingelserne i kontrakten.

Leverandøransvarlig
afdeling

Gennemføres
mindst årligt
eller efter
væsentlige
ændringer i
kontrakten.

April - maj.

Nødstrøm

Hovedstrømmen tages. Generator starter og
overtager.

Beredskabsansvarlig

Gennemføres en
gang årligt.

Oktober
- november.

Fuld
nøddriftstest

Dette er den komplette øvelse, hvor det kørende
system stoppes, nøddrift etableres, og normal drift
retableres efterfølgende. Øvelsen afprøver, at
virksomheden, personalet, udstyret, faciliteterne
og nødprocedurerne kan håndtere en incident/
disaster. Det sikres, at nøddriftssituationen er
holdbar, og herefter normaliseres driften igen.
Systemer udvælges, så alle kritiske services
afprøves over en cyklus af 2 gange.

It-chef

Frekvens må
bero på konket
vurdering. Det
kunne være
årligt.

Oktober
- november.

Der er mange måder at designe sit it-beredskab på. Der findes også forskellige standarder, som man kan tage udgangspunkt i, fx ISO27031.
Vigtigst er, at det er aktivt, trænes og løbende opdateres.
Hvis du har kommentarer til eller lyst til at drøfte, hvordan I kan komme i gang med
it-beredskab og træning i en uforpligtende samtale, er du velkommen til at kontakte
os.

Henriette Brandstrup
2529 3543
Henriette.Brandstrup@dk.ey.com

EU NIS-direktiv
I 2018 trådte EU NIS-direktiv 2016/1148, (Directive on Security of Network and Information Systems) i kraft.
NIS-direktivet skal styrke sikkerheden i de net- og informationssystemer, som operatører af væsentlige tjenester i relation til
national forsyningskritisk infrastruktur, anvender. Direktivet har
fokus på seks udvalgte sektorer, bl.a. sektorerne for el, gas og
olie samt vandforsyning.

net- og informationssystemer, beredskab og underretningspligt
ved hændelser. Endvidere skal sikkerheden hos leverandører
øges.

I Danmark er EU-direktivet implementeret ved en række love og
bekendtgørelser af den respektive myndighed alt efter sektor.
For nogle sektorer fremgår det af loven og bekendtgørelsen,
hvem der er omfattet og for andre sektorer udpeger myndigheden de omfattede organisationer direkte.

Hele udgangspunktet for NIS-direktivet er, at den teknologiske
udvikling går hurtigt med stigende forbundenhed via digitale
løsninger, hvilket øger afhængigheden af internettet og dets
muligheder. Energi- og forsyningsområdet bruger også nye
teknologier, hvilket øger muligheden for sårbarheder for både
it-systemer og OT, Operational Technologies, dvs. kategorien af
hardware og software, der styrer, overvåger og kontrollerer,

For de omfattende organisationer indføres krav til sikkerhed i

hvordan fysiske produktionssystemer fungerer.
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Persondata: Kontrol med
databehandlere — den dataansvarliges ansvar

Databehandler erklærer sig på
tro og love om at ville efterleve
databehandleraftalen og GDPR

Persondataforordningen (GDPR) og den

persondata, som I er ansvarlige for — kom-

tilhørende databeskyttelseslov har nu været

promitteres. Fejlen er selvfølgelig først og

virkelighed i godt og vel 1½ år, og de første

fremmest databehandlerens, må man an-

sager har set dagens lys. Sagerne vedrø-

tage, men omvendt så ligger der et ansvar

rer virksomhedernes manglende sletning

hos jer som dataansvarlig for løbende at

Denne tilgang giver efter vores opfattelse

af persondata, således data opbevares

påse, at databehandleren har implemente-

ikke dataansvarlig den fornødne sikker-

længere, end man har lov til. Sagerne har

ret passende foranstaltninger til at imødegå

hed, og vil næppe kunne udgøre det for et

ligeledes medført bødeforlæg i millionklas-

sådanne sikkerhedsbrud.

tilstrækkeligt tilsyn. I og med databehandler

sen, hvilket med al tydelighed viser, at reglerne skal tages alvorligt. Sagerne er omtalt
yderligere tidligere i dette magasin.

Men som med alt andet kan man ikke outsource ansvaret, og de registrerede, I som
dataansvarlige har (kunder, medarbejdere

Et andet område af

m.v.) forventer jo, at I tager dette ansvar på

persondataverden, en hvor vi som råd-

jer. Valget om at outsource visse funktioner

givere får mange spørgsmål, er omkring

til leverandører giver jo god mening i man-

anvendelse af databehandlere (leverandø-

ge tilfælde, men det er jeres beslutning som

rer, der foretager persondatabehandling

dataansvarlig og derfor følger jeres ansvar

på vegne af jer som dataansvarlig) og

med hele vejen gennem kæden.

ikke mindst den løbende kontrol af disse
databehandlere.

Så spørgsmålet er nu, om I som dataansvarlige har ført tilstrækkeligt tilsyn med data-

Hvor udfordringer omkring manglende

behandleren? Eftersom sikkerhedsbruddet

sletterutiner oftest er en primært intern

er opstået, kunne man argumentere, at

udfordring hos den dataansvarlige, så re-

databehandlerens foranstaltninger ikke var

præsenterer databehandlerområdet en helt

tilstrækkelige, så er I dækket af?

anden type risiko for den dataansvarlige.

formodes at have underskrevet databehandleraftalen har han/hun jo forpligtet
sig i aftalen, hvorfor en sådan tro og love
erklæring ikke tilfører yderligere værdi.

Databehandler foretager selv
tilsyn
Som udgangspunkt kan dataansvarliges
eget tilsyn med databehandler være
tilstrækkeligt, særligt hvor databehandlingen, der foretages af databehandleren,
er ikke-kompleks, samt hvor de data, der
behandles ikke er af følsom karakter. Det er
dog vigtigt, at dataansvarlig gør sig klart,
om han/hun reelt er i stand til at føre tilsynet selv. Ligeledes vil mange databehandle-

Selvfølgelig kan (og vil) fejl opstå, men

re værge sig for at skulle lægge ressourcer

For den dataansvarlige er netop ansvarlig

udfordringen for jer som dataansvarlige er

til mange besøg fra dataansvarlige.

for at sikre, at de persondata, der behand-

at kunne påvise, at I har ført tilstrækkeligt

les hos databehandleren, behandles efter

tilsyn.

Databehandler får udstedt en
revisorerklæring

reglerne, og ikke mindst i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.
Vi har således her en situation, hvor en
virksomhed kan gøres ansvarlig for sine
leverandørers gøren og laden (eller mangel
på samme), idet man nemt kunne forestille
sig nedenstående situation opstå (faktisk
har vi allerede set en del eksempler herpå).

Hvad nu, når det går galt hos
leverandøren?
Forestil jer, at der sker et såkaldt sikkerhedsbrud hos en databehandler — hvor
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Hvordan fører man så tilsyn med
databehandleren?

Den mest anvendte metode til de dataansvarliges tilsyn med databehandlerne,

GDPR formulerer et generelt krav om, at

er revisorerklæringer. I den forbindelse

dataansvarlig skal sikre, at der er imple-

er der udarbejdet en ny dansk revisions-

menteret passende foranstaltninger, men

erklæringsstandard efter ISAE 3000.

hvordan I bør foretage tilsynet hermed,

Erklæringsstandarden er afstemt med

er der ikke noget endegyldigt svar på, da

Datatilsynet og har fokus på databehand-

flere tilgange er mulige. Disse tilgange, som

lers efterlevelse af databehandleraftalen

fremgår nedenfor, varierer såvel i omfang/

suppleret med generelle krav i GDPR/

ressourceforbrug, men naturligvis også i

databeskyttelsesloven.

hvilken grad af sikkerhed, man som dataansvarlig opnår med tilsynet.

Fordelen for dataansvarlig er, at der modtages en erklæring fra en uafhængig revisor,

og dataansvarlig opnår her den højeste
grad af sikkerhed mellem de forskellige
tilsynsformer nævnt ovenfor. Ligeledes skal
den dataansvarlige ikke bruge ressourcer
på at planlægge og udføre tilsynet.

Vigtigheden af tilsynet
Som det fremgår ovenfor, påtager den
dataansvarlige sig reelt ansvaret for sine
leverandører i disse tilfælde. Det er derfor
yderst vigtigt, at processen ikke stopper

Fordelen for databehandler er, at der i

med indgåelse af databehandleraftaler,

mange tilfælde kan udstedes en erklæring,

men at der løbende føres tilsyn med disse

der dækker et givet forretningsområde,

databehandlere. Dette med henblik på at

og databehandler skal således ikke bruge

sikre den rette grad af persondatasikker-

ressourcer på mange tilsynsbesøg fra de

hed, men også afdække jeres risici som

dataansvarlige, men kan nøjes med besøg

dataansvarlige.

EY Advisory Risk udarbejder allerede en
lang række af disse erklæringer hos databehandlere, og kan desuden rådgive jer som
dataansvarlige om, hvilken form for tilsyn,
der er det rette i jeres tilfælde.

fra revisor.

Peter Kold
2529 4598
Peter.Kold@dk.ey.com
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EY som samarbejdspartner

EY Energi & Forsyning — en værdifuld samarbejdspartner
Revision og rådgivning af forsyningsvirk-

bestående af ca. 60 revisorer, skatterådgi-

trække på vores erfaringer fra andre grene

somheder kræver indgående kendskab til

vere, moms- og afgiftsspecialister, økono-

af sektoren, som minder om hinanden, men

den særlovgivning, der opstiller de rammer,

mer og konsulenter, som tilsammen har

alle er forskellige.

som virksomhederne skal operere under.

en betydelig og bred kompetencevidde, og

Dertil kommer forståelsen for de særlige

alle har indgående kendskab til energi- og

hensyn til offentlige eller

forsyningssektoren.

forbrugerejede selskaber, som i høj grad er
genstand for offentlighedens interesse.

Ud over vand- og spildevandsforsyninger,
betjener vi en lang række varmeforsyninger,

I anerkendelse af disse branchekrav har vi

elforsyninger, forbrændingsanlæg, deponi,

etableret EY Energi & Forsyning — et team

fjernkøling, biogas m.v. og kan derfor

Her ses en stor del af vores branchemedarbejdere til vores årlige interne faglige opdatering for energi- og forsyningsgruppen.
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Vores sektorspecifikke ressourcer arbejder

Vores branchegruppe har revisorbranchens

og deltager i faglige netværk, stande og

som en samlet enhed, hvorfra vi leverer re-

højeste aktivitetsniveau omkring vidende-

messer, udvalg m.v.

visionsydelser tæt integreret med skatte- og

ling med forsyningsselskaber. Vi afholder

afgiftsmæssige forhold og andre relevante

eksempelvis ofte arrangementer, der vide-

discipliner til hele landet — alt sammen med

rebringer vores eksperters viden til jer bl.a.

de regulatoriske rammer for øje. Det giver

gennem gå hjem-møder og workshops, hvor

os en robusthed, som er jeres garanti for, at

vi tager fat på forskellige relevante emner.

opgaver løses på den mest optimale måde

Medarbejderne i EY Energi & Forsyning

— og altid med kritisk syn i forhold til de

deltager herudover i det lovforberedende

særlige forsyningsretlige rammer.

arbejde, underviser, skriver faglige artikler

Vi udgiver ligeledes skriftlige og elektroniske nyhedsbreve samt andre nyhedsbreve, som kan være aktuelle for jer:

Energi & Forsyning Magasin
>>>

Kurser, workshops og gå
hjem møder

• Dybdegående artikler om faglige emner

>>>

og ny lovgivning

• Magasinet er gratis
• To udgivelser årligt

Fx omhandlende:

• Indberetninger for vandsektorselskaber
• Ny regulering for varmeselskaber,
indtægtsrammer m.v

• Moms- og afgiftsseminarer
• Regnskabsseminarer
• Skræddersyede indlæg for ledelse og
bestyrelse

Elektronisk
nyhedsbrev
>>>
• Få tilsendt faglige nyheder

Udgivelser

elektronisk direkte til din

>>>

inbox

• 8-10 udgivelser årligt

Vi udsender periodisk den nyeste lovsamling inden for:

•
•
•
•

Varme
El
Vand
Affald

Energi & Forsyning på
LinkedIn
>>>
Faglige indlæg, diskussioner og nyt om
energi- og forsyningsbranchen
Find os her:

• EY Energi & Forsyning
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EU’s LIFE Program
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For et grønnere og mere bæredygtigt Europa
Der findes mange forskellige støttemuligheder i EU. For
forsyningssektoren er LIFE-programmet særligt relevant,
da fokus specifikt er på klima og miljø.
Om LIFE-programmet:
•

Formålet med LIFE-programmet er at bidrage til implementeringen
af EU’s klima- og miljøpolitik igennem støtte til grønne, innovative
projekter

•

Siden 1992 har EU’s LIFE-program hjulpet med at medfinansiere
5.000 projekter

•

Samlet budget for 2014-2020: EUR 3.4 mia

LIFE-programmet er delt op i to dele med hver
deres fokusområde og underemner:
Klima

Miljø

Afbødning af klimaforandringer

Natur og biodiversitet

Klimatilpasning

MiljØ- og ressourceeffektivitet

Klimaforvaltning og

Miljøforvaltning og

information

information

Fokus på ’close-to-market’ aktiviteter,
dvs. test og demonstration

Få 55 - 75 0/0 af projektets udgifter
medfinansieret, hvilket kan resultere i et

Har du et innovativt projekt, der
skal søsættes om et ars tid?
- tag en snak med os om tilskud!

tilskud på mellem €500.OOO - 10 mio
Deadlines i juni og september
Åbner igen næste år...

Ansøg individuelt eller i
partnerskab

Anne-Sofie Gregersen
Annesofie.D.Gregersen@dk.ey.com
2529 4939
Energi & Forsyning | Oktober 2019 | 35

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat,
transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper
med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi.
Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det,
vi lover vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og
arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores kunder og
det omgivende samfund.
EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især
udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som
er et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning.
Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com.
© 2019 Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30700228
All Rights Reserved.
Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i
det tilsigter ikke at være fyldestgørende, og de træder ikke I stedet for
udførlige analyser eller udøvelsen af professionelle skøn. I konkréte sager
opfordres brugere til at henvende sig til EY’s rådgivere.
ey.com/dk
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