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RESUMÉ 

ARGO I/S (herefter ARGO) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for 2012-

2018. 

 

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelse af 12. april 2019 et samlet forrentningsbe-

løb for perioden på i alt 15,3 mio. kr. I den forbindelse udskilte Forsyningstilsynet 

spørgsmålet om selve indregningen af forrentningsbeløbet i prisen, herunder spørgs-

målet om tilbageførsel af indregnet forrentning, der overstiger den forrentning ARGO 

kan indregne som følge af prisloftsreglerne. 

 

Da den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet i 2012, 2013 og 2016 skal 

ARGO tilbageføre den godkendte forrentning af indskudskapital i alt ca. 6,1 mio. kr. for 

disse år i 2022. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om følgende, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4: 

 

 Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 1 og 2, i varmeforsyningsloven, § 6 i 

afskrivningsbekendtgørelsen, samt § 3 i prisloftbekendtgørelsen, at ARGO ikke 

kan indregne den godkendte forrentning af indskudskapital for 2012, 2013 og 

2016 i alt 6.160.000 kr., da den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet i 

disse år. Omkostninger, herunder forrentning af indskudskapital, der overstiger 

prisloftet, udgør et ikke-indregningsberettiget underskud, og kan derfor ikke frem-

føres til indregning i et senere år. Det gælder uanset, at der måtte være plads un-

der ARGOs prisloft i et efterfølgende år. 

 

 Forsyningstilsynet afgør i forlængelse heraf, at ARGO skal tilbageføre den god-

kendte forrentning af indskudskapital for 2012, 2013 og 2016 i alt 6.160.000 kr., jf. 

Forsyningstilsynets sædvanlige praksis herfor, som følge af, at ARGO har indreg-

net 15.300.000 kr. vedrørende forrentning af indskudskapital for 2012-2018. 

 

ARGO har foreslået, at beløbet tilbageføres i 2022. Forsyningstilsynet kan accep-

tere ARGOs forslag som en forhandlingsløsning, jf. varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4, med henvisning til tilsynets praksis for afvikling af over-/underdækning. 
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Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

ARGO har ansøgt om forrentning af indskudskapital for 2012-2018. Ved afgørelse af 

12. april 2019 (vedlagt som bilag 1) godkendte Forsyningstilsynet de forrentningsbe-

løb, der fremgår af tabel 1 nedenfor. 

TABEL 1 | GODKENDTE FORRENTNINGSBELØB FOR 2012-2018 FOR ARGO 

ANSØGNINGSÅR BELØB I KR. 

2012 2.050.000 

2013 1.840.000 

2014 2.050.000 

2015 2.270.000 

2016 2.270.000 

2017 2.340.000 

2018 2.480.000 

I ALT 15.300.000 

Kilde: Forsyningstilsynets afgørelse af 12. april 2019 (j.nr. 18/04203), jf. bilag 1. 

Da ARGO ikke var enig i Forsyningstilsynets opfattelse af prisloftets betydning for ind-

regning af forrentning af indskudskapital i prisen, valgte Forsyningstilsynet at udskille 

spørgsmålet om selve indregningen af de godkendte forrentningsbeløb, herunder 

spørgsmålet om tilbageførsel af indregnet forrentning, der overstiger den forrentning 

ARGO kan indregne som følge af prisloftsreglerne. Denne problemstilling behandles i 

denne sag. 

 

Ved e-mail af 11. februar 2021 har Forsyningstilsynet anmodet ARGO om oplysninger 

til brug for Forsyningstilsynets vurdering af størrelsen af den indregningsberettigede 

del af det godkendte forrentningsbeløb. På baggrund af ARGOs (tidl. KARA/NO-

VERENs) anmeldelser, herunder priseftervisninger for 2012-2018, samt prislofterne for 

samme periode, har Forsyningstilsynet bedt ARGO svare på om der er bemærkninger 

til følgende oplysninger: 
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TABEL 2 | OMKOSTNINGER, PRISLOFTER M.V. FOR 2012-2018 FOR ARGO 

ÅR OMKOSTNINGER 

KR. 

MÆNGDE 

GJ 

OMKOSTNINGER 

KR. PR. GJ 

PRISLOFT 

KR. PR. GJ 

2012 155.402.000 1.451.102 107,0 78 

2013 176.130.000 1.718.161 102,5 88 

2014 260.007.000 2.786.666 93,3 101 

2015 262.451.000 2.966.872 88,5 96 

2016 225.576.253 2.921.404 77,2 75 

2017 239.940.918 2.874.424 83,5 85 

2018 204.655.858 2.638.937 77,5 89 

Kilde: Forsyningstilsynets e-mail af 11. februar 2021 til ARGO. 

Note: For de år, hvor den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet er prisen i kr. pr. GJ markeret 

med rød, mens prisen er markeret med grøn i de år, hvor den er lavest. For 2012 har Energistyrelsen 

givet KARA/NOVEREN dispensation, sv.t. en forhøjelse af prisloftet fra 75 kr./GJ til 78 kr./GJ. For 2013 

har Energistyrelsen givet KARA/NOVEREN dispensation, sv.t. en forhøjelse af prisloftet fra 80 kr./GJ til 

88 kr./GJ. 

Af ARGOs priseftervisninger fremgår det, at der i 2014 er indregnet ca. 6 mio. kr. i 

2015 og 2016 er der indregnet hhv. ca. 3,8 mio. kr. og ca. 3 mio. kr. Hertil kommer, at 

der i 2017 er indregnet ca. 2,2 mio. kr. og i 2018 er indregnet 232.000 kr. Sammenlagt 

er der i perioden 2014-2018 indregnet 15.300.000 kr., sv.t. de godkendte forrentnings-

beløb. 

 

Ved e-mail af 19. marts 2021 har PwC svaret på vegne af ARGO, at ARGO overordnet 

kan bekræfte oplysningerne. Dog er det ARGOs vurdering, at den korrekte varme-

mængde for 2012 udgjorde 1.519.610 GJ. 

 

ARGO er ifølge PwCs svar dog uforstående overfor, at den praksis som dannes med 

Energistyrelsens notat fra 2018, påvirker dispositioner, der er lavet inden. Som eksem-

pel kunne de afskrivninger som blev indregnet i prisen, have været anderledes, hvis 

ARGO havde haft kendskab til denne praksis. Energiklagenævnets afgørelse (af 11. 

november 2019 vedrørende AffaldPlus – se retsgrundlag nedenfor) levner dog ikke 

meget rum for en anden konklusion, end den i sagen for AffaldPlus. ARGO vil derfor 

tilbageføre den godkendte forrentning af indskudskapital vedrørende 2012, 2013 og 

2016 til varmekunderne gennem en reduktion af prisen. ARGO har ifølge PwC ikke for-

holdt sig til den generelle problemstilling, men alene i forhold til forrentning af ind-

skudskapital. ARGO foreslår, at i alt 6.160.000 kr. vedrørende 2012, 2013 og 2016 til-

bageføres i 2022. 

 

Ved e-mail af 23. marts 2021 har Forsyningstilsynet med hensyn til varmemængden i 

2012 (1.519.610 GJ) bemærket, at den omkostningsbestemte pris fortsat overstiger 

prisloftet. Forsyningstilsynet bemærkede videre, at tilsynet umiddelbart havde vanske-

ligt ved at se, at der ved ændring af afskrivningerne havde været mulighed for at ind-

regne forrentning af indskudskapital. Det ville have krævet væsentligt reducerede af-

skrivninger allerede på budgettidspunktet (f.eks. i 2012 og 2013). Generelt forudsætter 

det, at omkostningerne ekskl. afskrivninger ikke overstiger prisloftet og giver i øvrigt en 
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usikkerhed i forhold til om afskrivningerne kan indregnes inden for den maksimale peri-

ode på 30 år. Hertil kommer, at afskrivningerne skal reduceres tilstrækkeligt i forhold til 

at tage højde for, at de øvrige omkostninger kan udvikle sig anderledes end forventet. 

Forsyningstilsynet noterede sig, at ARGO i den konkrete sag vil tilbageføre forrentning 

af indskudskapital vedrørende 2012, 2013 og 2016 i alt ca. 6,1 mio. kr. Afslutningsvist 

anmodede Forsyningstilsynet om oplysninger om sagens parter. 

 

Ved e-mail af 26. marts 2021 har PwC på vegne af ARGO oplyst, at de var enige i, at 

en anden disposition tidligere i perioden ville have indebåret nogen væsentlig andre 

forudsætninger, herunder for afskrivninger, men at ARGO dog havde haft en mulighed 

for at agere efter de relevante hensyn, hvis disse forudsætninger havde været kendt 

på forhånd. ARGO gentog, at ARGO er indstillet på at tilbageføre forrentningen for de 

år, hvor Forsyningstilsynet ikke vurderer, at denne kan indregnes. På den måde vil der 

efter ARGOs opfattelse ikke være behov for at tage endeligt stilling til den generelle 

problemstilling. 

 

Ved e-mail af 22. april 2021 har Forsyningstilsynet gentaget sin anmodning om oplys-

ninger om parter. 

 

Ved e-mail af s.d. har PwC oplyst på vegne af ARGO, at Vestegnens Kraftvarmesel-

skab I/S (herefter VEKS) ikke vurderes at være part, da sagen alene vedrører ARGOs 

indregning af forrentning af indskudskapital og ikke vurderingen af rimelig forrentning, 

som i den oprindelige sag, hvor VEKS var part. Til grund for denne vurdering ligger, at 

en tilbageførsel på ca. 6 mio. kr. ikke har væsentlig betydning for hverken ARGOs pris 

overfor VEKS eller VEKS' omkostninger til køb af varme, hvorfor VEKS ikke anses at 

have væsentlig økonomisk interesse i sagen. 

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet har bl.a. på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at 

ARGO I/S (CVR nr. 13507406), samt Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (CVR nr. 

69330428) kan anses som parter i sagen.  

 

Forsyningstilsynets vurdering er foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige reg-

ler. Forsyningstilsynet har navnlig lagt vægt på, at VEKS blev anset for part i forbin-

delse med den oprindelige afgørelse (vedlagt som bilag 1), hvorfra spørgsmålet om 

selve indregningen af forrentningsbeløbet i prisen, blev udskilt. I den forbindelse oply-

ste ARGO, at VEKS aftog al varme fra ARGO. Efter Forsyningstilsynets opfattelse kan 

VEKS fortsat anses for at have en væsentlig og individuel interesse i sagen og Forsy-

ningstilsynet tildeler derfor VEKS partsstatus i forbindelse med denne afgørelse også. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har ved e-mail af 21. september 2021 sendt et udkast til afgørelse i 

høring hos ARGO med frist for bemærkninger senest d. 5. oktober 2021. I samme mail 

har Forsyningstilsynet bedt ARGO om at oplyse, hvorvidt udkastet indeholder oplysnin-

ger, der skal undtages fra aktindsigt efter forvaltningsloven (partshøring) eller offentlig-

hedsloven. 
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Ved e-mail af 27. september 2021 har PwC på vegne af ARGO meddelt, at det vurde-

res, at der ikke er oplysninger som er omfattet af "skærpet aktindsigt". Derfor kan det 

bekræftes, at udkastet til afgørelsen kan sendes i høring. 

 

Forsyningstilsynet har derfor ved e-mail af s.d. sendt udkastet til afgørelse i høring hos 

VEKS med frist for bemærkninger d. 11. oktober 2021. 

 

VEKS har ved e-mail af 30. september 2021 meddelt, at VEKS ingen bemærkninger 

har til høringsudkastet. 

 

Ved e-mail af 4. oktober 2021 har PwC på vegne af ARGO afgivet følgende hørings-

svar. 

 

PwC henviste til, at ARGO er indstillet på at følge Forsyningstilsynets fortolkning af 

reglerne og tilbageføre opkrævet forrentning på 6.160.000 kr. i priserne for 2022. 

ARGO kan derfor tilslutte sig det foreliggende udkast til afgørelse. 

 

PwC bemærker dog samtidig, at ARGO ikke er enig i Forsyningstilsynets fortolkning af 

reglerne omkring manglende mulighed for opkrævning af forrentningen for årene 2012, 

2013 og 2016 i senere år, samt manglende mulighed for tilpasning af afskrivninger når 

der foreligger ny praksis. Under hensyntagen til den videre proces samt et ønske om 

en endelig afklaring af sagen vælges det ikke at gøre konkrete indsigelser imod disse 

forhold. 

 

ARGOs høringssvar har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre afgørel-

sen. 

RETSGRUNDLAG 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1215 AF 14. AUGUST 2020 OM VARMEFORSY-

NING (VARMEFORSYNINGSLOVEN) 

FORSYNINGSTILSYNETS KOMPETENCE OG INDGREBSBEFØJELSE 

 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, lyder: 

 
"[…] 

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produk-

tion eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 20 c, 

§ 28 b, stk. 4, eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem 

forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg 

med forenet produktion eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

[…]". 

 

Forsyningstilsynet har efter bestemmelsen kompetencen til at udøve det offentligretlige 

tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. Forsyningstilsynet 

kan i medfør af denne bestemmelse gribe ind, såfremt en varmeforsyningsvirksom-

heds priser eller betingelser er urimelige eller i strid med lovens bestemmelser. 
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FORSYNINGSTILSYNETS HJEMMEL TIL AT TILLADE EN RIMELIG FORRENT-

NING 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, lyder: 

 
"[…] 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt 

over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked 

af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygnin-

gers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger 

og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b 

og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17 og 

§§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre for-

mål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og 

omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og 

forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation 

ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, 

henlæggelser til nyinvesteringer og med Forsyningstilsynets tiltræden forrentning af indskudska-

pital. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at anlæg, der er nævnt i § 

20, stk. 1, er helt eller delvis undtaget fra regler om indregning af driftsmæssige afskrivninger 

fastsat efter 2. pkt. 

[…]". 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner de nødvendige omkostninger, som de 

regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne. Denne prisfastsæt-

telse sker ud fra det såkaldte princip om nødvendige omkostninger. Varmeforsynings-

lovens § 20, stk. 2, bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om, at andre udgifter 

og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne. 

Med hjemmel i varmeforsyningslovens stk. 2 har ministeren udstedt afskrivningsbe-

kendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital).  

 

§ 6, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen lyder: 

 
"[…] 

§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset 

fra naturgas indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af indskudska-

pital. 

[…]". 

MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMAL-

PRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, lyder: 

 
"[…] 

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet 

vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en øko-

nomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne 

alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et pris-

loft finder ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af liste-

virksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald som hovedaktivitet, og 

som er indrettet og drevet med henblik på hovedsageligt at forbrænde farligt affald. Klima-, 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM DELVIS TILBAGEFØRSEL AF FORRENTNING AF 

INDSKUDSKAPITAL FOR 2012-2018 FOR ARGO I/S 

 

Side 7/16 

energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betrag-

tes som indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. 

[…]". 

MAKSIMALPRISEN FOR FJERNVARME FRA ET AFFALDSFORBRÆNDINGS-

ANLÆG 

 

Med hjemmel i den dagældende stk. 4, 1. pkt., har ministeren udstedt prisloftbekendt-

gørelsen (Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og 

maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg). § 4 i denne bekendtgø-

relsen lyder: 

 
"[…] 

§ 4. I de i § 2 nævnte aftaler kan affaldsforbrændingsanlægget for levering af opvarmet vand eller 

damp maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser: 

1) prisen fastsat i medfør af varmeforsyningslovens § 20, eller 

2) det i § 5 fastsatte prisloft. 

[…]". 

 

Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 er pr. 1. januar 2013 ophævet og erstattet af 

bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012. § 3, stk. 1, i denne bekendtgørelse ly-

der: 

 
"[…] 

§ 3. For levering af opvarmet vand eller damp til leveringspunktet kan affaldsforbrændingsanlæg-

get maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser, jf. dog stk. 2: 

1) Prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 

2) Prisloftet efter § 4. 

[…]". 

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1213 af 

17. december 2012 lyder: 

 
"[…] 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for leveringsaftaler, der er 

indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3 og § 8. 

 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpri-

ser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og vejledning nr. 44 af 8. juni 2006 om bekendt-

gørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsan-

læg ophæves, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Et prisloft, som er udmeldt efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, oprethol-

des, indtil det afløses af et prisloft udmeldt efter denne bekendtgørelse, herunder et prisloft ud-

meldt efter stk. 4. 

 

Stk. 4. I de år, hvor prislofterne udmeldt efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, stadig er 

gældende, beregner Energitilsynet prisloftet efter denne bekendtgørelse på baggrund af det for 

2013 udmeldte prisloft, reguleret med et indeks. Indekset beregnes på basis af de varmepriser, 

som de centrale kraft-varme-anlæg i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet 

skal gælde, har anmeldt efter § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 

 

§ 8. For leveringsaftaler, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, får bekendtgørelsen 

virkning den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2 og 5. 

 

Stk. 2. Bliver en leveringsaftale, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, genforhand-

let inden den 1. januar 2016, får bekendtgørelsen virkning fra tidspunktet for genforhandlingen, 
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hvorved forstås leveringsaftalens ophør eller det i leveringsaftalen fastsatte ophørstidspunkt, jf. 

dog stk. 3-5. 

 

Stk. 3. Er der ved leveringsaftaler omfattet af stk. 2 en væsentlig forskel mellem den tidligere 

aftalte varmeafregningspris og maksimalprisen efter bekendtgørelsens § 3, kan den tidligere af-

talte varmeafregningspris fastholdes indtil begyndelsen af det følgende kalenderår. Herefter kan 

den nye varmeafregningspris årligt fastsættes til den tidligere aftalte varmepris minus hvert år en 

lige del af forskellen mellem denne pris og maksimalprisen på genforhandlingstidspunktet, fordelt 

over de kalenderår, der er tilbage til den 1. januar 2016. Fra den 1. januar 2016 gælder herefter 

maksimalprisen efter bekendtgørelsens § 3, jf. dog stk. 5. 

 

Stk. 4. Energitilsynet fastsætter varmeafregningsprisen efter stk. 3, hvis der ikke kan opnås 

enighed mellem affaldsforbrændingsanlægget og varmeproduktions- eller varmefremføringsan-

lægget. 

 

Stk. 5. Perioden efter stk. 1-3, inden for hvilken varmeafregningsprisen skal nedsættes til mak-

simalprisen efter § 3, kan af Energistyrelsen efter ansøgning forlænges, hvis særlige forhold af 

hensyn til forsyningssikkerheden taler for det. 

[…]". 

 

Bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 er pr. 1. juli 2017 ophævet og erstattet 

af bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvarmet vand eller damp 

fra affaldsforbrændingsanlæg. § 3, stk. 1, i denne bekendtgørelse lyder: 

 
"[…] 

§ 3. Et affaldsforbrændingsanlæg, der leverer opvarmet vand eller damp kan til dækning af pro-

duktionsomkostningerne maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser: 

1) Prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 

2) Prisloftet efter § 4. 

[…]". 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 10 i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 lyder: 
"[…] 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksi-

malpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg ophæves. 

Stk. 3. Et prisloft, som er udmeldt efter bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012, gælder 

indtil 31. december 2017. 

[…]". 

 

Dispensationsbestemmelsen i § 9 i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 lyder: 
"[…] 

§ 9. Energistyrelsen kan hæve prisloftet, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden 

taler for det. 

[…]". 

FORSYNINGSTILSYNETS PRAKSIS 

 

Af Energitilsynets praksis findes en række sager om prisloft m.v. Forsyningstilsynet har 

overtaget Energitilsynets opgaver pr. 1. juli 2018 ved lov om Forsyningstilsynet (Lov nr. 

690 af 8. juni 2018). 

 

Af Energitilsynets tilkendegivelse vedrørende Fjernvarme Fyns klage over omkost-

ningsfordelingen og varmeprisen for 2000-2010 fra Odense Kraftvarmeværk af 24. fe-

bruar 2015 (j.nr. 12/11100) fremgår det, at: 

 
"[…] 
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200. Sekretariatet bemærker endvidere, at affaldsforbrændingsanlæg skal afsætte varmen til den 

laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Hvis prisloftet 

giver den laveste pris, kan der således ikke opkræves en varmepris, der overstiger prisloftet. Det 

betyder ligeledes, at underdækninger, som opstår som følge af det udmeldte prisloft, ikke efterføl-

gende kan indregnes i priserne. Odense Kraftvarmeværk har således ikke kunne ændre og ned-

sætte afskrivningerne for 2010 efter varmeårets udløb. Beløbet, der overstiger prisloftet, vil såle-

des være mistet i henhold til prisloftreguleringen. 

[…]". (Forsyningstilsynets understregning)  

 

Det samme fremgår af Energitilsynets afgørelse i sagen om Amager Ressource Center 

af 23. juni 2015 (j.nr. 13/12063): 

 
"[…] 

Dette skyldes, at den forskel i omkostninger og indtægter, som opstår ved, at der afregnes til sub-

stitutionspris eller prisloft, efter sekretariatets vurdering ikke er en varmeprismæssig underdæk-

ning, men derimod et underskud, idet der ikke herved er tale om et økonomisk mellemværende 

mellem parterne, der skal reguleres fremadrettet i varmeprisen. 

[…]". (Forsyningstilsynets understregning) 

 

Af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse vedrørende Næstved Varmeværks klage 

over priseftervisning og varmeprisen for 2012 fra AffaldPlus af 20. november 2015 

(j.nr. 13/10729) fremgår det, at: 

 
"[…] 

4.3.2. ER AFGIFTERNE INDREGNINGSBERETTIGEDE I FORHOLD TIL PRISLOFTET 

 
4.3.2.1. Alene prislofterne for 2010, 2011 og 2012 er relevante 

Det næste spørgsmål er, om afgifterne – både dem vedrørende bortkølet varme og dem som 

følge af en principændring for afgiftsberegningen – er indregningsberettigede i forhold til prislof-

terne for de pågældende år: 2010, 2011 og 2012. Afgifterne vil medføre en forhøjelse af den om-

kostningsbestemte pris i de pågældende år og spørgsmålet er således, om de kan indregnes i 

varmeprisen uden, at prisloftet er til hinder herfor. 

… 

Prisloftreguleringen indebærer, at et affaldsforbrændingsanlæg fra varmeaftagerne højst i praksis 

højst kan opkræve den laveste af følgende varmepriser: den omkostningsbestemte pris, substitu-

tionsprisen eller prisloftet. Eventuelle omkostninger, der overstiger prisloftet (eller substitutionspri-

sen), kan aldrig opkræves igen. De omkostninger, som varmeforbrugerne betaler, må ikke over-

stige prisloftet. Det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse af den 24. februar 2015 vedrørende 

Odense Kraftvarmeværk (sag 12/11100) og understøttes af Energistyrelsens vejledende udta-

lelse af den 11. marts 2015, som er omtalt i lovgrundlag-afsnittet 3.1.4. 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, giver efter sekretariatets vurdering hjemmel til at afskære af-

faldsforbrændingsanlæg fra at opkræve omkostninger, der overstiger prisloftet. Et affaldsforbræn-

dingsanlæg kan således maksimalt få dækket sine nødvendige omkostninger for levering af 

varme i et givet år op til det for dette år gældende prisloft. 

 

Hvis et affaldsforbrændingsanlæg i et givet år har opkrævet den omkostningsbestemte pris, fordi 

denne pris var lavest, og det efterfølgende, dvs. efter priseftervisningen, viser sig, at den omkost-

ningsbestemte pris de facto var højere, vil der efter reglerne i eller i medfør af varmeforsyningslo-

vens § 20 ikke være noget til hinder for, at disse omkostninger opkræves senere, såfremt de to-

tale omkostninger ikke overstiger prisloftet for det pågældende, tidligere år. 

… 

Prisloftbekendtgørelsens § 3 skal på denne baggrund i den konkrete sag anvendes, således, at 

den pris, som opkræves fra varmeforbrugeren for levering af varme i henholdsvis årene 2010, 

2011 og 2012, renset for eventuel afvikling af over- eller underdækning fra tidligere år og tillagt de 

yderligere omkostninger for disse år, som ikke er opkrævet endnu og ønskes opkrævet i et se-

nere år, skal holdes under prisloftet for de pågældende år (2010, 2011 og 2012). 

 

Prisloftet i indregningsåret er under denne konkrete betingelse ikke relevant for vurderingen af, 

om omkostninger fra tidligere år er indregningsberettigede. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM DELVIS TILBAGEFØRSEL AF FORRENTNING AF 

INDSKUDSKAPITAL FOR 2012-2018 FOR ARGO I/S 

 

Side 10/16 

Det bekræftes i øvrigt også af den vejledende udtalelse, som Energistyrelsen har afgivet. Energi-

styrelsen fandt ikke, der var brug for dispensation fra prisloftet for 2015, hvis prisen som følge af 

indregning af afgifterne fra en tidligere periode skulle overskride prisloftet, såfremt afgifterne 

kunne rummes under det prisloft, der var gældende i den pågældende periode. Det er med andre 

ord i overensstemmelse med reglerne at afvikle en underdækning og prisloftet er ikke til hinder 

herfor, såfremt underdækningen er indregningsberettiget i forhold til prisloftet i det år, hvor under-

dækningen er opstået. 

… 

4.3.2.5. Vurderingen af, om omkostningerne er holdt under prisloftet 

… 

Det fremgår af priseftervisningen for 2011, at der blev leveret 772.834 GJ varme. I 2012 blev der 

efter priseftervisningen leveret 795.135 GJ. 

 

Når de pågældende afgifter tillægges de samlede nettoomkostninger for de pågældende år, ville 

varmeprisen for 2011 være (73.053.000 kr. + 2.518.198 kr.) / 772.834 GJ = 97,78 kr./GJ. I 2012 

ville varmeprisen være (83.987.272 kr. + 1.943.957 kr.) / 795.135 GJ = 108,07 kr./GJ. 

 

Det vil sige, at den af varmeforbrugerne opkrævede varmepris for 2011 inklusiv betaling af afgif-

terne vil være under prisloftet på 110 kr./GJ. For 2012 kommer varmeprisen inklusiv afgifterne 

over prisloftet, som er 106 kr./GJ. 

 

I 2012 må AffaldPlus maksimalt opkræve 106 kr./GJ, dvs. 106 kr./GJ x 795.135 GJ = 84.284.310 

kr. Nettoomkostningerne renset for over- og underdækning er: 83.987.272 kr. Der er således rum 

for opkrævning af 84.284.310 – 83.987.272 = 297.038 kr. Det vil sige, at ikke hele afgiftsbeløbet 

på 1.943.957 kr. kan opkræves. 1.646.919 kr. er ikke indregningsberettiget. 

 

Afgifterne er indregningsberettigede, hvis de kunne have været indregnet i den omkostningsbe-

stemte pris i de pågældende år, som afgifterne vedrører (henholdsvis 2010, 2011 og 2012), uden 

at overstige prisloftet. 

[…]". (Forsyningstilsynets understregninger) 

 

Sekretariatet for Energitilsynet gav AffaldPlus tilladelse til delvist at indregne et efter-

krav fra SKAT vedrørende afgifter for perioden 2010-2012. På baggrund af oplysnin-

gerne om omkostningerne, prisloftet og den leverede mængde varme for de enkelte år, 

traf sekretariatet afgørelse om, at afgifterne for 2010 og 2011 var indregningsberetti-

gede, mens afgifterne for 2012 var delvist indregningsberettigede, idet prisloftet for 

2012 var til hinder for indregning af det fulde afgiftsbeløb. Afgørelsen blev påklaget til 

Energiklagenævnet, men AffaldPlus frafaldt efterfølgende klagepunktet vedrørende ef-

terkrav om afgifter (Energiklagenævnets afgørelse af 31. august 2016, j.nr. 1021-15-

133), da AffaldPlus var enig med tilsynet vedrørende dette punkt. 

 

Af Energitilsynets tilkendegivelse af 16. december 2015 om principper ved opgørelsen 

af forrentningsgrundlag m.v. efter varmeforsyningsloven (j.nr. 15/10485) fremgår det, 

at: 

 
"[…] 

185. Som det fremgår af retsgrundlagets punkt 54 følger det af Energitilsynets praksis, at affalds-

forbrændingsanlæg skal afsætte varmen til den laveste af (1) den omkostningsbestemte pris, (2) 

substitutionsprisen og (3) prisloftet. 

 

186. Den omkostningsbestemte pris er de indregningsberettigede omkostninger mv. for året, jf. 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Forrentning af indskudskapital med Energitilsynets til-

træden er en af de omkostningsarter, som kan indgå i den omkostningsbestemte pris, jf. § 20, 

stk. 2. Sekretariatet finder derfor ikke, at forrentning af indskudskapital har en særstilling i forhold 

til andre elementer i den omkostningsbestemte pris. 

 

187. Det betyder, at prisloftet kan have den betydning, at det afskærer forrentning helt eller delvis 

i beregningsåret (det år, der er ansøgt om forrentning for), hvis beløbet helt eller delvist ikke kan 
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rummes under prisloftet. 

 

188. Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at værker ikke kan vælge at korrigere foretagne 

afskrivninger efter afslutningen af et varmeår for herved at skabe plads til indregning af forrent-

ning under prisloftet for beregningsåret, jf. retsgrundlagets punkt 55. Medmindre et værk har væ-

ret i dialog med sekretariatet og fået en anden udmelding, sådan at der konkret eventuelt vil 

kunne være tale om berettigede forventninger, jf. punkt 202, vil de derfor have disponeret bin-

dende, hvis de ved budgetanmeldelse og priseftervisning har ”fyldt op” med afskrivninger på den 

omkostningsbestemte pris, så den svarer til den højst mulige under hensyn til prisloftet. Dette kan 

også ses i lyset af andre bindende dispositioner som modregning af indskudskapital, jf. punkt 157 

ff. og regnskabsmæssige valg i 1981, jf. Sønderborgsagen, jf. punkt 39 og 41 ff. 

 

189. Sekretariatet finder ikke, at der i reglerne på området er levnet plads til dispensation for af-

skrivningsreglerne og/eller prisloft, fordi der har været en lang sagsbehandlingstid – uanset om 

virksomheden forventede, at det ville være muligt, uden at have fundet støtte i udmeldinger fra 

Energitilsynet eller sekretariatet og uden at have været i dialog med samme herom, og har dispo-

neret ud fra sin egen forståelse af reglerne. 

 

190. Energitilsynet tilkendegiver på denne baggrund følgende: 

At forrentning af indskudskapital lige som andre omkostningstyper i varmeforsyningsloven skal 

kunne rummes under prisloftet i beregningsåret for at kunne indregnes. Er prisloftet nået et givet 

beregningsår, kan ansøgninger for året allerede derfor afvises. 

[...]”. (Forsyningstilsynets understregning) 

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM PRISLOFTETS BETYDNING FOR 

INDREGNING AF FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 

 

På baggrund af tilkendegivelsen om principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag 

m.v. efter varmeforsyningsloven gav et antal af de affaldsforbrændingsanlæg, der 

havde ansøgt Energitilsynet om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapi-

tal i priserne, herunder ARGO, udtryk for, at de var uenige i, at prisloftet kan afskære 

dem fra at indregne forrentning af indskudskapital.  

 

Prisloftbekendtgørelsen er udstedt af Energistyrelsen. Sekretariatet for Energitilsynet 

anmodede derfor ved e-mail af 6. april 2018 (j.nr. 18/02831) Energistyrelsen som re-

geludstedende myndighed om en vejledende udtalelse om prisloftets betydning ved af-

faldsforbrændingsanlægs ansøgninger om forrentning af indskudskapital. Af sekretari-

atets henvendelse fremgår bl.a. følgende: 

 
"[…] 

2. Sekretariatet anmoder om Energistyrelsens vejledende udtalelse om, hvorvidt prisloftet er bin-

dende for affaldsværkerne i forhold til indregningen af forrentning af indskudskapital forstået såle-

des, at affaldsværkerne ikke vil kunne opkræve en forrentning, hvis det betyder, at de overskrider 

prisloftet i ansøgningsåret*. Hvis prisloftet er bindende for affaldsværkerne i forhold til indregnin-

gen af forrentning af indskudskapital, bedes Energistyrelsen endvidere besvare, om indregningen 

heraf vil kræve, at affaldsforbrændingsanlæggene får en dispensation af Energistyrelsen fra pris-

loftet i de relevante år. 

... 

* På baggrund af bl.a. Energistyrelsens vejledende udtalelse om fortolkning og anvendelse af 

prisloftbekendtgørelsen ved indregning af krav fra SKAT i AffaldPlus leveringspriser til Næstved 

Varmeværk af 11. marts 2015 (Energistyrelsens j.nr. 2015-183 (2008/2014-0065)) lægger sekre-

tariatet til grund, at en forrentning, der ikke kan indregnes pga. prisloftet, ikke vil kunne fremføres 

til indregning i et senere år, hvor der er plads under prisloftet. 

 

8. På grund af den tidsmæssige forskydning har affaldsforbrændingsanlæggene anmeldt budget-

ter til Energitilsynet og priseftervist for ansøgningsårene – anlæggene har således ikke længere 

mulighed for at ændre i deres budgetter og derved få mulighed for at fastsætte en omkostnings-

bestemt pris, der er lavere end prisloftet for de enkelte år. Konkret har nogle anlæg f.eks. anført, 
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at de ønsker at ændre på deres afskrivninger i ansøgningsårene til et mindre beløb. 

 

9. Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at Energitilsynet generelt har en restriktiv praksis for 

dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen. Denne praksis er tiltrådt af Energiklagenævnet. 

Energitilsynet har således alene givet mulighed for dispensation herfra i ét tilfælde ved tilkendegi-

velse af 26. juni 2017 om kriterier for dispensation fra revisorerklæring for overskudsvarmeleve-

randører. Hensynet bag såvel kravene om anmeldelse af pris, budget og priseftervisning som den 

restriktive praksis for dispensation er beskyttelsen af varmekunderne ved, at de modtagne oplys-

ninger udgør et pålideligt grundlag for offentligheden og for Energitilsynets kontrol og analyser, jf. 

også punkt 11 nedenfor. 

 

10. Det foreliggende spørgsmål handler konkret om ændring af driftsmæssige afskrivninger. Efter 

Energimyndighedernes praksis er en driftsmæssig afskrivning foretaget ved anmeldelsen, jf. 

f.eks. Energiklagenævnets afgørelse af 1. september 2015 med j.nr. 1021-15-1 om Energitilsy-

nets afgørelse af 25. november 2014 om afskrivningsgrundlaget for en transmissionsledning. 

 

11. Det følger endvidere klart af Energitilsynets praksis og vejledninger, at afskrivninger skal 

være de samme i budgettet som i priseftervisningen, da det ellers ikke vil være muligt for Energi-

tilsynet at føre tilsyn med prisen. Denne praksis er tiltrådt af Energiklagenævnet, jf. f.eks. Energi-

klagenævnets afgørelse af 3. juli 2007 (j.nr. 21-537), hvoraf bl.a. følgende fremgår af begrundel-

sen af Energiklagenævnets afgørelse: ”Energitilsynet har i den forbindelse henvist til, at en efter-

følgende ændring med tilbagevirkende kraft af de afskrivninger, som har ligget til grund for prisbe-

regningen, vil umuliggøre Energitilsynets kontrol med varmeforsynings prisberegning”. Hvis af-

skrivningerne ikke er de samme i budget og priseftervisning, vil det som udgangspunkt kunne 

sidestilles med en overskudsdisponering. En overskudsdisponering er ikke tilladt, da det følger af 

varmeforsyningslovens § 20 og princippet om nødvendige omkostninger, at det er budgettet, som 

er det grundlag, som prisen opkræves efter – hvis grundlaget ændres efterfølgende, kan det 

skabe uklarhed over, hvordan prisen har været sammensat. 

... 

13. Sekretariatet forstår prisloftbekendtgørelsen således, at prisloftet fastsættes på baggrund af 

produktionsomkostningerne. Prisloftet udmeldes efter reglerne af Energitilsynet, og prisloftet fast-

sættes årligt uden omkostninger til forrentning af indskudskapital, men inklusiv tillæg for renter og 

afskrivninger vedrørende investeringer i centrale kraftvarmeanlæg 

... 

15. Sekretariatet har på denne baggrund fundet behov for at få en afklaring om fortolkningen af 

prisloftregulerings betydning ved affaldsforbrændingsanlæggenes ansøgninger om forrentning af 

indskudskapital. Da prisloftet fastsættes uden forrentning, der jo ikke er en produktionsomkost-

ning, bliver den maksimalpris, som affaldsanlæggene kan indregne, fastsat uden den omkost-

ningsart, som prisloftet efter Energitilsynets fortolkning kan afskære affaldsanlæggene fra at 

kunne opkræve. Forrentning af indskudskapitalen er en omkostning, der kan indregnes i varme-

priserne med Energitilsynets tilladelse, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, men forrent-

ning af indskudskapital er efter sekretariatets vurdering som anført ikke udtryk for en produktions-

omkostning, og den indgår heller ikke i fastsættelsen af prisloftet. 

[...]”. 

 

Energistyrelsen har ved e-mail af 24. maj 2018 (j.nr. 2018-9864) bl.a. udtalt følgende 

på baggrund af henvendelsen fra sekretariatet: 

 
”[...]  

Energistyrelsens sammenfattende vejledende udtalelse  

Prisloftet er bindende for affaldsforbrændingsanlæggene i forhold til indregning af forrentning af 

indskudskapital. Affaldsforbrændingsanlæggene vil kunne indregne godkendt forrentning i det 

omfang prisen samlet set ikke overstiger prisloftet. 

 

Indregning af godkendt forrentning af indskudskapital udover prisloftet vil kræve en dispensation 

fra Energistyrelsen. 

...  

 

Retsgrundlag 

...  
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Affaldsforbrændingsanlæg er derfor underlagt et prisloft, når de leverer varme. Prisloftet skal, 

som det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, understøtte en økonomisk og miljømæs-

sig effektivisering af affaldssektoren og sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostnin-

ger, der kan henføres til varmeproduktion. 

 

Prisloftsbekendtgørelsen er udstedt i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4. 

 

Det fremgår af vejledningen til prisloftbekendtgørelsen5, at prisloftreguleringen er en regulering 

med maksimalpriser. Prisloftet kan således ikke anvendes til at opkræve en højere pris for var-

men end hvad det reelt koster for et affaldsforbrændingsanlæg at producere varmen eller end 

hvad et konkurrerende anlæg kan producere varmen til. 

 

Energistyrelsen har tidligere afgivet en vejledende udtalelse om muligheden for at indregne om-

kostninger til betaling af afgift til SKAT, såfremt prisloftet overskrides6. Sagen omhandlede indreg-

ning af skattemæssige omkostninger i prisen for levering af varme fra et varmeværk. SET anmo-

dede Energistyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt omkostninger til betaling af afgift til 

SKAT må indregnes såfremt prisloftet overskrides for et givent år. Energistyrelsen udtalte, at pro-

duktionsomkostninger fra år t, tillagt eventuelle andre omkostninger fra år t, som dog opkræves 

senere end år t, skal holdes under prisloftet og substitutionsprisen for år t. Omkostninger fra år t, 

som ikke har været kendt i år t, og som derfor ikke er opkrævet endnu, godt må tillægges varme-

prisen i et senere år, fx t+3, såfremt den pris, som opkræves for varmen i det pågældende år, t+3, 

holdes under prisloftet og substitutionsprisen for det pågældende år. Såfremt de samlede om-

kostninger for år t kan holdes under prisloftet for år t, må varmeprisen for år t+3, inklusive op-

krævning af underdækningen fra forrige år godt overstige prisloftet for år t + 3.  

Energistyrelsen udtaler, at styrelsen finder, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, giver hjemmel 

til at afskære affaldsforbrændingsanlæg fra at opkræve omkostninger, der overstiger prisloftet. 

... 

 

Energistyrelsens vejledende udtalelse 

Energistyrelsen vurderer, at prisloftreguleringen indebærer, at et affaldsforbrændingsanlæg højst 

må opkræve den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prislof-

tet. Energistyrelsen vurderer yderligere på baggrund af forarbejderne til reguleringen, at eventu-

elle omkostninger, der overstiger prisloftet, ikke kan opkræves igen i et senere år. Energistyrelsen 

har lagt vægt på, at forrentning af indskudskapital ikke er en produktionsomkostning, og at det 

udtrykkeligt fremgår af såvel ordlyden af bestemmelsen, som af forarbejderne, at formålet med 

reguleringen er at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres 

til varmeproduktionen. 

 

Energistyrelsen har også lagt vægt på, at der ikke påhviler affaldsforbrændingsanlæggene nogen 

pligt til at forrente deres indskudskapital og heller ikke til at opkræve en godkendt forrentning. 

Energistyrelsen har desuden lagt vægt på tidligere praksis på området. 

 

Energistyrelsens vurdering betyder, at der kun kan indregnes godkendt forrentning af indskudska-

pital for et affaldsforbrændingsanlæg i det omfang det kan rummes under prisloftet i det eller de 

år, som forrentning er godkendt for. Indregning af forrentning af indskudskapital kan desuden ske 

i et senere år end det eller de år, der er godkendt forrentning for. Energistyrelsen vurderer, at 

prisloftet i indregningsåret kan overskrides uden dispensation, men alene op til prisloftet for det 

år, der er ansøgt om forrentning for. En indregningsberettiget omkostning, fx forrentning, vil såle-

des ikke kunne gemmes til et senere år, hvor der er plads til indregning under prisloftet, såfremt 

forrentningen i det år, som forrentningen vedrører ikke kunne rummes under prisloftet i dette år. 

 

Indregning af forrentning af indskudskapital fra forrentningsår, hvor der ikke er plads til indregnin-

gen under prisloftet vil kræve Energistyrelsens dispensation hertil. Dispensation kan efter prisloft-

bekendtgørelsens § 9 ske, hvis særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden taler for det. 
5 VEJ nr 9083 af 26. februar 2013 
6 Energistyrelsens j.nr, 2015-183(2008-2014-0065) 

[...]”. (Forsyningstilsynets understregninger) 
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ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 

 

Af Energiklagenævnets afgørelse af 11. november 2019 (j.nr. 18/03299), hvor nævnet 

tog stilling til, om den difference, der er mellem den omkostningsbestemte pris og pris-

loftet, kan fremføres som en underdækning til senere indregning i AffaldPlus' varme-

pris, fremgår det, at: 

 
"[…] 

Energiklagenævnet finder endvidere, at det fremgår af ordlyden af bestemmelsen i prisloftbe-

kendtgørelsens § 3, at affaldsforbrændingsanlæg i prisen for afregning af varme maksimalt kan 

opkræve prisen fastsat i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, eller prisloftet efter prisloft-

bekendtgørelsens § 4. Energiklagenævnet finder, at såfremt et underskud, der udgøres af diffe-

rencen mellem prisloftet og den omkostningsbestemte pris i medfør af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1, opkræves i et følgende års varmepriser, så vil der de facto blive opkrævet en pris for 

varmen, som ikke udgør den laveste pris af den omkostningsbestemte pris og prisloftet, da afreg-

ningsprisen for varmen i dette tilfælde i så fald ville være mere, end den maksimale pris der frem-

går af prisloftbekendtgørelsens § 3. 

 

Energiklagenævnet finder således, at et affaldsforbrændingsanlæg i varmeprisen maksimalt kan 

opkræve prisloftet, når denne pris er lavest. Nævnet finder, at dette skal forstås i den betydning, 

at den difference, der måtte være mellem prisloftet og den omkostningsbestemte pris ikke kan 

fremføres som underdækning til opkrævning i et efterfølgende år, hvor der måtte være plads til 

indregning under prisloftet. 

 

Energiklagenævnet bemærker, at nævnets vurdering er en bekræftelse af Energitilsynets praksis, 

som blandt andet fremgår af tilkendegivelse af 24. februar 2015, i sagen om Odense Kraftvarme-

værk A/S. 

[…]". (Forsyningstilsynets understregninger) 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, at ARGO har fået godkendt forrentning af indskudskapital for 

2012-2018, men kun er berettiget til at indregne de godkendte forrentningsbeløb i alt 

15.300.000 kr., såfremt der er plads under prisloftet i de år, som forrentningen vedrø-

rer.  

 

For så vidt angår størrelsen af forrentningsbeløbet, herunder hvilke regler Forsynings-

tilsynet har lagt til grund ved godkendelsen heraf, henvises der til afgørelsen af 12. 

april 2019 (vedlagt som bilag 1). 

 

Et affaldsforbrændingsanlæg omfattet af prisloftbekendtgørelsen kan maksimalt kræve 

den laveste af: 

 1) prisen fastsat i medfør af § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, dvs. den omkost-

ningsbestemte pris (eller substitutionsprisen udviklet i praksis, jf. samme bestem-

melse), eller 

 2) prisloftet efter bekendtgørelsens § 4. Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 1.  

 

Efter energimyndighedernes praksis, jf. retsgrundlaget, udgør omkostninger, herunder 

forrentning af indskudskapital, der overstiger prisloftet, et ikke-indregningsberettiget 

underskud, der i modsætning til en underdækning ikke er indregningsberettiget i pri-

sen, hverken i det pågældende år eller i senere år.  

 

Med andre ord kan den difference, der måtte være mellem prisloftet og den (højere) 

omkostningsbestemte pris når prisloftet er den laveste, ikke som sædvanlig fremføres 
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som underdækning til opkrævning i et senere år uanset, at der måtte være plads under 

prisloftet i det senere år. 

 

Prisloftet i det år, hvor opkrævningen sker, hvis det ligger senere end det år omkost-

ningen vedrører, er altså ikke relevant for vurderingen af, om omkostninger fra tidligere 

år er indregningsberettigede. Det samme gør sig gældende for forrentning af indskuds-

kapital. Såfremt forrentning af indskudskapital kan rummes under prisloftet i det år for-

rentningen vedrører, kan prisloftet i det år, hvor forrentningen opkræves endda over-

skrides uden dispensation fra Energistyrelsen. Men alene op til prisloftet for det år for-

rentningen vedrører.  

 

Indregning af forrentning af indskudskapital fra år, hvor der helt eller delvist ikke er 

plads til indregningen under prisloftet vil kræve Energistyrelsens dispensation hertil, jf. 

retsgrundlaget. Dispensation kan efter prisloftbekendtgørelsens § 9 ske, hvis særlige 

forhold af hensyn til forsyningssikkerheden taler for det. 

 

Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til afgørelsen af 20. november 2015, jf. 

retsgrundlaget, hvor Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) gav Affald-

Plus tilladelse til delvist at indregne et efterkrav fra SKAT vedrørende afgifter for perio-

den 2010-2012. På baggrund af oplysningerne om omkostningerne, prisloftet og den 

leverede mængde varme for de enkelte år, traf sekretariatet afgørelse om, at afgifterne 

for 2010 og 2011 var indregningsberettigede, mens afgifterne for 2012 var delvist ind-

regningsberettigede, idet prisloftet for 2012 var til hinder for indregning af det fulde af-

giftsbeløb. 

 

ARGO er omfattet af prisloftbekendtgørelsen og kan derfor maksimalt kræve den lave-

ste af den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet.  

 

På samme måde som i sagen om AffaldPlus skal Forsyningstilsynet for hvert enkelt år 

i perioden 2012-2018 derfor vurdere om forrentningsbeløbene er indregningsberetti-

gede. Det afhænger af størrelsen af ARGOs omkostninger i kr. pr. GJ sammenholdt 

med prisloftet i kr. GJ.  

 

På baggrund af ARGOs (tidl. KARA/NOVERENs) anmeldelser, herunder priseftervisin-

ger for 2012-2018, samt prislofterne for samme periode, jf. tabel 2, er det Forsyningstil-

synet vurdering, at den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet i 2012, 2013 og 

2016, hvorfor de godkendte forrentningsbeløb for de pågældende år ikke er indreg-

ningsberettigede.  

 

Som det fremgår af tabel 2 udgør de pågældende forrentningsbeløb 2.050.000 (2012), 

1.840.000 (2013) og 2.270.000 (2016), dvs. 6.160.000 kr. i alt. Forrentningsbeløbene 

kan heller ikke fremføres til indregning i et senere år uanset, at der måtte være plads 

under prisloftet i det senere år. 

 

Da ARGO i perioden 2014-2018 har indregnet 15.300.000 kr. vedrørende forrentning 

af indskudskapital for 2012-2018 er det Forsyningstilsynets vurdering, at ARGO skal 

tilbageføre i alt 6.160.000 kr., jf. Forsyningstilsynets sædvanlige praksis herfor. Efter 

tilsynets praksis for afvikling af over-/underdækning skal en overdækning i dette til-

fælde som hovedregel tilbageføres i det følgende års priser, dvs. 2022. Da ARGO har 
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foreslået, at beløbet tilbageføres i 2022 kan Forsyningstilsynet acceptere ARGOs for-

slag som en forhandlingsløsning. 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 

Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

www.forsyningstilsynet.dk. 

 

Såfremt parterne vurderer, at visse oplysninger i afgørelsen bør undtages fra aktindsigt 

bedes parterne rette henvendelse til Forsyningstilsynet med en begrundelse for, hvor-

for oplysningerne ikke bør offentligøres, inden den i følgemailen angivne frist. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klagen skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Refsgaard Holm 

Chefkonsulent 

Tlf. +45 51 71 00 30 

trb@forsyningstilsynet.dk 

 

BILAG 

Bilag 1:  Forsyningstilsynets afgørelse af 12. april 2019 om forrentning af indskuds-

kapital for 2012-2018 for ARGO I/S (j.nr. 18/04203) 
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