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AFGØRELSE | OM FORRENTNING ÅR 2012-2018  

 

ARGO I/S (herefter ARGO) har ansøgt Energitilsynet om at godkende indregning 

af forrentning af indskudskapital i varmeprisen. 

Det bemærkes, at Forsyningstilsynet overtog Energitilsynets opgaver pr. 1. juli 

2018. Det er således Forsyningstilsynet der træffer afgørelse i denne sag. Henvis-

ninger til Energitilsynet eller sekretariatet for Energitilsynet i parternes anbringen-

der bibeholdes.  

 

RESUMÉ  

ARGO har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2012-2018 ud fra de 

bogførte værdier i årsregnskabet for 1980 kombineret med reglerne i administrati-

onsgrundlaget, hvor værdien af diverse aktiver opgøres til nedskrevne genanskaf-

felsesværdier Som dokumentation for deres opgørelse af indskudskapitalen har 

ARGO bl.a. anvendt informationer fra årsrapporter samt dokumenter vedrørende 

ARGOs overtagelse af forbrændingsanlægget, herunder en overtagelsesaftale.  

 

Forsyningstilsynet har undervejs påpeget mangler i den fremlagte dokumentation 

og har enkelte steder justeret for disse forhold, da det ikke vil være rimeligt, hvis 

varmeforbrugerne skal betale forrentning af et forrentningsgrundlag, der ikke er til-

strækkeligt dokumenteret fra ARGOs side. ARGO har i sit høringssvar korrigeret 

værdiansættelsen af et anlæg, da ARGO ikke oprindeligt havde taget højde for pris-

udviklingen og ønskede at prisfremskrive anskaffelsessummen til 1981-priser. Det 

endeligt fastsatte forrentningsgrundlag er dermed 28.537 t.kr., hvormed den sam-

lede godkendte forretning er 15.300.000 kr.  

 

ARGO har allerede indregnet ikke-godkendt forrentning svarende til 12.819.000 kr. 

Da ARGO ikke er enig i Forsyningstilsynets opfattelse af prisloftets betydning af 

muligheden for at indregne forrentning af indskudskapital i varmeprisen, har Forsy-

ningstilsynet valgt at udskille spørgsmålet om selve indregningen af forrentning i 

varmepriserne, herunder spørgsmålet om tilbageførsel af indregnet ikke-godkendt 

forrentning, der overstiger den forrentning ARGO kan indregne i henhold til pris-

loftsreglerne.   

 

mailto:jb@argo.dk
mailto:bjarke.elling.jorgensen@pwc.com
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AFGØRELSE  

 Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven1 

og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen2, at der kan godkendes en rimelig for-

rentning af indskudskapital for ARGO for årene 2012 til 2018 på i alt 

15.300.000 kr.   

 

 Forsyningstilsynet behandler i en særskilt sag spørgsmålet om, hvor stor en 

forrentning ARGO konkret kan indregne i varmeprisen, herunder betydnin-

gen af allerede indregnet ikke-godkendt forrentning og prisloftets betydning 

for indregningen i de enkelte år.   

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at Forsyningstilsynet i medfør af de 

nye regler i afskrivningsbekendtgørelsen skal afvise enhver ansøgning om 

genoptagelse af sagen, når der er forløbet mere end 1 år fra, Forsynings-

tilsynet har truffet afgørelse.3    

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

 

 

SAGSFREMSTILLING  

ARGO ansøgte ved e-mail af 21. december 2012 om forrentning af indskudskapital 

for 2012 og 2013. 

 

Ved e-mail af 7. august 2013 anmodede Sekretariatet for Energitilsynet (herefter 

sekretariatet) ARGO om bl.a. at oplyse, hvorvidt risikoforholdene i ARGO i det 

væsentligste svarede til risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland Varme A/S i EGJ 

2012.  

 

Ved brev af 9. september 2013 oplyste ARGO om risikoforholdene for virksomhe-

den, og hvordan de adskilte sig fra risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland Varme 

A/S.  

 

Ved e-mail af 23. december 2013 anmodede ARGO på ny om forrentning af ind-

skudskapital for 2013. 

 

ARGO ansøgte ved e-mail af 11. december 2014 om forrentning af indskudskapital 

for 2014.  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2018 af lov om varmeforsyning med senere ændringer. 
2 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 175 af 

18. marts 1991 er pr. 19. maj 2017 ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017. Bekendtgørelse 

nr. 479 er pr. 7. juli 2017 ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017. Læs nærmere om be-

kendtgørelserne og deres overgangsbestemmelser i pkt. 6 ff. i bilag 1.  
3 § 6, stk. 6, i afskrivningsbekendtgørelsen nr. 941.  
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Ved brev af 19. december 2014 fremsendte ARGO en opgørelse af indskudskapita-

len, hvor den initiale indskudskapital for varmesiden var opgjort til 22.914 t.kr. til-

lagt en samlet efterfølgende kapitaltilførsel på 1.522 t.kr. Indskudskapitalen for var-

mesiden pr. 1. januar 2012 var dermed opgjort til 24.436 t.kr. efter fordeling mellem 

affald og varme. ARGO havde i den fremsendte opgørelse fordelt 16 pct. til deponi 

og 84 pct. til forbrænding, hvorefter ARGO havde fordelt forbrændingsdelen mel-

lem affald og varme med en 60/40 fordeling, hvor 60 pct. var fordelt til varmesiden. 

ARGO oplyste, at der ikke var foretaget udlodninger siden 1981. Endvidere var for-

rentningsbeløb opgjort for hvert af årene 2012-2014, svarende til 8.073 t.kr., 10.355 

t.kr. og 14.440 t.kr. for hhv. 2012, 2013 og 2014. Vedlagt var ARGOs årsregnskab 

for 1980.  

 

Ved e-mail af 23. december 2014 ansøgte ARGO om forrentning for 2015. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 7. oktober 2015 ARGO om at oplyse, hvorvidt 

ARGO havde afregnet til prisloftet i de år, som virksomheden havde ansøgt om 

tilladelse til indregning af forrentning. Endvidere bad sekretariatet ARGO oplyse, 

om ARGO havde indregnet ikke-godkendt forrentning i varmepriserne. Slutteligt 

orienterede sekretariatet om, at sekretariatet var i gang med at undersøge og vurdere, 

hvilken betydning afregning til prisloftet skulle have for muligheden for at indregne 

forrentning i varmepriserne.  

 

Ved e-mail af 29. oktober 2015 oplyste ARGO, at virksomheden havde afregnet til 

prisloftet i 2012 og 2013. ARGO bemærkede, at der for regnskabsåret 2012 var valgt 

at tilbagebetale 10 mio. kr. til varmekunden. Denne tilbagebetaling blev gennemført 

i 2013, hvorfor nettoopkrævningen dette år var under prisloftet.  

 

ARGO oplyste endvidere, at ARGO havde indregnet forrentning af indskudskapi-

talen i varmeprisen i 2014 for perioden 2012-2014. Slutteligt gjorde ARGO gæl-

dende, at den lange sagsbehandlingstid omkring forrentning af indskudskapital, der 

har pågået siden 2003 og de konkrete anmeldelser for 2012-2014 måtte indebære, 

at Energitilsynet ikke kunne afskære en varmeforsyning fra at disponere varmepris-

mæssige afskrivninger på en sådan måde, at der i den omkostningsbestemte pris 

blev efterladt plads til indregning af forrentning. 

 

Ved e-mail af 8. december 2015 anmodede sekretariatet ARGO om at oplyse, hvor-

vidt der var andre parter med interesse i ARGOs sag om forrentning af indskudska-

pital. 

 

Ved brev af 14. december 2015, e-mail af 22. december 2015 og e-mail af 31. de-

cember 2015 anmodede ARGO om tilladelse til at indregne forrentning af indskuds-

kapital for 2016 i varmepriserne. 
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ARGO oplyste ved e-mail af 18. december 2015, at VEKS aftog al varme fra ARGO 

og dermed kunne være en part med interesse i ARGOs sag om forrentning af ind-

skudskapital. 

 

Ved e-mail af 30. december 2015 fremsendte ARGO en ny opgørelse af indskuds-

kapitalen, hvori det gamle Roskilde Forbrændingsanlæg, der var overtaget af ARGO 

(I/S KARA) pr. 1. januar 1978 indgik. Den initiale indskudskapital vedrørende var-

mesiden var opgjort til 27.003 t.kr. Hertil var tillagt kapital tilført i perioden 

1.1.1981-31.12.2011 på 1.522 t.kr., hvorefter den samlede indskudskapital fordelt 

til varmesiden blev 28.525 t.kr. ARGO havde anvendt en 14/86 fordeling mellem 

deponi og forbrænding, hvorefter forbrændingsdelen var fordelt mellem affald og 

varme med 60 pct. til varmesiden og 40 pct. til affald. Der var ligeledes opgjort 

forrentning for hvert af årene 2012-2015 svarende til 8.297 t.kr. for 2012, 10.605 

t.kr. for 2013, 14.699 t.kr. for 2014 og 16.874 t.kr. for 2015. Vedlagt opgørelsen var 

ARGOs (I/S KARA) årsregnskab for 1980 samt uddrag af en aftale mellem Ros-

kilde Kommune og ARGO (I/S KARA) vedrørende Roskilde Varmeværks forbli-

ven i Roskilde Forbrændingsanlæg efter ARGOs overtagelse af anlægget. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 4. april 2016 om yderligere oplysninger. Ved-

lagt e-mailen var endvidere en foreløbig sagsfremstilling og en vejledende vurde-

ring af bl.a. prisloftets betydning for muligheden for at indregne forrentning af ind-

skudskapital. Af sekretariatets e-mail fremgik følgende: 

 
”[…] 

Sekretariatet beder KARA/NOVEREN om – senest 25. april 2016 – at: 

 
1) be- eller afkræfte, at de 10 mio. kr. tilbageført til varmekunden for 2012 vedrørte en afvikling af 

den prisefterviste overdækning for 2012 og/eller 2011. Hvis beløbet ikke vedrørte afvikling af over-

dækning, bedes KARA/NOVEREN sende dokumentation for dette, 

 
2) oplyse hvilket beløb for forrentning af indskudskapital, som i alt er indregnet i varmeprisen for 

2014, og hvordan beløbet fordeler sig på beregningsårene 2012, 2013 og 2014, 

 

3) oplyse, om der i de år, hvor der ikke er overensstemmelse mellem de budgetterede afskrivninger, 

herunder afskrivningerne i de reviderede budgetter, og de prisefterviste afskrivninger, er sket en 

ændring i grundlaget for afskrivningerne, f.eks. salg eller anskaffelse af aktiver. Hvis der er sket en 

ændring i grundlaget for afskrivningerne, bedes KARA/NOVREN redegøre herfor, herunder opgøre 

andelen i kr. af forskellen mellem de budgetterede afskrivningsbeløb og de prisefterviste afskriv-

ningsbeløb, der kan henføres til ændringer i grundlaget for afskrivningerne. 

 

4) indsende kopi, hvis KARA/NOVEREN mener, at der har været udvekslet mails med sekretariatet 

om priseftervingerne for 2012 og 2013 af betydning for forrentning af indskudskapital, og 

 

5) give besked i en fornyet henvendelse, hvis KARA/NOVEREN i øvrigt mener, at der kan være 

behov for at berigtige de indsendte priseftervisninger for 2012 og 2013 pga. tilbagebetaling for 2012 

eller behov for vejledning om, hvorvidt der bør ske berigtigelse. En sådan henvendelse vil ikke blive 

behandlet som en del af sagen om forrentning af indskudskapital. 

[…]” 

 

ARGO besvarede ved e-mail af 26. april 2016 sekretariatets spørgsmål af 4. april 

2016. ARGO oplyste, at virksomheden i 2013 havde tilbagebetalt 10 mio. kr. til 
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varmekunden, hvilket bevirkede, at nettoopkrævningen for 2013 var under prislof-

tet. ARGO oplyste, at tilbagebetalingen vedrørte virksomhedens overdækning for 

2011. Endvidere kunne ARGO oplyse, at virksomheden i 2014 havde indregnet 

ikke-godkendt forrentning for årene 2012, 2013 og 2014 på hhv. 1.882 t.kr., 2.026 

t.kr. og 2.182.t.kr. ARGO anførte, at ARGO var uenig i sekretariatets argumentation 

i sin vejledning om, at ARGO formentlig ikke kunne indregne forrentning i perioden 

2012-2013, da ARGO havde afregnet til prisloftet. ARGO anførte følgende:  

 
”[…] 

Helt principielt er KARA/NOVEREN uenig i den argumentation, der ligger bag vejledningen. Sel-

skabet har krav på en forrentning, der i henhold til lov om varmforsyning forudsætter Energitilsynets 

godkendelse. Energitilsynet har udviklet en praksis der indebærer, at der skal være en forudgående 

godkendelse, før at forrentning kan indregnes i prisen. Dette er der ikke støtte for i lovteksten.  

 

Den lange sagsbehandlingstid nødvendiggør, at Energitilsynet godkender indregningen af forrent-

ning efterfølgende, hvilken kan ske ved at selskabet ændrer afskrivningerne i et givent år og på 

den måde realisere omkostninger svarend til den ansøgte forrentning samtidigt med, at de samlede 

omkostninger ikke overstiger substitutionsprisen/affaldsvarmeprisloftet. En anden løsning kan 

være at beregne en forrentning, og tillade at denne i tillæg til øvrige nødvendige omkostninger giver 

en underdækning, der kan opkræves efterfølgende. Varmeforsyningsloven giver mulighed for ind 

fortolkning heraf.  

 
Det er selskabets opfattelse, at indregning af forrentning af indskudskapital for perioden 2012-2014 

kan ske som anmeldt i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Det fremgår af var-

meforsyningsloven § 20, at indregning af forretning af fri indskudskapital anses som en nødvendig 

omkostning. Den restriktive praksis i Energitilsynet og manglende afgørelser om hvilken størrelse, 

der lovligt kan indregnes gør, at selskabet er nødt til at indregne en foreløbig forrentning løbende. 

Såfremt selskabet i perioden 2012-2013 havde haft viden til at fastsætte den omkostningsbestemte 

pris til det tilladte, ville der være administreret på den måde. Det forhold at selskabet først i 2016 

(eller senere) får den viden, der er nødvendig for at opgøre den tilladte forrentning præcist, kan 

ikke afskære selskabet fra at opnå den i loven forudsatte mulige forrentning for perioden 2012-

2014. 

[…]”   

 

Vedrørende afskrivninger i budgetter og priseftervisninger anførte ARGO følgende:  

 […]” 

Som det fremgår af den modtagne sagsfremstilling har KARA/NOVEREN forskel mellem de bud-

getterede afskrivninger og de i priseftervisningen indregnede afskrivninger for perioden 2007-2009. 

Forskellen er korrigeret i priseftervisningen for 2010, og kan henføres til at der ikke før 2009 blev 

foretaget opdeling af anlæg på henholdsvis varmeproduktion og affaldsforbrænding. I stedet blev 

der foretaget en opdeling af de beregnede afskrivninger på 60 / 40 (60 % til varme) i overensstem-

melse med Energitilsynets normale praksis. Der henvises til selvevalueringsrapporten side 5-6, 

hvor forholdet er beskrevet. 

[…]” 

 

ARGO vurderede endvidere, at der ikke var behov for at berigtige forhold i de an-

meldte priseftervisninger for 2012 og 2013. 

 

ARGO anmodede ved e-mail af 19. december 2016 om forrentning af indskudska-

pital for 2017.  

 

Sekretariatet orienterede ved e-mail af 22. december 2016 ARGO om status på vær-

kets forrentningssag. Sekretariatet bemærkede i den forbindelse bl.a., at Energitil-

synet forventede at fastsætte en ny WACC-model til brug for vurderingen af, hvad 

der kan udgøre en rimelig forrentning for de enkelte ansøgere i slutningen af januar 
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2017, og at det var forventningen, at i hvert fald fra 2017 ville der blive inddraget 

en anden tilpasning af WACC-modellen end den, der indgik i skønnet i Energitilsy-

nets afgørelse i EGJ 2012.4 

 

ARGO præciserede ved e-mail af 17. maj 2017, at ansøgningen om forrentning ved-

rørte hvert enkelt år i perioden 2012-2017 og søgte samtidig om tilladelse til at ind-

regne forrentning af indskudskapital for 2018. ARGO oplyste, at værket ønskede 

størst mulig forrentning. 

 

På baggrund af sekretariatets anmodning fremsendte ARGO ved e-mail af 24. maj 

2017 de bagvedliggende beregninger for ARGOs opgørelse af indskudskapital. 

 

Ved e-mail af 22. august 2017 anmodede sekretariatet ARGO om en række yderli-

gere oplysninger og ved e-mail af 5. september stillede sekretariatet en række sup-

plerende spørgsmål vedrørende ARGOs korrektion af kapitalopgørelsen og forde-

lingsnøglen på 60/40 anvendt til fordelingen af indskudskapitalen mellem varme og 

affald.  

 

På den baggrund oplyste ARGO ved e-mail af 13. september 2017 bl.a., at der ikke 

var foretaget udlodninger, men at indskud i perioden fremgik af den oprindelige 

opgørelse af indskudskapital. Årsrapporterne for 1980, 2007, 2008 og 2011 var ved-

hæftet. Endvidere oplyste ARGO, at der var forenet produktion, men at der ikke var 

regnskabsmæssig adskillelse. ARGO havde desuden udfyldt det af sekretariatet 

fremsendte risikoskema.  

 

ARGO oplyste, at ARGO på opgørelsestidspunktet bestod af to forbrændingsanlæg, 

Roskilde forbrændingsanlæg og forbrændingsanlægget i Gundsø. Som dokumenta-

tion for Roskilde Forbrændingsanlæg havde ARGO genfremsendt aftalen mellem 

Roskilde Kommune og ARGO, hvoraf overtagelsesværdien af Roskilde forbræn-

dingsanlæg pr. 1. januar 1978 fremgik, samt årsregnskabet for 1980. ARGO oplyste, 

at Roskilde forbrændingsanlæg indgik i opgørelsen med 16,75/20 af overtagelses-

værdien tillagt grundværdien på 750 t.kr. Af den fremsendte dokumentation for an-

skaffelsesværdien fremgik en grundværdi på 764 t.kr. og en overtagelsesværdi af 

anlægget på 7.225 t.kr. efter afskrivninger var fratrukket.  

 

ARGO oplyste i den forbindelse, at den anvendte fordeling mellem varme og affald 

på 60/40 var skønsmæssigt fastsat, da der efter værkets vurdering ikke forelå oplys-

ninger om den anvendte fordelingsnøgle i 1980. Skønnet var baseret på de drifts-

mæssige indtægter, der fremgik af årsregnskabet for 1980. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 25. september 2017 om yderligere oplysninger 

vedrørende fordelingen mellem deponi og forbrænding og mellem varme og affald. 

 
4 Energitilsynets afgørelse af 16. juni 2012 om forrentning i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, jf. punkt 4 i bilag 

1, hvor de øvrige afgørelser om EGJ også er forklaret.  
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Endvidere bad sekretariatet ARGO om at uddybe, hvordan det kunne være, at Ros-

kilde forbrændingsanlæg ikke indgik i den oprindelige opgørelse af indskudskapi-

talen, når Roskilde forbrændingsanlæg allerede fremgik af årsregnskabet for 1980. 

Slutteligt bad sekretariatet ARGO bekræfte, at der ikke var afregnet til prisloftet i 

årene efter 2014.  

 

ARGO oplyste ved e-mail af 10. oktober 2017, at fordelingen mellem deponi (14 

pct.) og forbrænding (86 pct.) tog udgangspunkt i anlægsværdierne og alene var 

anvendt til at allokere poster som gæld, likvider og andre uspecificerede poster mel-

lem forbrænding og deponi.  

 

Vedrørende fordelingsnøglen 60/40 mellem varme- og affaldssiden, oplyste ARGO, 

at med udgangspunkt i de faste/driftsuafhængige indtægter kunne en fordeling på 

60/40 med 60 pct. til varmesiden udledes.  

 

ARGO oplyste endvidere, at værdien af det oprindelige overtagne Roskilde for-

brændingsanlæg ikke fremgik af årsregnskabet for 1980, men alene ombygning og 

renovering af anlægget. Slutteligt bekræftede ARGO, at der ikke var afregnet til 

prisloftet i årene efter 2014. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 20. oktober 2017 ARGO om at oplyse, hvor-

vidt fordelingsnøglen på 60/40 havde været anvendt til fordeling af anlægssummen 

eller fællesomkostninger på tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapi-

tal og fremsende dokumentation herfor. Alternativt anmodede sekretariatet om do-

kumentation for, at 60/40 var den tidligste fordelingsnøgle, der senere var anvendt. 

Sekretariatet anmodede ligeledes ARGO om at bekræfte, at Roskilde forbrændings-

anlæg ikke var behæftet med gæld på opgørelsestidspunktet eller ikke var anskaffet 

ved optagelse af fremmedkapital. Endvidere anmodede sekretariatet om dokumen-

tation for de indskud, der var sket efter opgørelsestidspunktet for den initiale ind-

skudskapital. Sluttelig anmodede sekretariatet om en uddybende forklaring af de 

forrentningsbeløb for perioden 2007-2011, der fremgik af bilag 4 til kapitalopgørel-

sen.  

 

ARGO anførte ved e-mail af 3. november 2017, at ARGO på ny var blevet stillet en 

række spørgsmål, som ARGO tidligere havde besvaret. ARGO bemærkede i den 

forbindelse bl.a., at det ikke var Energitilsynets opgave at sikre en fuldstændig kor-

rekt opgørelse af indskudskapitalen, men alene at sikre et veldokumenteret grundlag 

for at kunne vurdere en rimelig forrentning. ARGO henviste til Energiklagenævnets 

afgørelse om EGJ fra 20105 og anmeldelsesbekendtgørelsen og anførte, at det deraf 

fremgik, at Energitilsynet alene skulle vurdere en rimelig forrentning af indskuds-

kapitalen.  

 

 
5 Se bilag 1, pkt. 4. 
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I relation til den anvendte fordelingsnøgle oplyste ARGO, at den tidligste kendte 

fordeling af fællesomkostninger og anlægssum mellem varme- og affaldssiden var 

60/40. Det var ARGOs vurdering, at det fremsendte regnskab fra 1980 var doku-

mentation for den anvendte fordelingsnøgle. ARGO begrundende dette med, at de 

faste indtægter efter ARGOs vurdering var fastsat så de dækkede de faste omkost-

ninger til afskrivninger og administration for hhv. varme og affald. ARGO spurgte 

hertil, om sekretariatet ønskede dokumentation for, at fordelingsnøglen 60/40 var 

anvendt i senere år.  

 

Vedrørende Roskilde Forbrændingsanlæg oplyste ARGO, at Roskilde forbræn-

dingsanlæg var overtaget uden vederlag. ARGO havde endvidere fremsendt et regn-

skabsuddrag fra regnskabet for 1987, som dokumentation for efterfølgende indskud. 

Slutteligt oplyste ARGO, at forrentningen for 2007-2011, der fremgik af bilag 4 til 

kapitalopgørelsen, var vedtægtsbestemt forrentning, der alene vedrørte øvrige akti-

viteter i ARGO. ARGO oplyste, at der var indregnet ikke-godkendt forrentning for 

2012-2016. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 6. december 2017 om yderligere oplysninger 

om bl.a. yderligere dokumentation for efterfølgende indskud og den anvendte for-

delingsnøgle til fordeling af indskudskapitalen mellem affald og varme. Endvidere 

bemærkede sekretariatet, at det ikke var tilladt at indregne forrentning i varmepri-

serne, før Energitilsynet/sekretariatet havde godkendt forrentning og hvert enkelt år. 

Sekretariatet anmodede ligeledes ARGO om at dokumentere, at den angivne for-

rentning for perioden 2007-2011 ikke vedrørte varmesiden og ikke var opkrævet 

over varmepriserne. 

 

Ved e-mail af 19. december 2017 anmodede ARGO på ny om forrentning af ind-

skudskapital for 2018.  

 

ARGO oplyste ved e-mail af 20. december, at regnskabet fra 2006 (i kraft af sam-

menligningstal fra 2007 regnskabet) var dokumentation for indskuddene og frem-

sendte en opgørelse med udgangspunkt i tal fra 2006 regnskabet, hvoraf efterføl-

gende indskud i perioden blev udledt. ARGO oplyste endvidere, at sekretariatets 

bemærkning om indregning af ikke-godkendt forrentning var taget til efterretning, 

og at der ikke ville blive opkrævet ikke-godkendt forrentning for 2017. ARGO 

havde ligeledes vedlagt en kontrakt fra 2011 om levering af varme. ARGO oplyste, 

at det umiddelbart var den tidligste kontrakt, som ARGO havde tilgængelig, hvor 

en fordeling mellem varme og affald fremgik. Aftalen blev fremsendt som doku-

mentation for fordelingsnøglen 60/40 som den tidligste fordelingsnøgle efter datoen 

for opgørelsen af indskudskapitalen som ARGO havde anvendt. 

 

Ved e-mail af 12. januar 2018 anmodede sekretariatet ARGO om at bekræfte, at 

Roskilde forbrændingsanlæg var overtaget ubehæftet og uden vederlag. Sekretaria-

tet bemærkede endvidere, at det overtagne Roskilde forbrændingsanlæg i kapitalop-

gørelsen var afskrevet ud fra en restlevetid på 20 år fra overtagelsestidspunktet, 
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selvom det fremgik af dokumentationen for overtagelsen, at restlevetiden var vur-

deret til 10,5 år på overtagelsestidspunktet 1. januar 1978. Sekretariatet anmodede 

derfor ARGO om at korrigere kapitalopgørelsen herefter. Herudover bemærkede 

sekretariatet, at der var anvendt andre værdier i opgørelsen af værdien af det over-

tagne forbrændingsanlæg end det, der fremgik af den fremsendte dokumentation. 

Sekretariatet bad ARGO redegøre for baggrunden herfor, og oplyse hvorvidt der var 

tale om en fejl. Slutteligt oplyste sekretariatet, at det var sekretariatets umiddelbare 

vurdering, at ARGO havde dokumenteret, at der var sket efterfølgende indskud på 

2.087 t. kr., der skulle fordeles mellem deponi, affald og varme. Sekretariatet be-

mærkede dog, at vurderingen kunne ændre sig, særligt hvis ARGO fremsendte ma-

teriale, der dokumenterede yderligere indskud.      

 

ARGO bekræftede ved e-mail af 23. januar 2018, at Roskilde Forbrændingsanlæg 

var overtaget ubehæftet og uden vederlag. Endvidere korrigerede ARGO det i e-

mail af 10. oktober 2017 anførte til: ”Som anført i forbindelse ned den opdaterede 

indskudskapitalopgørelse er det værdien på overtagelsestidspunktet for Roskilde 

Forbrændingsanlæg, der ikke indgik i den oprindelig anmeldelse” [understregning er 

ARGO’s korrektion].  

 

ARGOs vurdering var:  

 
”[…] 

at de 20 år er den økonomiske restlevetid på overtagelsestidspunktet i henhold til den aftale, der 

er indgået. Den tekniske levetid på anlægget er efter vores vurdering 30 år, hvilket er lagt til grund 

for opgørelsen af indskudskapitalen. Dette svarer ligeledes til den økonomiske levetid for lignende 

anlæg i Energitilsynets administrationsgrundlag. 

[…]”     

    

ARGO oplyste endvidere, at fordelingen af værdien af anlægget og grunden var en 

mindre og efter ARGOs vurdering uvæsentlig afvigelse i forhold til den fremsendte 

dokumentation. ARGO oplyste dog, at en mindre tilpasning ville kunne accepteres, 

men at værdien af både anlægget og grunden efter deres vurdering skulle indgå i 

opgørelsen. Slutteligt bemærkede ARGO, at den tidligere opgørelse af indskudska-

pital fastholdtes. 

EFTER HØRING 

Forsyningstilsynet anmodede ved e-mail af 14. februar 2019 ARGO om at oplyse, 

om den rentebærende gæld angivet i det udfyldte risikoskema fremsendt ved mail 

af 14. september 2017 alene var den rentebærende gæld i aktiviteter omfattet af var-

meforsyningsloven, samt at foretaget denne fordeling, hvis dette ikke var tilfældet.  

 

ARGO oplyste ved e-mail af 26. februar 2019, at den angivne gæld ikke var fordelt 

mellem affald og varme, og at denne skulle fordeles med den anvendte fordelings-

nøgle med 60 pct. til varmesiden. ARGO oplyste endvidere ved e-mail af 27. februar 

om den rentebærende gæld for 2018, der ligeledes skulle fordeles med 60 pct. til 

varmesiden.  
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I nedenstående tabel 1 findes en oversigt over ansøgers oplysninger til Forsynings-

tilsynet, samt nøglefakta i sagen: 

 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANSØGERS OPLYSNINGER6 (VÆSENTLIGSTE OPLYS-

NINGER) 

  

Dato for første ansøgning, der 

tages stilling til i denne afgø-

relse  

21. december 2012 

ARGO har oprindeligt ansøgt 

om godkendelse af forrentning 

af indskudskapital for årene 

2012-2013 

ARGO har efterfølgende an-

søgt om forrentning årene  

2014-2018 

Oprindeligt ansøgte forrent-

ningsgrundlag primo første an-

søgte år 

24.436 t.kr. 

ARGO har efterfølgende forud 

for høring korrigeret sin ansøg-

ning til et forrentningsgrundlag 

primo første år på:  

28.525 t.kr. 

Forrentningsgrundlag opgjort 

som bogførte værdier 

Ja, 1. marts 1981 

 (ud fra regnskab pr. 31. december 19807 ) 

Kilde: Forsyningstilsynet  

For en god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at hvis det viser sig, 

at oplysninger modtaget fra virksomheden ikke er retvisende, og de korrekte op-

lysninger ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsy-

ningstilsynet ud fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde af-

gørelsen og genoptage sagsbehandlingen med henblik på en fornyet vurdering. 

Som eksempler på forhold, hvor urigtige oplysninger kan have en væsentlig be-

tydning, kan nævnes oplysninger om opgørelsen af den initiale indskudskapital, 

foretagne udlodninger og indskud, herunder formålet med nye kapitalindskud, 

oplysninger om virksomhedens risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes 

via sagsbehandling og afgørelser f.eks. om omkostningsfordeling. Det kan endvi-

dere dreje sig om oplysninger om berettigelsen af at undlade regnskabsmæssig 

adskillelse, eller at prisefterviste omkostninger har været urigtige, herunder at 

afskrivninger ikke har opfyldt kravene hertil. 

 
6 Tabellen afspejler ansøgerens seneste reviderede oplysninger til Forsyningstilsynet. 

7 Dog tillagt værdien af et anlæg, der ikke indgik i årsregnskabet for 1980 efter principperne i administrationsgrund-

laget. 
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Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler. Hvad der kan have betyd-

ning for, om en afgørelse kan tilbagekaldes eller ej, vil blive vurderet konkret. 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at opgørelsen af forrentningsgrundlag kun er 

sket til brug for ansøgningen om forrentning af indskudskapital. 

 

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 23. juli 2018 et udkast til afgørelse i høring 

hos ARGO. Ved e-mail af 14. september 2018 fremsendte ARGO sit høringsvar.  

 

Udkastet blev endvidere sendt i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (her-

efter VEKS), der efter Forsyningstilsynet vurdering er part i sagen. VEKS er ikke 

fremkommet med bemærkninger til udkastet til afgørelse.  

 

ARGO har beregnet en rimelig forrentning for perioden 2012-2018 til minimum 

17.455 t.kr. og har i sit høringssvar anført flere bemærkninger til støtte for det beløb, 

der fastholdes. Forsyningstilsynet har behandlet ARGOs bemærkninger til udkastet 

nedenfor. 

 

Ad risikovurdering 

ARGO har anført, at ARGO overordnet er enig i Forsyningstilsynets risikovurde-

ring. Det er dog deres vurdering, at beta for ARGO minimum bør ligge omkring 

0,45.    

 

ARGO anfører desuden, at tilsynet har vurderet, at risikoen i sektoren er vurderet 

meget lav, fordi varmeforsyningsvirksomhederne har sikkerhed for at få dækning 

for alle omkostninger, med henvisning til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1-2. På 

baggrund af Forsyningstilsynets vurdering i denne sag, konkluderer ARGO, at en 

varmeforsyningsvirksomhed ikke har sikkerhed for at kunne opkræve de i varme-

forsyningsloven indregningsberettigede omkostninger. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger: 

Det bemærkes, at WACC-intervallet i den nye WACC-model er et brancheinterval, 

som omfatter risikoen i hovedparten af virksomheder omfattet af varmeforsynings-

lovens bestemmelser. Varmeforsyningsvirksomheder er en heterogen gruppe af 

virksomheder med forskellige aktiviteter og rammebetingelser – og dermed forskel-

lig risiko. Intervallet skal således f.eks. både rumme varmeforsyningsvirksomheder, 

som hovedsageligt forestår varmedistribution til slutbrugere, som vil have en relativ 

lav risiko, og varmeproducenter, som er i konkurrence med andre varmeproducen-

ter, som vil have en relativ højere risiko. For en uddybende argumentation for fast-

sættelsen af WACC-intervallet henvises til WACC-notatet afsnit 3.8.2, se bilag 1 

pkt. 4. 

 

Forsyningstilsynet er enig med ARGO i, at prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg 

kan medføre at en varmevirksomhed ikke kan få dækning for ellers indregningsbe-

rettigede omkostninger. Det fremgår således af kriterienotatet, bilag 1 pkt. 4, at det 

indgår i Forsyningstilsynets skøn over en rimelig forrentning om der er tale om et 
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affaldsforbrændingsanlæg. Det fremgår, at affaldsforbrændingsanlæg generelt vur-

deres at have en højere risiko end andre varmeproduktionsanlæg, da de er omfattet 

af prisloftsregulering, der kan begrænse deres mulighed for at indregne de faktiske 

produktionsomkostninger. Det fremgår i af afsnit 3A, at dette kriterie er inddraget i 

skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen for ARGO.  

 

ARGOs bemærkninger giver derfor ikke anledning til ændre afgørelsen på dette 

punkt.  

 

Ad prisloftets betydning for opkrævning af forrentning 

ARGO har anført, at ARGO ikke er enig i Forsyningstilsynets vurdering af, hvorvidt 

prisloftet afskærer muligheden for at indregne forrentning af indskudskapital. 

ARGO har anført, at ARGO i den relevante periode enten har afregnet til prisloftet 

eller en pris under prisloftet, og at forrentningsbeløbet kan rummes under prisloftet 

i de efterfølgende år. ARGO er således af den opfattelse, at prisloftet ikke afskærer 

ARGO fra at indregne en del af det forrentningsbeløb, som Forsyningstilsynet har 

vurderet er rimeligt. ARGO bemærker endvidere, at det er urimeligt at afskære 

ARGO fra forrentning for perioden, da ARGO ikke før 2016 har haft mulighed for 

at disponere herfor i sine budgetter. ARGO anfører, at den lange sagsbehandlingstid 

bør føre til, at ARGO ikke afskæres fra at indregne forrentningen på grund af pris-

loftet.  

 

Forsyningstilsynets bemærkninger: 

Forsyningstilsynet og ARGO har en forskellig opfattelse af prisloftets betydning for 

muligheden for at indregne forrentning af indskudskapital i det enkelte år. Da 

ARGO i øvrigt overodnet er enig i Forsyningstilsynets risikovurdering, har Forsy-

ningstilsynet valgt at udskille spørgsmålet om prisloftet og indregningen af forrent-

ning, herunder spørgsmålet om hvor stor en forrentning ARGO evt. skal tilbageføre 

i en selvstændig sag. Der henvises til det anførte under afsnit 4 om prisvirkning og 

indregning. 

 

Ad Roskilde Forbrændingsanlæg 

ARGO har bemærket, at den tekniske levetid for Roskilde Forbrændingsanlæg er 

30 år og at levetiden på 20 år, der er angivet i det fremsendte materiale til dokumen-

tation af værdien af det gamle forbrændingsanlæg, efter ARGOs vurdering er den 

økonomiske levetid. ARGO har i den sammenhæng henvist til, at sammenlignelige 

anlæg i komponentlisten til administrationsgrundlaget8 ligeledes har en levetid på 

30 år. ARGO har endvidere bemærket, at der ved Forsyningstilsynets korrektion 

ikke er tage højde for inflation ved opgørelsen af værdien. ARGO har derfor opstil-

let en ny opgørelse af værdien af de gamle Roskilde Forbrændingsanlæg. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger: 

Forsyningstilsynet bemærker, at den økonomiske levetid må antages at være fastsat 

ud fra en forventning om, hvor længe aktivet forventes at kunne benyttes og dermed 

have værdi for virksomheden. Forsyningstilsynet vurderer, derfor at det er mindst 

usikkert at lægge den vurdering af levetiden, der forelå i 1978 til grund, desuagtet, 

 
8 Jf. bilag 1, pkt. 4.  
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at der er tale om den økonomiske levetid og ikke den tekniske levetid. Forsynings-

tilsynet har herved lagt vægt på, at der kan være forhold omkring det konkrete an-

læg, der gør at den økonomiske levetid alene er fastsat til 20 år, selvom den tekniske 

levetid for den type anlæg eller sammenlignelige anlæg i komponentlisten muligvis 

vil være højere. Da det er værdien af anlægget i 1980, finder Forsyningstilsynet, at 

giver en mere retvisende værdi at anvende den økonomiske levetid ud fra en be-

tragtning om, at den økonomiske levetid er udtryk for de årlige afskrivninger, der 

udtrykker værdiforringelsen af anlægget. Forsyningstilsynet bemærker, at for akti-

ver, hvor komponentlisten ikke anvendes, er et skærpet krav til dokumentation, jf. 

principnotatet, pkt. 80-81. I den sammenhæng bemærker Forsyningstilsynet, at vi-

den efter 1. marts 1981 ikke kan anvendes til at ændre opgørelsen af værdien af 

aktiverne, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 16. december 2015 om principper 

for opgørelsen af forrentningsgrundlag9 (herefter principnotatet), pkt. 100. ARGO 

har ikke fremsendt yderligere materiale, der dokumenterer, at ARGO på tidspunktet 

for opgørelsen af den initiale indskudskapital var bekendt med, at anlægget havde 

en levetid på 30 år.  

 

ARGOs bemærkninger har således ikke givet Forsyningstilsynet anledning til en 

ændring af vurderingen af levetiden, hvorfor Forsyningstilsynet fastholder en leve-

tid på 20 år.  

 

I relation til inflationskorrektion, bemærker Forsyningstilsynet, at ARGO ikke tid-

ligere har anvendt inflationskorrektion ved opgørelsen af værdien af Roskilde for-

brændingsanlæg. ARGO har i sit høringsvar angivet et ønske om at anvende infla-

tionskorrektion på værdien af Roskilde Forbrændingsanlæg i overensstemmelse 

med det, andre ansøgere har gjort. Forsyningstilsynet anerkender dog, at ARGO kan 

anvende inflationskorrektion på lige fod med øvrige ansøgere. På denne baggrund 

har Forsyningstilsynet ændret vurderingsafsnittet omkring Roskilde Forbrændings-

anlæg således, at der indgår inflationskorrektion af værdien.   

 

Ad efterfølgende indskud: 

ARGO har først anført, at Forsyningstilsynet korrigerer for deponi to gange ved 

genberegningen af det efterfølgende indskud, som Forsyningstilsynet har vurderet 

kan dokumenteres, da ARGO allerede i opgørelsen af indskuddets størrelse har kor-

rigeret for andre aktiviteter end forbrænding.  

 

Endvidere har ARGO anført, at det oprindelige indskud i balancen for 1980 skal 

opgøres til 45.670 t.kr. i stedet for det af Forsyningstilsynet fastsatte beløb på 46.252 

t.kr. ARGO har på den baggrund anført, at det efterfølgende indskud i stedet bør 

opgøres til 1.602 t.kr.  

 

Derudover har ARGO bemærket, at det er ARGOs vurdering, at det optjente over-

skud i 1981 optjent inden 1. marts 1981 er den eneste væsentlige ændring i perioden 

fra opgørelsestidspunktet for den initiale indskudskapital (1. januar 1981) og 1. 

 
9 Jf. bilag 1, pk. 4.  
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marts 1981. ARGO bemærker desuden, at fordelingen mellem deponi og affaldsfor-

brænding efter ARGOs opfattelse bør være den samme for det efterfølgende indskud 

som for den initiale indskudskapital (84/16).  

 

Forsyningstilsynets bemærkninger: 

Forsyningstilsynet bemærker først og fremmest, at Forsyningstilsynet har anvendt 

den samme fordeling af indskud, som ARGO har anvendt i sin kapitalopgørelse. 

Forsyningstilsynet er dog enigt med ARGO i, at det ikke er nødvendigt at korrigere 

for andelen til deponi 2 gange. ARGO har oplyst, at der er korrigeret for deponi ved 

at udtage indskud til de aktiviteter, der ikke vedrører affaldsforbrænding. Forsy-

ningstilsynet vurderer, at ARGO på denne baggrund allerede har taget højde for 

andelen af indskud til deponi. Da ARGO nu har gjort opmærksom på, at der korri-

geres for deponi to gange, har Forsyningstilsynet korrigeret sine beregninger i vur-

deringsafsnittet i overensstemmelse hermed, således at de opgjorte efterfølgende 

indskud fordeles mellem affald og varme.    

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af årsregnskabet for 1980, at anlægs-

indskuddene for etape 1 og 2 er henholdsvis 19.548 t.kr. og 26.704 kr., dvs. i alt 

46.252 t.kr. Af regnskabet for 1980 fremgår der ikke, at en del af disse indskud ikke 

er indskud men i stedet er gæld, som er ARGOs begrundelse for, at denne del skal 

fratrækkes. Forsyningstilsynet vurderer på baggrund heraf, at de oprindelige ind-

skud ifølge årsregnskabet for 1980 skal opgøres til 46.252 t.kr. ARGOs bemærknin-

ger vedrørende dette forhold ændrer således ikke Forsyningstilsynets tidligere vur-

dering.  

 

I relation til det optjente overskud i perioden 1. januar 1981-1. marts 1981, er det 

først og fremmest Forsyningstilsynets vurdering, at ARGO ikke har dokumenteret, 

at dette overskud er optjent i perioden 1. januar 1981-1. marts 1981. Forsyningstil-

synet har herved lagt vægt på, at der blot anvendes et gennemsnit af det samlede 

overskud for 1981, der fremgår af årsregnskabet, hvilket ikke dokumenterer, at 

overskuddet er optjent i den pågældende periode.  

 

Såfremt ARGO var i stand til at dokumentere det optjente overskud i perioden, vur-

derer Forsyningstilsynet dog, at det ikke er godtgjort, at overskuddet er den eneste 

væsentlige ændring i perioden fra opgørelsestidspunktet til 1. marts 1981. Skulle 

der korrigeres for overskuddet, ville der samtidig skulle korrigeres i både aktivvær-

dierne og gælden for perioden 1. januar 1981-1. marts 1981.  Vurderingen af om der 

er sket væsentlige ændringer i perioden mellem opgørelsesdatoen og 1. marts 1981 

har det formål at fastslå om opgørelsen pr. den anvendte dato kan lægges til grund 

for opgørelsen af indskudskapital.  

 

Det af ARGO anførte omkring efterfølgende indskud har således alene givet anled-

ning til en ændring af fordelingen af det efterfølgende indskud mellem deponi, af-

fald og varme, så der ikke længere korrigeres for deponi to gange herfor i opgørelsen 

af det efterfølgende indskud.  
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Ændringer i forhold til høringsudkastet: 

Høringsudkastet har således givet anledning til at ændre vurderingen af forrent-

ningsgrundlaget, en genberegning af den øvre og nedre grænse for forrentningsbe-

løb og en ændring af den rimelige forrentning forsat for ARGO.  

 

Ved genberegningen af den øvre og nedre grænse for forrentningsbeløb har Forsy-

ningstilsynet inddraget de nye oplysninger om rentebærende gæld oplyst af ARGO 

ved e-mail af 26. februar og 27. februar 2019.  

 

Endvidere har høringssvaret givet anledning til, at spørgsmålet om indregning af 

forrentning, herunder hvor stort et beløb ARGO skal tilbageføre til varmeforbru-

gerne, udskilles i en selvstændig sag. Baggrunden herfor er bl.a., at ARGO ikke er 

enig i Forsyningstilsynets forståelse af prisloftets betydning for muligheden for at 

indregne forrentning af indskudskapital. 

 

RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

Der er tale om et generelt retsgrundlag til brug for fastsættelsen af forrentningsbeløb 

mv. i et stort antal forrentningssager. Alle punkter i retsgrundlaget er derfor ikke 

nødvendigvis relevante for denne sag. Der er nedenfor i vurderingsafsnittet henvist 

til de punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet har inddraget ved vurderin-

gen af sagen. 

 

VURDERING 

Forsyningstilsynet vurderer og tager i det følgende stilling til disse forhold: 

 

1. For hvilke år forrentning kan beregnes (den såkaldte beregningsperiode). 

2. Størrelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven (det såkaldte 

forrentningsgrundlag) – både den initiale og pr. 1. januar 2012. 

3. Det godkendte forrentningsbeløb 

4. Prisvirkning og indregning 

 

AD 1 BEREGNINGSPERIODEN 

Der er modtaget følgende ansøgninger fra ARGO: 

 

 For 2012 og 2013 ved e-mail af 21. december 2012,  

 For 2013 ved e-mail af 23. december 2013 

 For 2014 ved e-mail af 11. december 2014  

 For 2015 ved e-mail af 23. december 2015 

 For 2016 ved brev af 14. december 2015, e-mail af 22. december 2015 og 

e-mail af 31. december 2015 

 For 2017 ved e-mail af 19. december 2016 
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 For 2018 ved e-mail af 17. maj 2017 og 19. december 2017  

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at det er det i overensstemmelse med 

praksis at kunne godkende forrentning for de nævnte år, jf. afsnit 2.3 i bilag 1.  

 

Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at der kan beregnes forrentning af ind-

skudskapitalen for år 2012-2018 (beregningsperioden).  

 

AD 2 INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

 

ARGO har anført, at det ikke er Energitilsynets opgave at sikre en fuldstændig kor-

rekt opgørelse af indskudskapitalen, men alene at sikre et veldokumenteret grundlag 

for at kunne vurdere en rimelig forrentning.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Energiklagenævnet i afgørelse af 17. septem-

ber 200710 har fastslået, at Energitilsynet kan vurdere både forrentningens størrelse 

(forrentningssats) og forrentningsgrundlaget ved afgørelsen af, om forrentningen af 

indskudskapitalen er rimelig. Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at en 

forudsætning for, at Forsyningstilsynet kan foretage en vurdering af en rimelig for-

rentning af indskudskapitalen er således, at den opgjorte opgørelse er fastsat korrekt. 

INITIAL INDSKUDSKAPITAL 

ARGO har opgjort den initiale indskudskapital til 27.003 t.kr. efter de bogførte vær-

dier i 1980-regnskabet tillagt værdien af et anlæg opgjort på baggrund af princip-

perne i administrationsgrundlaget. Forsyningstilsynet vurderer, at de bogførte vær-

dier er tilstrækkeligt dokumenteret ved det reviderede regnskab for 1980.  

 

ARGO har i sit høringssvar korrigeret værdiansættelsen af det overtagne Roskilde 

Forbrændingsanlæg, jf. høringsafsnittet ”Ad Roskilde Forbrændingsanlæg” og af-

snit ”Opgørelsen af værdien af det overtagne Roskilde forbrændingsanlæg”   neden-

for. ARGO har korrigeret værdien af anlægget (før fordeling mellem affald og 

varme) fra 6.822 t.kr. til 12.733 t.kr.11 ved en levetid på 30 år og 7.292 t.kr.12 ved en 

levetid på 20 år.   Korrektionen af værdien af anlægget har medført en ændring i 

opgørelsen af den initiale indskudskapital for varmesiden til 27.285 t. kr. ved en 

levetid på 20 år og 30.550 t.kr. ved en levetid på 30 år.   

OMKOSTNINGSFORDELING 

ARGO har foretaget en fordeling mellem deponi og forbrænding på hhv. 16 pct. og 

84 pct. Herefter er forbrændingsdelen fordelt mellem varme og affald med hhv. 60 

pct. og 40 pct. ARGO har oplyst, at 60/40 fordelingen er den tidligste anvendte 

fordelingsnøgle, virksomheden har kendskab til har været anvendt efter 1. marts 

 
10 J.nr. 21-356. Sagen vedrørte CTR’s forrentning af indskudskapital for 2003/2004. Se bilag 1, punkt 14. 

11 Dvs. 7.640 t.kr. til varmesiden (60 pct.) 

12 Dvs. 4.375 t.kr. til varmesiden (60 pct.)  
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1981. ARGO har endvidere fremsendt en leveringsaftale med VEKS fra 2011, 

hvoraf det fremgår, at 60/40 er den anvendte fordelingsnøgle. Forsyningstilsynet har 

herefter søgt på ARGOs anmeldelser, hvor Forsyningstilsynet har fundet den tidli-

gere aftale om levering af varme, der gik forud for den af ARGO fremsendte aftale 

fra 2011. Af denne aftale fremgår ikke en fordeling mellem affald og varme. Ved 

søgning i ARGOs anmeldelser har Forsyningstilsynet endvidere fundet anmeldelser 

fra 2007, hvor 60/40 fordelingen ligeledes fremgår.  Forsyningstilsynet har på den 

baggrund lagt til grund, at en fordeling på 60/40 er den, ARGO tidligst har haft 

kendskab til har været anvendt.   

 

Forsyningstilsynet har ikke foretaget en prøvelse af selve rimeligheden af omkost-

ningsfordelingen i denne sag.   

OPGØRELSEN AF VÆRDIEN AF DET OVERTAGNE ROSKILDE FORBRÆNDINGSAN-

LÆG 

ARGO har opgjort værdien af det overtagne gamle Roskilde Forbrændingsanlæg til 

6.822 t.kr. på baggrund af værdien af anlægget ved overtagelsen fra Roskilde Kom-

mune i 1978. Værdien af anlægget er herefter fordelt med 60 pct. til varmesiden, 

svarende til 4.093 t.kr. ARGO har fremsendt en aftale mellem Roskilde Kommune 

og ARGO om Roskilde Varmeværks (Roskilde Kommune) forbliven i forbræn-

dingsanlægget efter ARGOs overtagelse af anlægget. Værdien af anlægget på over-

tagelsestidspunktet 1. januar 1978 fremgår af aftalen. ARGO har under høringen 

korrigeret opgørelsen af værdien af anlægget fra 6.822 t.kr. til 12.733 t.kr. ved en 

levetid på 30 år og alternativt til 7.292 t.kr. ved en levetid på 20 år. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det med aftalen er dokumenteret, at ARGO ejede det 

gamle forbrændingsanlæg på opgørelsestidspunktet for den initiale indskudskapital 

1. januar 1981, og at anlægget dermed kan indgå i opgørelsen af indskudskapitalen 

for ARGO. Endvidere vurderer Forsyningstilsynet, at aftalen dokumenterer værdien 

af anlægget på overtagelsestidspunktet.  

 

ARGO har oplyst, at anlægget er overtaget ubehæftet og vederlagsfrit. Da der ikke 

af den ovenfor omtalte aftale fremgår, at anlægget er behæftet med gæld eller, at 

ARGO har betalt et vederlag for anlægget, vurderer Forsyningstilsynet, at det af 

ARGO oplyste vedrørende anlægget kan lægges til grund. Forsyningstilsynet læg-

ger dermed til grund, at ARGOs samlede gæld fremgår af regnskabet for 1980.  

 

ARGO har vurderet, at restlevetiden for Roskilde Forbrændingsanlæg på overtagel-

sestidspunktet var 20 år, og ARGO har afskrevet anlægget ud fra denne antagelse. 

Det fremsendte materiale viser imidlertid, at anlægget var vurderet til at have en 

forventet restlevetid på 10,5 år på overtagelsestidspunktet 1. januar 1978. ARGO 

har oplyst, at dette efter deres vurdering var den økonomiske restlevetid, og at 

ARGO vurderede, at den tekniske levetid var 30 år stemmende overens med lig-

nende anlæg i komponentlisten til administrationsgrundlaget. Forsyningstilsynet 
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finder, at ARGO ikke har dokumenteret, at restlevetiden på anlægget på overtagel-

sestidspunktet var mere end de 10,5 år, der fremgår af det fremsendte materiale.  

 

Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at det må antages, at da værdien af an-

lægget blev fastsat ved overtagelsestidspunktet, var den forventede levetid skønnet 

til at være 20 år, og restlevetiden var skønnet til 10,5 år. Det er Forsyningstilsynets 

formodning, at denne vurdering ikke har ændret sig fra overtagelsestidspunktet i 

1978 til opgørelsestidspunktet for ARGOs indskudskapital 1. januar 1981. ARGO 

har ikke dokumenteret, at denne vurdering har ændret sig. Endvidere har ARGO 

ikke fremsendt dokumentation for, at anlæggets restlevetid var vurderet til 20 år på 

overtagelsestidspunktet, eller at anlægget på et tidspunkt før 1. januar 1981 var vur-

deret til at have en teknisk levetid på 30 år.  Forsyningstilsynet henviser i den sam-

menhæng til principnotatet13, pkt. 100, hvoraf det fremgår at viden tilegnet efter 

1981, f.eks. viden om konkrete aktivers faktiske levetid, ikke kan anvendes til at 

forhøje aktivværdierne. Det er derfor Forsyningstilsynet vurdering, at beregnin-

gerne bag værdifastsættelsen af forbrændingsanlægget skal korrigeres, så der afskri-

ves ud fra en restlevetid på 10,5 år pr. 1. januar 1978.   

 

ARGO har i sit høringssvar ønsket at anvende prisfremskrivning ved værdiansæt-

telsen af anlægget, og har som nævnt opgjort værdien pr. 1. januar 1981 til 7.292 

t.kr. ved en forventet levetid på 20 år.  Forsyningstilsynet har tidligere tilladt pris-

fremskrivning til 1981-priser under visse forudsætninger. Forsyningstilsynet vurde-

rer derfor, at ARGO også kan prisfremskrive anskaffelsessummen fra 1977 til 1981-

priser i overensstemmelse hermed.  

 

Forsyningstilsynet vurderer hermed, at den opgjorte værdi af Roskilde Forbræn-

dingsanlæg på 7.292 t.kr. kan lægges til grund.  

 

Beløbet fordeles herefter med 60 pct. til varmesiden, således at anlægget efter For-

syningstilsynets vurdering kan indgå med 4.375 t.kr. i kapitalopgørelsen.  

 

Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at den initiale 

indskudskapital kan opgøres til 27.285 t.kr.14  

 

EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER 

Herudover har ARGO oplyst, at der har været efterfølgende kapitaltilførsel på i alt 

3.123 t.kr., hvoraf 1.522 t.kr. kan henregnes til varmesiden.  

 

 
13 Se nærmere herom bilag 1, pkt. 4.  

14 Den forud for høringen opgjorte værdi fordelt til varmesiden var 4.093 kr., dvs. en ændring i den initiale ind-

skudskapital på 282 kr.  
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ARGO har bl.a. fremsendt et uddrag fra årsregnskabet for 1987, hvoraf de samlede 

anlægsindskud til og med 1987 fremgår. ARGO har på opgjort kapitaltilførslen på 

følgende måde: 

 

[…] 

Indskudskapital der fremgår af årsrapport 2006 - KARA 60.200  

Indskudskapital der fremgår af årsrapport 2006 - NOVEREN 2.700  

Indskudskapital der ikke kan henføres til varme (NOVEREN) (2.700) 

Indskudskapital der ikke kan henføres til varme (Mokra) (11.860) 

Oprindelig indskudskapital indregnet i balancen 1980 jf. bilag 2 (45.670) 

Resultat optjent fra 1.1.1981 - 1.3.1981  453  

Samlet tilført kapital i perioden 1.1.1981 - 31.12.2011 3.123  

[…] 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at ARGO med det fremsendte materiale alene 

har dokumenteret efterfølgende indskud i perioden fra tidspunktet for opgørelsen af 

den initiale indskudskapital d. 1. januar 1981 til 31. december 1987 på i alt 2.087 

t.kr. svarende til differencen mellem anlægsindskudssaldi i 1980 regnskabet15 og 

1987 regnskabet.16  

 

Forsyningstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at resultat optjent i perioden efter 

Forsyningstilsynets vurdering ikke kan anses som indskudskapital, da der ikke er 

tale om nye indskud af midler fra ejerne, hvorfor beløbet 453 t.kr. i ARGOs bereg-

ning efter Forsyningstilsynets opfattelse bør udgå. Ifølge Energitilsynets tilkende-

givelse af 30. januar 2018, gælder et overordnet princip om, at det alene er tilførsel 

af ny kapital (efterfølgende indskud), såfremt ejerne stiller nye midler til rådighed 

for varmevirksomheden,17 hvilket ikke indbefatter de eventuelle overskud virksom-

heden måtte realisere efterfølgende, der kan forrentes. Forsyningstilsynet bemærker, 

at ARGOs initiale indskudskapital er opgjort pr. 1. januar 1981, hvorfor en andel af 

resultatet for 1981 umiddelbart ville kunne have indgået, såfremt opgørelsen i stedet 

var foretaget pr. 1. marts 1981, hvor prisreguleringen på varmeområdet trådte i kraft 

– dvs. at alle øvrige aktiver og passiver også skulle opgøres pr. 1. marts 1981. Dette 

følger af, at grundlaget for den initiale indskudskapital er egenkapitalen – dette ville 

dog samtidig betyde en anden opgørelse af værdierne af aktiver, gæld m.v.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at den oprindelige indskudte kapital i års-

regnskabet for 1980 udgør 46.252 t.kr. i modsætning til det i ARGOs opgørelse 

ovenfor anvendte beløb på 45.670 t.kr., svarende til en forskel på ca. 582 t.kr. For-

syningstilsynet henviser til, at ARGO tidligere bl.a. i e-mail af 30. december 2015 

 
15 Anlægsindskud til etage 1-2 ifølge regnskab fra 1980: 19.548 t.kr. + 26.705 t.kr. = 46.252 t.kr.  

16 Anlægsindskud til etage 1-2 ifølge regnskab for 1987: 19.473 t.kr. + 28.866 t.kr. = 48.339 t.kr. Differencen er 

således 48.339 t.kr. – 46.252 t.kr. = 2.087 t.kr.    

17 Jf. også retsgrundlaget, bilag 1, pkt. 83. 
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har oplyst, at det samlede kapitalindskud i årsregnskabet pr. 31. december 1980 ud-

gør 46.252 t.kr. Ændres beløbene i ARGOs beregninger ovenfor i henhold til det af 

Forsyningstilsynet anførte, bliver den samlede tilførte kapital 2.088 t.kr.18 

 

Endvidere kan den samlede kapitaltilførsel efter 1. januar 1981 på baggrund af For-

syningstilsynets beregninger baseret på ARGOs oplysninger om udlodninger/tilba-

gebetalinger og efterfølgende indskud og den fremsendte dokumentation, efter For-

syningstilsynets vurdering alene opgøres til 2.087 t.kr. Beløbet fremkommer på føl-

gende måde:  

 

Tilbagebetaling af indskud vedr. etape 1 i 1983 -7.543 t.kr. 

Nye indskud vedr. etape 2 i 1981-1983 +9.705 t.kr.19 

Tilbagebetaling af indskud vedr. etape 1 i perioden 1981-1987 -75 t.kr.20 

Kapitaltilførsel i alt 2.087 t.kr. 

   

På baggrund af de overstående anførte punkter er det således Forsyningstilsynets 

vurdering, at ARGO har dokumenteret en kapitaltilførsel på 2.087 kr., der skal for-

deles.  

 

ARGO har anført at 60 pct. af de 2.670 t.kr. skal fordeles varmesiden, svarende til 

1.602 t.kr. ARGO anfører i den sammenhæng, at der i opgørelsen af kapitalindskud-

det allerede er korrigeret for indskud, der vedrører andre aktiviteter end forbræn-

ding, hvorfor beløbet ikke skal fordeles mellem deponi og forbrænding, men alene 

mellem varme og affald. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ARGO i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at der 

ved opgørelsen af kapitaltilførslen er taget højde for deponi, hvorfor indskuddet for-

deles mellem affald og varme.  

 

Den kapital, der kan henregnes til varmesiden, udgør dermed 60 pct. af de 2.087 

t.kr. svarende til 1.252 t.kr.  

FORRENTNINGSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet finder herefter samlet, at forrentningsgrundlaget for ARGO den 

1. januar 2012, er 28.537 t.kr., opgjort på følgende måde: 

Initial indskudskapital  27.285 t.kr. 

Tillæg pga. kapitaltilførsel i perioden 1981-1987   1.252 t.kr. 

I alt:    28.537 t.kr. 

 
18 Beregnes som: 60.200 + 2.700 – 2.700 – 11.860 – 46.252 = 2.088. 

19 Beregnet som forskellen i indskud til etape 2 i hhv. 1980 og 1987 regnskabet, dvs. 28.866 t.kr. – 19.161 t.kr. = 

9.705 t.kr.  

20 Beregnet som forskellen i indskud til etape 1 i hhv. 1980 og 1987 regnskabet, dvs. 19.473 t.kr. – 19.548 t.kr. = 

75 t.kr.  
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AD 3 FORRENTNING  

 

Det følger af Energitilsynets praksis, at der for hvert ansøgningsår i perioden til og 

med 2016 skal godkendes det forrentningsbeløb, som er højest efter enten ”den nye 

WACC-model”, hvor anvendelsen bliver gennemgået nedenfor under 3A eller ”den 

gamle WACC-model”, hvor anvendelsen bliver gennemgået under 3B (se EGJ 

2017, jf. bilag 1). ”Den gamle WACC-model”, var den model, Energitilsynet an-

vendte ved fastsættelsen af en rimelig forrentning i EGJ 2012. ”Den nye WACC-

model” var den opdaterede model, som Energitilsynet anvendte ved fastsættelsen af 

en rimelig forrentning i EGJ 2017. Under 3C sammenlignes beløbene efter ”den nye 

WACC-model” og ”den gamle WACC-model”. 

Når ansøgers regnskabsår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, anvendes 

WACC-modellen for hvert af de omfattede kalenderår forholdsmæssigt svarende til 

den del af regnskabsåret, som ligger i året (sådan at hver måned tæller 1/12), jf. sidst 

i afsnit 4.1 i bilag 1.  

3A DEN NYE WACC-MODEL  

Af hensyn til overskueligheden er beregningerne af henholdsvis den øvre og den 

nedre grænse i det vejledende interval for branchen, jf. WACC-notat (se bilag 1), 

nedenfor samlet for alle ansøgningsår. Tabel 2 viser parameterværdierne, som er 

anvendt i udregningen af det vejledende interval for branchen. Tabel 3 viser bereg-

ningen af det vejledende interval for henholdsvis den øvre og den nedre grænse for 

forrentningsbeløb for ARGO. 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperio-

den skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets 

begyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med 

en indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over 

forrentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der 

udøves et skøn for år 2 osv. Tabel 3 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, 

som er anført under 3C og med indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fast-

lægges.  
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TABEL 2 | PARAMETRE I DEN NYE WACC-MODEL PÅ VARMEOMRÅDET 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Øvre grænse        

Beta (aktiv) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Beta (egenkapital) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Gældsrisikopræ-
mie (pct.) 

2,0 2,4 1,5 1,1 1,3 1,4 1,2 

Høj rente (pct.) 7,5 6,4 6,7 7,0 6,6 6,4 6,4 

Lavere rente (pct.) 3,1 2,1 1,6 1,1 0,9 0,8 0,5 

Nedre grænse        

Beta (aktiv) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Beta (egenkapital) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gældsrisiko-
præmie (pct.) 

1,5 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 

Høj rente (pct.) 3,9 2,6 2,9 3,0 2,6 2,4 2,4 

Lavere rente (pct.) 2,6 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Note: se bilag 2 for fastsættelsen af parametrene for 2018. For de øvrige parametre henvises der til WACC-

notatet, jf. pkt. 4 bilag 1. 

 

 

  
TABEL 3 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR ARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indskudskapi-
tal t .  kr. 
(primo) 

28.537  30.587  32.427  34.477  36.747  39.017  41.357  

Beregnet for-
rentning 

       

Øvre grænse i 
t. kr. 

2.154  1.956  2.178  2.410  2.420  2.492  2.644  

Nedre grænse 
i t. kr. 

1.108  784  935  1.031  950  931  989  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

ØVRIGE KRITERIER 

 

ARGO har givet en række oplysninger til brug for skønnet i det udfyldte risiko-

skema, jf. sagsfremstillingen. Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at ind-

drage andre supplerende kriterier.  
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Forsyningstilsynet bemærker, at risikoprofilen ud fra det oplyste således stort set 

har været uændret i perioden 2012-2018. I gennemgangen nedenfor sondres derfor 

ikke mellem risikoprofilen for enkelte år, men foretages en samlet vurdering til brug 

for skønnet for alle år i perioden. 

Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fun-

det anledning til at inddrage i skønnet over den rimelige forrentning. De enkelte 

relevante kriterier for ARGO indikerer isoleret for hvert kriterie følgende: 

- Finansiel gearing: Høj finansiel gearing med mellem 2 og 16 pct. ind-

skudskapital er et kriterium, som isoleret set trækker i retning af en højere 

risiko for ARGO. 

 

- Slutbrugere: ARGO har ikke levering af varme til slutbrugere, hvilket 

isoleret set trækker i retning af en høj risiko i forhold til branchen 

generelt. 

 

- Konkurrencesituationen: ARGO har angivet, at der er 8 konkurrerende le-

verandører tilsluttet de net, som ARGO er tilsluttet til. ARGO har vurde-

ret, at de øvrige leverandører tilsammen har kapacitet til at overtage hele 

ARGOs afsætning af varme. Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, 

at konkurrencesituationen i de net ARGO leverer til isoleret set trækker i 

retning af en højere risiko. ARGO har angivet, at de i perioden har haft en 

fast aftale om pris og varmemængder med VEKS, som er eneste aftager 

af ARGOs varme. Det er dog Forsyningstilsynets vurdering, at denne af-

tale ikke mindsker konkurrencepresset på ARGO, da ARGO stadig er un-

derlagt et prisloft og substitutionsprisprincippet.  

 

- Realiseret tab i perioden: ARGO har oplyst, at de ikke har lidt tab i peri-

oden. Dette kriterie påvirker således ikke ARGOs risiko, da det er lagt til 

grund, at varmeforsyningsvirksomheder generelt har en lav risiko.  

 

- Varmeproduktion: I forhold til branchen generelt trækker varmeproduk-

tion som udgangspunkt i retning af en relativt højere risiko. Begrundelsen 

er hovedsageligt substitutionsprisprincippet, men der er også en begrun-

delse i risikoen for prisstigninger på de/den brændselstype, som varme-

produktionen er baseret på. 

 

For ARGO er det et neutralt kriterium, at ARGO har delvis mulighed for 

at anvende forskellige typer af brændsler. Desuden kan det anføres, at var-

meproduktionen er omfattet af prisloft for affaldsforbrændingsanlæg, 

hvilket isoleret set trækker i retning af en højere risiko end det generelle 

udgangspunkt.  

 

ARGO producerer 100 pct. af den solgte varme selv, hvilket medfører at 

effekten af egenproduktionen i den samlede kombination af varmeforsy-

ningsaktiviteter i virksomheden ikke er ubetydelig. 
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Da der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlig individuelle forhold, der fra-

viger den generelle beskrivelse af varmeforsyningsvirksomheder i WACC-notatet, 

jf. punkt 4 i bilag 1, har Forsyningstilsynet ikke fundet anledning til at inddrage 

yderligere forhold.  

Endelig er der en pligtmæssig inddragelse af hensynet til at beskytte varmeforbru-

gerne mod urimelige priser. 

AFVEJNING 

 

Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især 

lagt vægt på 

 ARGO har produktion som altovervejende hovedaktivitet og har ikke haft 

distribution til slutbrugere, 

 ARGO har været underlagt konkurrence 

 ARGO er omfattet af prisloftsreguleringen for affaldsværker,    

 

Disse kriterier taler for, at ARGO skal placeres i den øvre del af det beregnede 

WACC-interval. 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige 

priser, hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en rimelig forrentning der er la-

vest mulig. 

Derudover har ARGO en relativ høj gearing i forhold den faste gearing på 30/70, 

som anvendes til beregning af det indledende beløbsinterval for forrentningen, hvil-

ket der ikke fuldt ud er kompenseret for i WACC-modellen. Dette trækker i retning 

af en højere forrentning, dog i begrænset grad.  

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets skøn, at en rimelig forrentning af ind-

skudskapitalen for ARGO i perioden 2012-2018 skal ligge i den høje ende af det 

beregnede WACC-interval, der anvendes som udgangspunkt for skønnet – især 

fordi virksomhedens risiko efter sagsoplysningen fremstår som betydelig i forhold 

til varmeforsyningsvirksomhederne generelt, der dog i forvejen har en lav risiko. 

Forsyningstilsynet finder omvendt dog ikke, at den skønsmæssige afvejning af kri-

terierne kan understøtte, at kun en forrentning på eller over den højest beregnede 

grænse er rimelig. Med anvendelse af den nye WACC-model21 er det Forsyningstil-

synets samlede skøn, at det vil være en urimelig forrentning af ARGO’s indskuds-

kapital i ansøgningsperioden, hvis beløbet overstiger 15.300.000 kr. i alt, fordelt på 

de enkelte år som følger: 

 
21 Den nye WACC-model anvendes sammen med indskudskapitalen i det enkelte år, der er søgt om forrentning for, 

til at udregne det vejledende forrentningsbeløbsinterval. Hvis indskudskapitalen er blevet forrentet i de(t) fore-

gående år, er denne forrentning en del af indskudskapitalen, som forrentes det enkelte ansøgte år. Forrentning 

fra tidligere år kan være skønnet på baggrund af enten den nye WACC-model eller den gamle WACC model, da 

der frem til og med 2016 godkendes det højeste rimelige forrentningsbeløb efter enten den nye WACC-model 

eller den gamle WACC-model. 
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 2012: 2.050.000 kr. 

 2013: 1.840.000 kr. 

 2014: 2.050.000 kr. 

 2015: 2.270.000 kr. 

 2016: 2.270.000 kr. 

 2017: 2.340.000 kr. 

 2018: 2.480.000 kr.  

3B DEN GAMLE WACC-MODEL 

 

Ud fra den tidligere anvendte WACC-model opstilles 3 beregningseksempler for 

forrentningsbeløb til brug for skønnet over rimelig forrentning. Forskellen er vær-

dien af beta aktiv. Tabel 5 viser parameterværdierne, som er anvendt i udregningen 

af beregningseksemplerne. Tabel 6 viser beregningseksempler for forrentningsbe-

løb til brug for skønnet over rimelig forrentning for ARGO. 

Af hensyn til overskueligheden er beregningseksemplerne nedenfor samlet for 

alle år for hver værdi af beta aktiv. 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperio-

den skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets 

begyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med 

en indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over 

forrentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der 

udøves et skøn for år 2 osv. Tabel 6 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, 

som er anført under afsnit 3C og indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fast-

lægges.  

  



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 26/30 

 

 
TABEL 5 | PARAMETRE I DEN GAMLE WACC-MODEL 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

År 2012 2013 2014 2015 2016  

Beta (ak-
tiv)=0,2 

      

Beta (egen- 
kapital) 

 
0,67 

 
0,67 

 
0,67 

 
0,67 

 
0,67 

 

Høj rente (pct.) 4,8 4,0 3,6 3,2 3,0  

Lavere rente 
(pct.) 

3,0 2,2 1,8 1,1 0,5  

Beta (ak-
tiv)=0,25 

      

Beta (egen- 
kapital) 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83  

Høj rente (pct.) 5,6 4,8 4,3 3,9 3,7  

Lavere rente 
(pct.) 

3,0 2,2 1,8 1,1 0,5  

Beta (ak-
tiv)=0,3 

      

Beta (egen- 
kapital) 

1 1 1 1 1  

Høj rente (pct.) 6,3 5,5 5,1 4,7 4,5  

Lavere rente 
(pct.) 

3,0 2,2 1,8 1,1 0,5  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

 

 
TABEL 6 | BEREGNINGSEKSEMPLER EFTER DEN GAMLE WACC-MODEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

År 2012 2013 2014 2015 2016  

Indskudskapital 
i t. kr. 

28.537 30.587 32.427 34.477 36.747  

Beregnet for-
rentning i kr.  

      

Beta (aktiv) = 
0,20 i t. kr. 

1.376 1.227 1.164 1.100 1.094 
 

Beta (aktiv) = 
0,25 i t. kr. 

1.590 1.457 1.407 1.358 1.369 
 

Beta (aktiv) 
= 0,30 i t. kr. 

1.804 1.686 1.650 1.617 1.645 
 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

I overensstemmelse med Energitilsynets praksis er det Forsyningstilsynets opfat-

telse, at ud over det udgangspunkt beregningseksemplerne ud fra den gamle 
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WACC-model giver, kan de oplysninger og kriterier, som er oplistet i afsnit 3A også 

inddrages i skønnet med udgangspunkt i den gamle WACC-model, fordi emnet for 

alle kriterierne – udover den pligtmæssige inddragelse af hensynet til varmeforbru-

gerne – overordnet er det samme: risikoforhold. 

 ARGO har produktion som altovervejende hovedaktivitet og har ikke haft 

distribution til slutbrugere, 

 ARGO har været underlagt konkurrence 

 ARGO er omfattet af prisloftsreguleringen for affaldsværker,    

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det navnlig bør inddrages i skønnet, at ARGO har 

produktion som altovervejende hovedaktivitet, at ARGO ikke har haft distribution 

til slutbrugere, at ARGO har været underlagt konkurrence og at ARGO er omfattet 

af prisloftreguleringen for affaldsværker. Samlet må ARGO vurderes at have en me-

get betydelig risiko, som antages at være noget større end andre varmeforsynings-

virksomheders, hvis risiko ellers generelt er meget beskeden.  

Med anvendelse af den gamle WACC-model er det Forsyningstilsynets samlede 

skøn, at det vil være en urimelig forrentning af ARGOs indskudskapital i ansøg-

ningsperioden, hvis beløbet overstiger 8.250.000 kr. i alt, fordelt på de enkelte år 

som følger: 

 2012: 1.780.000 kr. 

 2013: 1.660.000 kr. 

 2014: 1.620.000 kr. 

 2015: 1.580.000 kr. 

 2016: 1.610.000 kr. 

 

3C FORRENTNINGSBELØB 

 

Tabellen nedenfor viser det højeste beløb i hvert af ansøgningsårene:  
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TABEL 7 | HØJESTE BELØB VED SKØN MED UDGANGSPUNKT I NY WACC-MODEL OG 

GAMMEL WACC-MODEL22 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Ny WACC (kr.) 2.050 1.840 2.050 2.270 2.270 

Gammel WACC (kr.) 1.780 1.660 1.620 1.580 1.610 

Højest af ny og gammel 
WACC (kr.) 

2.050 1.840 2.050 2.270 2.270 

Kilde: Afsnit 3A og 3B ovenfor 

 

Den godkendte forrentning for varmeårene 2012-2016 er således 10.480.000 kr. 

Fra og med 2017 er det alene den nye WACC-model, der skal anvendes. Det fører 

til følgende beløb, jf. 3A den nye WACC-model: 

2017 – 2.340.000 kr. 

2018 – 2.480.000 kr. 

Den samlede forrentning der godkendes for varmeårene 2012-2018 er således 

15.300.000 kr. 

AD 4 PRISVIRKNING OG INDREGNING 

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at det kun vil være relevant at tage skridt til belys-

ning af prisvirkning af et forrentningsbeløb hos en varmeforsyning uden slutbru-

gere, hvis der i forvejen er eller under sagsoplysningen opstår konkret begrundet 

mistanke om, at varmeprisen er urimeligt høj, jf. EGJ 2017, punkt 220. 

ARGO har oplyst, at virksomheden har afregnet til prisloftet i 2012 og 2013, og at 

virksomheden finder, at tilsynet ikke kan afskære en varmeforsyning fra at dispo-

nere varmeprismæssige afskrivninger på en sådan måde, at der i den omkostnings-

bestemte pris blev efterladt plads til indregning af forrentning.  

 
22 Energitilsynets principielle afgørelse EGJ 2017 fastsatte praksis om at anvende den nye og hhv. den gamle 

WACC-model til støtte for skønnet af en rimelig forrentning. Begge modeller opstiller et WACC-interval. I 

perioden mellem EGJ 2012 og EGJ 2017 har der været nedsat et ekspertudvalg for WACC på el-området. Bl.a. 

på baggrund af den nye viden fra ekspertgruppens anbefalinger er en række af modellens parameter og metoder 

blevet ændret. Som følge heraf adskiller den nye model sig fra den gamle model i forhold til både selve WACC-

intervallet og virksomhedernes placering i intervallet som følge af Energitilsynets skøn. Efter den gamle model 

blev EGJ placeret lidt under midten af intervallet, mens EGJ blev skønnet til at ligge tæt på den nedre grænse i 

det nye WACC-interval.  I høringsnotatet til WACC-notatet, som findes i bilaget til WACC-notatet, har sekre-

tariatet i pkt. 113-117 forholdt sig til betydningen af skønnet af EGJ’s forrentning efter den gamle WACC-model 

for fastsættelsen af den nye WACC-model. Konsistent med EGJ’s placering i den nye og hhv. den gamle WACC-

models intervaller, vil varmeforsyningsvirksomheder med tilnærmelsesvis samme risikoprofil som EGJ blive 

placeret lidt under midten i intervallet efter den gamle model og tæt på den nedre grænse af intervallet efter den 

nye model. Der vil derfor generelt være forskel på en varmeforsyningsvirksomheds placering i intervallerne i 

den gamle og den nye WACC-model. 
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ARGO har endvidere oplyst, at virksomheden har indregnet ikke-godkendt forrent-

ning for perioden 2012-2016 i varmepriserne svarende til 12.819.000 kr. Forsy-

ningstilsynet bemærker hertil, at allerede indregnet ikke-godkendt forrentning skal 

fratrækkes den forrentning ARGO kan indregne. Overstiger det godkendte beløb, 

den allerede indregnede ikke-godkendte forrentning, skal differencen tilbageføres 

til forbrugerne.  

Forsyningstilsynet er af den opfattelse, at det er stadig et krav, at der er plads under 

prisloftet i de enkelte år – den forrentning, Forsyningstilsynet har givet tilladelse til, 

at der kan indregnes i f.eks. 2012, skal således kunne indregnes under prisloftet i 

2012. Dette også gælder for den allerede indregnede forrentning, der er indregnet 

forud for en godkendelse.  

Forsyningstilsynet har dog valgt at udskille spørgsmålet om prisloftet og indregnin-

gen af forrentning, herunder spørgsmålet om hvor stor en forrentning ARGO skal 

tilbageføre i en selvstændig sag.  

Baggrunden herfor er bl.a. at Forsyningstilsynet allerede på nuværende tidspunkt 

kan fastsætte et forrentningsbeløb for ARGO. Spørgsmålet om indregningsadgan-

gen, betydningen af allerede indregnet ikke-godkendt forrentning og prisloftets be-

tydning herfor er uden betydning for Forsyningstilsynet vurdering af forrentnings-

grundlaget og en rimelig forrentning af indskudskapital, hvorfor spørgsmålet herom, 

kan afklares forud for spørgsmålet om adgangen til at indregne forrentning. Hertil 

kommer, at ARGO er uenig i, hvorvidt prisloftet afskærer ARGO fra at indregne 

forrentning for en række af årene, men at ARGO i øvrigt er overordnet enig i For-

syningstilsynets risikovurdering. Forsyningstilsynet finder det på denne baggrund 

hensigtsmæssigt at udskille spørgsmålet om indregning af forrentning af indskuds-

kapital i varmepriserne i en særskilt sag/afgørelse.   

 

Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 1. september 2015 (j.nr. 1021-15) udtalt 

følgende om tilsynets mulighed for at tilrettelægge sine sager:  

 
”[...]  

Med hensyn til Energitilsynets opdeling af klagers henvendelser til Energitilsynet i tre separate sa-

ger finder Energiklagenævnet, at det i vidt omfang - under behørig hensyntagen til de formelle 

forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler – er op til Energitilsynet at tilrettelægge tilsynets håndte-

ring af tilsynets sager. Dette gælder også udskillelse af en sags enkelte elementer til afgørelse i 

flere separate dele. Da spørgsmålet om afskrivningsgrundlaget for transmissionsledningen efter 

Energiklagenævnets umiddelbare opfattelse juridisk set kan afgøres forud for spørgsmålet om den 

generelle prisfastsættelse for varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, kan Energitilsynets udskillelse af 

spørgsmålet om afskrivningsgrundlaget for transmissionsledningen til separat afgørelse ikke give 

Energiklagenævnet anledning til bemærkninger.  

[...]”. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Forsyningstilsynet kan afgøre spørgsmålet om en ri-

melig forrentning af indskudskapital forud for spørgsmålet om selve indregningen, 

hvorfor der efter Forsyningstilsynets vurdering ikke er noget til hinder for at udskille 

spørgsmålet om indregningen i en separat afgørelse. 
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AD AFSKRIVNINGER 

ARGO har i sin mail af 26. april 2016 oplyst, at afvigelsen mellem afskrivningerne 

for 2007-2009 mellem budget og regnskab var korrigeret i priseftervisningen for 

2010. Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det fremgår af selvevalueringen 

for ARGO, at der for afskrivninger for 2010-2011 var overensstemmelse mellem 

budget og priseftervisningen. Forsyningstilsynet har på den baggrund umiddelbart 

vurderet, at der ikke er konkret begrundet mistanke om et ulovligt forhold. Forsy-

ningstilsynet er dog ikke afskåret fra senere på baggrund af en klage eller af egen 

drift at tage forholdet op til behandling, såfremt der skulle opstå en konkret mistanke 

om, at ARGO ikke har anmeldt sine afskrivninger korrekt. 

 

KLAGEVEJLEDNING 

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

i varmeforsyningsloven. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klage-

nævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:     

                    

Energiklagenævnet  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk    

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette 

tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klage-

behandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Dalsgaard Clausen 

Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 13 

mdcl@forsyningstilsynet.dk   
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