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BILAG 1 – RETSGRUNDLAG 
FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 
FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED 

1. I det følgende gennemgås love og bekendtgørelser mv., der har relevans for
de betragtninger og vurderinger, der fremgår af notatet om flere værker i sam-
me virksomhed, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af retsgrundla-
get.

2. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-
hierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og
de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen
afspejler dog også, hvilken betydning retskilden har for den samlede vurdering
- således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet
betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen.

3. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet for at frem-
hæve den pågældende tekst.

4. Først gennemgås de relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven, tilh-
rende bekendtgørelser og relevant praksis vedrørende forrentning af indskuds-
kapital. Derefter gennemgås relevante uskrevne regler (grundsætninger) af be-
tydning for Energitilsynets behandling af ansøgninger om tilladelse af forrent-
ning af indskudskapital og fastsættelse af rimelige forrentningssatser.

4.1. VARMEFORSYNINGSLOVEN  

5. Varmeforsyningslovens1 § 2 indeholder definitionen af, hvad der i loven for-
stås ved kollektive varmeforsyningsanlæg. Af bestemmelsen fremgår:

”[...] 
§ 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med

det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2: 
1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.
2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, affalds-
forbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv.
3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv.,
herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling og kraftvarme-
anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder.

1 Nugældende bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 af lov om varmeforsyning med senere ændringer kan findes 
på www.retsinformation.dk.  
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4) Blokvarmecentraler, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt på 25 MW eller 
derunder.  
... 
Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distri-
butionsnet til fremføring af naturgas.  

[...]”. 
 

6. Energitilsynets hjemmel til at godkende forrentning fremgår af varmeforsy-
ningslovens § 20, stk. 1 og 2, der lyder:  

"[...] 
§ 20 Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-
fekt 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 bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til ener-
gi, 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 tid-
ligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssy-
stemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 a-20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af 
opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsy-
ning. 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren 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 
bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation 
ved et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivnin-
ger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af ind-
skudskapital. 

[...]". 
 

7. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, fastsætter, at varmeforsyninger kan fast-
sætte forskellige priser til deres forbrugere: 

”[...] 
§ 20, stk. 5. Virksomheder, der leverer ydelser omfattet af stk. 1, kan fastsætte forskellige pri-
ser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Energi-, forsynings- 
og klimaministeren kan fastsætte regler om priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme 
til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.  

[...]”. 
 

8. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, indeholder krav til, at varmeforsyninger 
ved overdragelse ikke må lade varmeprisen stige som følge af vederlaget ved 
overdragelsen: 

 ”[...] 
     § 20, stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af 
stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 
bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder 
som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige 
afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.   
[...]”. 

 
9. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, blev indført ved lov 452 af 10. juni 
2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til  
elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal  
udligning og generelle tilskud til kommuner og  
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amtskommuner. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lov-
forslag 162 fremsat den 20. februar 2003): 

”[…] 
Med ændringsforslag nr. 11 præciseres, at en overdragelse af et kollektivt varmeforsyningsanlæg 
ikke i sig selv må føre til stigende varmepriser. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis 
overdragelse af et anlæg, må således ikke føre til, at varmepriserne bliver højere, end de kunne 
være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted.  
[…]”. 

 
4.1.2. AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSEN  

 
10. Med hjemmel i stk. 2, 2. pkt., har ministeren udstedt afskrivningsbekendt-
gørelsen. § 6 i bekendtgørelse 175 af 18. marts 1991 med senere ændringer er 
sålydende:  

 
”[...] 
 

§ 6. Gas- og varmeprisudvalget [i dag Energitilsynet] kan tillade, at der i priser for levering af 
opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

[...]”. 
 

11. Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 er pr. 19. maj 2017 ophævet og 
erstattet af bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017. Det følger af § 9, stk. 3, i 
bekendtgørelse nr. 479, at ansøgninger om tilladelse til at indregne forrentning 
af indskudskapital, modtaget i Energitilsynet inden den 19. maj 2017 behandles 
efter reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.  

12. Af § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 479 fremgår, at der alene kan indregnes 
forrentning af indskudskapital for den del af indskudskapitalen, der anvendes 
til virksomhedens drift eller til investering i anlæg med henblik på levering af 
opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Af bestemmelsen i § 6 
fremgår følgende: 

”[...] 
§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas 
bortset fra naturgas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 
Stk. 2. Forrentning af indskudskapital kan ikke indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte 
indskudskapital, der ikke anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med 
henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

[...]”. 
 

13. Bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017 er pr. 7. juli 2017 ophævet og er-
stattet af bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017. Det følger af § 13, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 941, at ansøgninger om tilladelse til at indregne forrentning af 
indskudskapital, modtaget i Energitilsynet inden den 7. juli 2017, behandles ef-
ter reglerne i bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017.  

14. Af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 941 fremgår, at Energitilsynet kan tilla-
de, at der kan indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrent-
ning af indskudskapitalen. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår endvidere, at for-
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rentning alene kan indregnes for den del af indskudskapitalen, der anvendes til 
virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af 
opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. I bestemmelsens stk. 3 - 5 
er nærmere fastsat, hvorledes den anvendte indskudskapital skal opgøres. Af 
bestemmelsen i § 6 fremgår følgende: 

”[...] 
§ 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 
indskudskapital. 
Stk. 2. Forrentning kan alene indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der 
anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af op-
varmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 
Stk. 3. Virksomheden skal opgøre den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anven-
des til virksomhedens drift eller investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest 
anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) efter bekendtgørel-
se om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre 
betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsæt-
telse af prisloft. 
Stk. 4. Indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med 
henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, fastsættes til den 
laveste af følgende tre værdier: 
1) Indskudskapital fratrukket tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne. 
2) Anlægssaldo med tillæg af anlæg under udførelse: 

a) fratrukket langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser til tilknyt-
tede og associerede virksomheder og bankgæld, 
b) tillagt 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af indskuds-
kapital, der er indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplys-
ninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører, og 
c) tillagt brændselslager. 

3) Indskudskapital: 
a) fratrukket tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder, likvide 
beholdninger samt tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne, 
b) tillagt henlæggelser og 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrent-
ning af indskudskapital, der er indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte 
regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører. 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter den indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift el-
ler til investeringer i anlæg til værdien 0, hvis opgørelsen efter stk. 3, medfører en negativ 
værdi. 

Stk. 6. Energitilsynet afviser enhver ansøgning om genoptagelse af ansøgningssagen, når der 
er forløbet mere end 1 år, fra Energitilsynet har meddelt virksomheden sin afgørelse. 

[...]”. 
  

15. Forrentning af indskudskapital er således en indregningsberettiget omkost-
ning, men i modsætning til andre omkostninger kan den først indregnes i pri-
serne efter Energitilsynets tilladelse. 

16. Bestemmelserne indebærer, at en varmevirksomhed, der ønsker forrentning 
af indskudskapital indregnet i priserne, først skal opgøre indskudskapitalen. 
Energitilsynet skal herefter tage stilling til, om varmevirksomhedens opgørelse 
af den initale indskudskapital og efterfølgende ændringer (forrentningsgrundla-
get) kan lægges til grund ved sagens afgørelse.  
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17. Energiklagenævnet har flere gange udtalt sig om, at formålet med varme-
forsyningslovens § 20 er at beskytte forbrugerne mod urimelige priser. Af 
Energiklagenævnets afgørelse af 11. februar 20052 fremgår i den forbindelse 
bl.a. følgende: 

 
”[...] 
4. Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeaftagere 
mod urimelige priser.  
[...]”. 

4.1.3. ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 
18. I anmeldelsesbekendtgørelsen3 er reglerne for anmeldelse af bl.a. priser 
nærmere reguleret. Af bekendtgørelse fremgår bl.a. følgende: 

”[...] 
§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter § 2, stk. 1 og 2, 
samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil 
kompetente organ, dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft. 
Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. 
november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkom-
mende 15. marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. de-
cember og 31. maj, skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september. 
Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offentligt til-
gængelige register. 
Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskre-
vet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om varmeforsyning. 

[...]”. 
 

4.2. ANSØGNINGSTIDSPUNKT 
 

19. Energitilsynet afviste i afgørelse af 30. november 2009 om forrentning af 
indskudskapital EnergiGruppen Jylland A/S (herefter EGJ-2009)4, at der kunne 
godkendes forrentning af indskudskapital i årene, før en ansøgning herom var 
modtaget. Denne del af afgørelsen blev ikke påklaget til Energiklagenævnet. 

20. Afgørelsen bygger på en fast praksis fra Energitilsynet, samt varmeforsy-
ningslovens § 20, stk. 2, hvoraf som anført fremgår, at forrentning af indskuds-
kapital kræver Energitilsynets tiltræden. Dette er gentaget i "Vejledning om an-
vendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og om forrentning af ind-
skudskapital", som blev udstedt i tilknytning til den første afskrivningsbe-
kendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982. Fra vejledningen citeres: 

 
2 Sagen vedrørte Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.’s klage over Energitilsynets afgørelse af 25. august 2003 om 

I/S Renosyd I/S’ varmepriser. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Sagen har j.nr. 21-193 
og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk. 

3 Bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2012 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingel-
ser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse 
af prislofter. 

4 Afgørelsen har j.nr. 4/0920-03030-0008 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 
www.energitilsynet.dk. 
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"[...] 
Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens §§ 1-2 og 4-6 med de 
anvisninger og fortolkninger hertil, som udvalget angiver, skal de ikke forudgående indhente ud-
valgets tilladelse til indregning af afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af 
en forrentning af indskudskapital (§ 7) indtil videre kun ske efter forudgående tilladelse fra udval-
get. 
[...]". 

 
21. Fra vejledning til den senere afskrivningsbekendtgørelse nr. 648 af 30. ja-
nuar 1986 citeres: 

"[...] 
Forrentning af indskudskapitalen 
Bekendtgørelsens § 7 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne indregnes en forrent-
ning af indskudskapitalen. Indtil videre må en sådan forrentning kun foretages efter udvalgets for-
udgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
[...]". 

 

4.3. OPGØRELSE AF DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL 
 

22. Varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder ikke nær-
mere bestemmelser om, hvordan den initiale indskudskapital skal opgøres. Ne-
denfor redegøres for Energitilsynets praksis om, hvordan indskudskapitalen 
opgøres, jf. også afsnit 4.3 i EGJ-2012.  

4.3.1. DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 
STIFTET FØR 1. MARTS 1981  

 
23. For varmevirksomheder stiftet før ikrafttrædelsen af varmeforsyningslo-
vens prisbestemmelser den 1. marts 1981, er den initiale indskudskapital vær-
dien af varmevirksomheden som helhed ved reguleringens ikrafttræden. For 
disse varmevirksomheder kan den initiale indskudskapitals størrelse opgøres på 
to forskellige måder:  

1. En varmevirksomhed, der har dokumentation i form af et eksisterende re-
videret regnskab enten pr. 1. marts 1981 eller for det regnskabsår, som er 
afsluttet tættest på denne dato (f.eks. 31. december 1980 eller 31. juni 
1981), kan som udgangspunkt lægge egenkapitalen heri til grund for opgø-
relse af indskudskapitalen. Dette skyldes, at egenkapitalen er differencen 
mellem aktivernes værdi og varmeforsyningsvirksomhedens gæld, jf. defi-
nitionen i § 25 i årsregnskabsloven5. Grunden til, at gælden skal trækkes 
fra aktivernes værdi, er, at to varmevirksomheder med aktiver med samme 
værdi, men med gæld af meget forskellig størrelse også vil have forskellig 
værdi.  
 

2. For det andet kan varmevirksomheden vælge at anvende det såkaldte ad-
ministrationsgrundlag og den dertil hørende komponentliste med standard 
levetider og anskaffelsespriser i 1981 på en række fjernvarmekomponenter 

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015. 
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som grundlag for beregning af aktivernes værdi ud fra genanskaffelsespri-
ser.  Udgangspunktet er i øvrigt det samme: Værdien af varmevirksomhe-
den pr. 1. marts 1981 beregnes som differencen mellem aktivernes værdi 
og virksomhedens gæld. 

 
24. Anvendelse af administrationsgrundlaget forudsætter, at varmevirksomhe-
den kan redegøre for følgende:  

− Hvilke aktiver den besad pr. 1. marts 1981,  
− Anskaffelsestidspunktet for det enkelte aktiv og 
− Den samlede anskaffelsespris (anlægsomkostning) for det enkelte aktiv 

 
Energitilsynet har ved notat af 16. december 2015 om opgørelse af forrentnings-
grundlag mv. efter varmeforsyningsloven fastsat yderligere retningslinjer for op-
gørelsen af indskudskapitalen opgjort efter administrationsgrundlaget. 6 
 

4.3.2. DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL I VARMEVIRKSOMHEDER STIFTET EFTER 
1. MARTS 1981  

 
25. Den initiale indskudskapital for varmevirksomheder stiftet efter den 1. 
marts 1981, er den kapital, som ejeren/ejerne har indskudt i virksomheden ved 
stiftelsen, f.eks. som andelskapital. Indskud vil oftest være kontante indskud. 
Indskudskapitalen skal i selskabets bogføring opgøres særskilt.  

26. Varmevirksomheder, der er stiftet efter den 1. marts 1981, kan ikke vælge 
at anvende administrationsgrundlaget til opgørelse af indskudskapital. 

4.3.3 VED FUSION AF VARMEVIRKSOMHEDER EFTER 1. MARTS 1981 
 

27. Det fremgår af administrationsgrundlagets pkt. 23, at varmevirksomheder 
ved fusion efter 1981 skal opgøre en særskilt indskudskapital for hver af de tid-
ligere selvstændige varmevirksomheder: 

"[...] 

Ved fusion af varmeforsyningsvirksomheder efter 1981 skal der for hver af de tidligere selvstæn-
dige virksomheder foretages en særskilt opgørelse pr. 1. marts 1981. Det er således udgangs-
punktet pr. 1981, der fastlægges på baggrund af komponentlisten, medens øvrige efterfølgende 
bevægelser vil blive vurderet på baggrund af de konkrete sager. 
"[...] 

4.4. ANDEN PRAKSIS OM FORRENTNINGSGRUNDLAGET   
 

28. Udover ovennævnte afgørelser, har Energitilsynet og tidligere Gas- og 
Varmeprisudvalget behandlet en række sager om forrentning af indskudskapital 
eller egenkapital, jf. punkt 158 i EGJ-2012.  Sammenfattende har det været 

 
6 Notatet har j.nr. 15/10485 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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Gas- og Varmeprisudvalgets og efterfølgende Energitilsynets praksis om for-
rentningsgrundlaget, at 

− kun indskudskapital kan forrentes,  
− egenkapital ud over indskudskapital ikke kan forrentes,  
− andelskapital/aktiekapital efter en konkret vurdering kan anses for indskuds-

kapital, og 
− indskudskapital skal opgøres selvstændigt i varmeforsyningsvirksomhedens 

regnskab 
 

4.5. EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF FORRENTNINGSGRUNDLAGET  
 

29. Det er indskudskapitalen ved begyndelsen af et regnskabsår, der kan søges 
forrentet (forrentningsgrundlaget). Indskudskapitalen ved regnskabsårets start 
opgøres på baggrund af den initiale indskudskapital med følgende korrektioner 
for efterfølgende forhold siden 1. marts 1981, jf. Energiklagenævnets afgørelse 
af 9. november 20107 og afsnit 4.4. i EGJ-2012:  

− Nye indskud fra ejerne  
− Nedsættelse af indskudskapitalen ved udlodning til ejerne 
− Forrentning af indskudskapital, som er tiltrådt af Energitilsynet, og som fort-

sat er indestående i virksomheden 
 

30. Disse korrektioner gælder, uanset om varmeforsyningsvirksomheden blev 
stiftet før eller efter den 1. marts 1981. 

4.6. FASTSÆTTELSEN AF FORRENTNINGSBELØBET 
 

31. Det fremgår hverken af afskrivningsbekendtgørelsen, af varmeforsynings-
lovens § 20, stk. 2, eller af forarbejderne til denne bestemmelse, hvad der skal 
forstås ved en "rimelig forrentning", herunder hvilke lovlige hensyn Energitil-
synet kan eller skal inddrage i den vurdering, tilsynet skal foretage efter af-
skrivningsbekendtgørelsens § 6.  

32. I overensstemmelse hermed har Energiklagenævnet i sin afgørelse af 9. no-
vember 2010 fastslået, er der ved vurderingen af, om en given forrentning af 
indskudskapitalen kan anses for rimelig, er overladt Energitilsynet et betydeligt 
skøn. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår bl.a. følgende: 

"[...] 
Der er hverken i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, eller i forarbejderne til bestemmelsen samt i 
afskrivningsbekendtgørelsens § 6 nærmere defineret, hvorledes begrebet rimelig skal forstås 
herunder, hvilken hensyn der kan indgå i Energitilsynets vurdering af, om en given forrentning af 

 
7 Ved afgørelsen ophævede og hjemviste Energiklagenævnet EGJ-2009 til fornyet behandling. Energiklagenæv-

nets afgørelse har j.nr. 1021-10-3 og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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indskudskapitalen kan anses for rimelig. Ved denne vurdering er der således overladt et betyde-
ligt skøn til Energitilsynet. 
[...]". 

 
33. For Energitilsynets godkendelse betyder princippet "rimelig forrentning", at 
der er tale om en samlet vurdering af alle de elementer, der udgør fastsættelsen af 
forrentningen, jf. punkt 120 i EGJ-2012.  

34. Energitilsynet har notat af 25. oktober 2016 tilkendegivet, hvorledes indskuds-
kapitalen skal opgøres og fordeles, når en varmeforsyningsvirksomhed har forenet 
produktion af varme og andre ydelser8. Af notatet fremgår bl.a. følgende: 

”[…] 
INDSTILLING  
 
84. For centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg med regnskabsmæssig adskillelse fordeles 
den initiale indskudskapital i samme forhold, som varmeforsyningsvirksomheden har anvendt ved 
opgørelsen af den varmeprismæssige anlægssum efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen 
eller den fastsatte fordelingsnøgle for fællesomkostningerne mellem varmesiden og de andre 
ydelser. Ved fordelingen af indskudskapitalen tages udgangspunkt i reglerne i afskrivningsbe-
kendtgørelsen om afskrivninger og henlæggelser, hvoraf det fremgår, at anlægssummen på de 
forskellige ydelser skal holdes adskilt. Afskrivningsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 
1982. Det indebærer: 
 
CENTRALE VÆRKER OG AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG SAT I DRIFT FØR 1. APRIL 
1982 
 
85. Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg med forenet produktion, der er idriftsat før af-
skrivningsbekendtgørelsens bestemmelser trådte i kraft den 1. april 1982, kan anvende den 
samme fordeling på den initiale indskudskapital, som virksomheden anvendte på sine varme-
prismæssige afskrivninger eller den fastsatte fordelingsnøgle for fællesomkostninger efter de reg-
ler og fremgangsmåder, virksomheden anvendte på tidspunktet for opgørelsen af deres initiale 
indskudskapital, dvs. 1. marts 1981 eller idriftsættelsesdatoen, hvis den er senere.   
 
CENTRALE VÆRKER OG AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG SAT I DRIFT EFTER 1. APRIL 
1982 
 
86. Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg, der er idriftsat efter 1. april 1982, skal foretage 
en fordeling af den initiale indskudskapital på idriftsættelsestidspunktet efter reglerne i afskriv-
ningsbekendtgørelsen. Fordelingen foretages på samme måde, som varmeforsyningsvirksomhe-
den fordeler den totale anlægssum på de enkelte produktionsformer efter rimelige driftsøkonomi-
ske principper eller den fastsatte fordelingsnøgle. Det gælder alle centrale værker og affaldsfor-
brændingsanlæg, der er idriftsat pr. 1. april 1982 eller senere. 
 
CENTRALE VÆRKER OG AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG UDEN FORDELING PÅ TIDS-
PUNKTET FOR OPGØRELSE AF DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL 
 
87. Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg, der ikke har foretaget en fordeling af anlægs-
summen mellem varmesiden og øvrige ydelser på tidspunktet for opgørelsen af den initiale ind-
skudskapital, kan anvende den tidligste fordelingsnøgle, som varmeforsyningsvirksomheden se-
nere har anvendt.  
… 
G. Regulering af indskud ved opgørelsen af indskudskapitalen for centrale værker, affaldsfor-
brændingsanlæg mv.   
… 

 
8 ”Tilkendegivelse om opgørelse af indskudskapital ved forenet produktion m.m.” – notatet har j.nr. 16/08593 og 

er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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INDSTILLING  
 
114. Centrale værker, affaldsforbrændingsanlæg og andre varmeforsyningsvirksomheder med 
regnskabsmæssig adskillelse skal fordele nye indskud efter samme fordeling, som anvendt ved 
fordelingen af indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 eller datoen for idriftsættelsestidspunktet, hvis 
varmeforsyningsvirksomheden er etableret efter 1. marts 1981. 
 
115. I de tilfælde, hvor det er dokumenteret/sandsynliggjort, at et nyt indskud alene er foretaget 
med henblik på anlægsinvesteringer til varmesiden, kan det nye indskud dog som helhed lægges 
til indskudskapitalen på varmesiden og forrentes over varmepriserne.      
 
H. REGULERING AF UDLODNINGER VED OPGØRELSEN AF INDSKUDSKAPITALEN FOR 
CENTRALE VÆRKER, AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG MV.  
… 
INDSTILLING 
 
124. Ved efterfølgende udlodning hos centrale kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og 
andre varmeforsyningsvirksomheder med regnskabsmæssig adskillelse sker der fradrag i ind-
skudskapitalen med samme fordelingsnøgle for værdien af udlodningen, som er anvendt på for-
delingen af den initiale indskudskapital mellem varmesiden og de andre ydelser. 
 
125. I de tilfælde, hvor det er dokumenteret/sandsynliggjort, at et nyt indskud alene eller primært 
er foretaget med henblik på anlægsinvesteringer til varmesiden, og hvor der efterfølgende foreta-
ges en udlodning, fastsættes udlodningen forholdsmæssigt mellem varmesiden og de andre 
ydelser.    
[…]”. 
 

4.10 ENERGITILSYNETS OG SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS KOMPE-
TENCE 

 
35. Energitilsynets opgaver fremgår af bekendtgørelse nr. 163 af 20. februar 
2000 om Energitilsynets opgaver. På tilsynets møde den 31. januar 2012 god-
kendte Energitilsynet forrentningsordenen for tilsynet. Forrentningsordenen er 
endvidere godkendt af Klima-, energi- og bygningsministeren. Forretningsor-
denen fastsætter bl.a. Energitilsynets opgaver og Sekretariatet for Energitilsy-
nets opgaver. Af forrentningsordenen fremgår bl.a. følgende:  

[...]" 
Energitilsynets opgaver 
§ 5. Energitilsynet træffer afgørelse efter forelæggelse af sager af principiel karakter, herunder 
sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse.  
... 
Sekretariatet for Energitilsynets opgaver  
§ 38. Energitilsynets sekretariatsforretninger varetages af Sekretariatet for Energitilsynet.  
 
§ 39. Sekretariatet for Energitilsynet udfører tilsynets beslutninger.  
Stk. 2. Sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste 
praksis, i overensstemmelse med de af tilsynet tilkendegivne retningslinier eller i sager af mindre 
økonomisk betydning. På Energitilsynets nærmest følgende møde afgiver sekretariatet beretning 
om væsentlige afgørelser truffet af sekretariatet og andre væsentlige forhold vedrørende sekreta-
riatets virksomhed.  
[...]". 

 
36. I notatet "Forelæggelse af sager" redegøres nærmere for, hvilke typer af sa-
ger der forelægges Energitilsynet og for den fremgangsmåde, der følges af se-
kretariatet ved forelæggelsen. Af notatet fremgår bl.a. følgende: 
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"[...] 
Energitilsynet administrerer reglerne i elforsyningsloven, varmeforsyningslovens kapitel 4 (priska-
pitlet) og naturgasforsyningsloven. Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke sagstyper, 
der skal afgøres af Energitilsynet. Det er derimod fastlagt i Energitilsynets forretningsorden, at til-
synet i et vist omfang kan delegere sin afgørelseskompetence til Energitilsynets sekretariat. Den-
ne regel administreres således, at principielle sager forelægges for Energitilsynet til afgørelse.  
... 
 
2. Har sagen stor økonomisk betydning? 
 
Selvom en sag vedrører et bestemmelsesgrundlag, som Energitilsynet tidligere har anvendt, og 
der således kan siges at foreligge en praksis herom, kan det i sager af stor økonomisk betydning 
alligevel være relevant at forelægge sagen for Energitilsynet som en principiel sag.  
Det skyldes, at der kan være forhold, der præger sagen på en særlig måde, fordi der er tale om 
en sag med større økonomisk betydning.  
En sag kan f.eks. have stor økonomisk betydning ved, at det omtvistede spørgsmål i sig selv er 
stort eller ved, at der, set i relation til den konkrete virksomhed, er tale om et ekstraordinært stort 
beløb. Omvendt kan et isoleret set stort beløb have relativ lille betydning, hvis der er tale om en 
virksomhed med et stort forbrugergrundlag, omsætning eller andet.  
På det grundlag er det vanskeligt generelt at sætte faste rammer for, hvornår en sag har større 
økonomisk betydning, men er der tale om beløb af en vis størrelse, bør det under alle omstæn-
digheder overvejes og eventuelt drøftes med formanden, om dette kan give grundlag for, at sa-
gen skal forelægges tilsynet.  
[...]". 

 
37. Af tilkendegivelsen af 25. oktober 2016 om opgørelse af indskudskapital 
ved forenet produktion m.m., jf. ovenfor punkt 34, fremgår bl.a. følgende om 
Energitilsynets bemyndigelse til sekretariatet:  

”[…] 
J. BEMYNDIGELSE TIL SEKRETARIATET  
… 
BEGRUNDELSE 
143. Det følger af § 1, stk. 1, i bekendtgørelsen om Energitilsynets opgaver, at Energitilsynet va-
retager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med elforsyningslovens 
og varmeforsyningslovens formål, som angivet i disse loves § 1. Energitilsynets opgaver, herun-
der sekretariatets opgaver, er endvidere reguleret af Energitilsynets forretningsorden, jf. bilag 1.  
 
144. Af forretningsordenens § 5 fremgår, at Energitilsynet træffer afgørelse efter forelæggelse af 
sager af principiel karakter, herunder sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk inte-
resse. Af forretningsordenens § 39, stk. 2, fremgår, at sekretariatet kan træffe afgørelse i konkre-
te sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis, og med de af tilsynet tilkendegivne ret-
ningslinjer, eller i sager af mindre økonomisk betydning. 
 
145. På Energitilsynets hjemmeside er notatet ”Forelæggelse af sager” offentliggjort, jf. bilag 1. I 
notatet redegøres for, hvilke typer sager der forelægges for Energitilsynet og for den fremgangs-
måde, der følges af sekretariatet ved forelæggelsen. I notatet oplistes en række punkter, som det 
vurderes, skal inddrages ved en stillingtagen til, om en sag er principiel, f.eks.: 

 Vil sagen fastlægge en praksis for administrationen af bestemmelser i den lovgivning, 
der administreres af Energitilsynet? 

 Har sagen stor økonomisk betydning? 
 Har sagen stor betydning for branchens administration på et bestemt område? 

 
146. Der verserer ca. 60 sager, hvor en varmeforsyningsvirksomhed har ansøgt Energitilsynet om 
tilladelse til indregning af forrentning i varmepriserne. Sekretariatet blev i notatet af 16. december 
2015 om principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter varmeforsyningsloven 
(punkt K) bemyndiget til indenfor rammerne af notatet at træffe afgørelse i alle sager om ansøg-
ning om tilladelse til indregning af en rimelig forrentning af indskudskapitalen, når Energitilsynet 
har taget stilling til den økonomiske model (WACC-model), som Energitilsynet har valgt at anven-
de som støtte for vurderingen af, hvad der udgør en rimelig forrentning.  
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147. Notatet af 16. december 2015 vedrørte primært fastsættelsen af den initiale indskudskapital. 
I notatet blev der således ikke taget stilling til, hvilken betydning forenet produktion skulle have for 
virksomhedens samlede indskudskapital. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at 
bemyndigelsen indenfor rammerne af notatet af 16. december 2015 ikke kan udstrækkes til også 
at omfatte de problemstillinger, der behandles i indeværende notat.     
 
148. Formålet med indeværende notat er, at retningslinjerne for sekretariatets arbejde med 1) 
fastsættelsen af indskudskapitalen for de varmeforsyningsvirksomheder, der har søgt om tilladel-
se til indregning af forrentning af indskudskapital og som har forenet produktion, og 2) udlodnin-
ger eller indskud, varmeforsyningsvirksomhederne (med eller uden forenet produktion) har fore-
taget, bliver godkendt af Energitilsynet. Retningslinjerne vil blive anvendt fremadrettet på alle sa-
ger om forrentning af indskudskapital.  
 
149. Sekretariatet finder, at det vil være mest hensigtsmæssigt, og medføre en hurtigere behand-
ling af disse sager, hvis sekretariatet på samme vilkår som for emnerne i tilkendegivelsen fra 16. 
december 2015 også bemyndiges til at træffe afgørelse vedrørende de ansøgninger fra varme-
forsyningsvirksomheder, der har forenet produktion og/eller har foretaget udlodninger eller ind-
skud. Dette ændrer ikke ved, at Energitilsynet fortsat vil få forelagt den til varmeområdet tilpasse-
de WACC-model, der skal anvendes i sagsbehandlingen af, hvad der udgør en rimelig forrentning 
for de konkrete varmeforsyningsvirksomheder, til godkendelse. 
 
INDSTILLING 
150. Inden for disse supplerende rammer bemyndiger Energitilsynet sekretariatet til, når Energi-
tilsynet har taget stilling til den WACC-model, der indgår i vurderingen af, hvad der udgør en ri-
melig forrentning, at træffe afgørelse i alle sager om ansøgning om tilladelse til indregning af en 
rimelig forrentning af indskudskapitalen, hvor 1) ansøgeren har eller har haft forenet produktion 
og/eller 2) har foretaget udlodninger eller nye indskud efter opgørelsen af den initiale indskuds-
kapital. 
[…]”. 

 
5. PRAKSIS 
 

38. I det følgende gennemgås øvrige relevant praksis for vurderingerne i dette 
notat: 

39. Ved tilkendegivelse af 15. december 20159 behandlede Energitilsynet pro-
blemstillinger vedrørende prisharmonisering og prisdifferentiering i relation til 
fusioner og opkøb. Af tilkendegivelsen fremgår bl.a. følgende: 

”[…] 
Konklusion 
Sekretariatets konklusioner på grundlag af overvejelserne i notatet er:   
 
- at hvile-i-sig-selv-princippets omfang i forhold til harmonisering eller differentiering af priser i for-
bindelse med fusion eller opkøb af forsyningsvirksomheder ikke klart fastlægges af ordlyden i 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Sekretariatet finder imidlertid ved at sammenholde definitio-
nen af kollektive varmeforsyningsanlæg i lovens § 2 med ordlyden i lovens § 20, stk. 1, grundlag 
for at fastlægge omfanget af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip således, at det er den 
samlede virksomhed, der skal hvile-i-sig-selv, uanset om virksomheden består af et eller flere 
tekniske anlæg.   
 
- at det i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, påhviler Energitilsynet i forbindelse med 
en fusion eller et opkøb at påse, at vederlaget for virksomheden ikke påfører forbrugerne højere 
priser. Dette kan indebære en pligt til at prisdifferentiere for at undgå en sådan påføring. Derud-

 
9 Tilkendegivelsen har j.nr. 4/0920-8901-0133og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.  
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over skal Energitilsynet ved sager om fusion eller opkøb inddrage hensynet til at fremme en hen-
sigtsmæssig strukturtilpasning samtidig med hensynet til beskyttelse af varmeforbrugerne.   
 
- at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmeprisen for kundegrupper inden for sam-
me forsyningsvirksomhed fastsættes på lige vilkår. Det er derfor også sekretariatets vurdering, at 
varmeforsyningsloven ikke fastlægger en generel pligt for virksomhederne til at differentiere pri-
serne.    
 
… 
 
- at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede kundegrundlag dels 
geografisk dels mellem samme kundekategorier, så længe de samlede indtægter kan beregnes i 
overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen 
sker efter rimelige økonomiske principper.   
 
[…]”. 
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PUNKT 4 | BILAGS NR. 2 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 

BILAG 2 - HØRINGSNOTAT 
FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL FOR 
FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED  

 

HØRING  
1. Sekretariatet sendte den 17. august 2017 udkast til tilkendegivelse om forrent-
ning for flere værker i samme virksomhed i høring hos en række berørte varmefor-
syningsvirksomheder. Udkastet blev sendt i høring hos DONG Energy A/S (heref-
ter DONG Energy), SEAS-NVE A.m.b.a. (herefter SEAS-NVE), VEKS I/S (her-
efter VEKS), TREFOR Varme A/S, der ejes af Ewii (herefter TREFOR Var-
me/Ewii), SK Varme A/S, HOFOR Fjernvarme P/S samt E.ON Varme Danmark 
A/S og E.ON Produktion Danmark A/S (herefter E.ON), der alle potentielt kunne 
blive berørte af tilkendegivelsens principper. De modtagne høringssvar er vedlagt 
som bilag til dette høringsnotat.  

2. Flere af varmevirksomhederne, der havde fået udkastet i høring, var overordne-
de positive over at få mulighed for at komme med bemærkninger til principperne i 
notatet. Flere påpegede princippernes kompleksitet og havde vanskeligt ved at 
komme med bemærkninger til principperne generelt. Flere virksomheder påpegede 
derfor, at de i deres konkrete sag ville kunne se det anderledes, hvis princippernes 
konkrete anvendelse måtte komme frem til et andet resultat.  

3. VEKS havde ingen bemærkninger til udkastet, men vil dog gerne tage forbehold 
i forhold til princippernes konkrete anvendelse i VEKS’ sag om forrentning af 
indskudskapital. VEKS bemærkede for en god ordens skyld, at en ansøgning om 
forrentning måtte omfatte samtlige værker i den juridiske enhed, medmindre andet 
fremgår af ansøgningen. Sekretariatet er som udgangspunkt enig heri, medmindre 
der af en konkret ansøgning fremgår forhold, der giver sekretariatet anledning til at 
tro andet. VEKS’ høringssvar har ikke givet sekretariatet anledning til at foretage 
ændringer i høringsudkastet om forrentning for flere værker i samme virksomhed.   

4. Ewii, som repræsentant for TREFOR Varme, fremkom med, at kompleksiteten 
af materialet var væsentlig, og at det ikke fremgik klart, hvordan forrentning kan 
ske, når der ejes flere værker og harmonisering tilbage i tid kan differentiere. Ewii 
anførte endvidere, at de læste materialet således, at der på opkrævningstidspunktet 
er prisharmoniseret, kan Ewii opkræve den godkendte forrentning hos alle kunder, 
uanset hvilket værk kunderne er koblet til.  

5. Sekretariatet anerkender, at der er tale om et meget komplekst område, hvor det 
kan være vanskeligt at sætte sig ind i disse generelle principper. Sekretariatet gør 
endvidere opmærksom på, at Ewiis læsning af materialet ikke er helt korrekt, da 
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hovedreglen er, at virksomheden som udgangspunkt kan indregne godkendt for-
rentning i det pågældende værks forsyningsområde. Dette udgangspunkt kan dog 
fraviges under visse betingelser for varmevirksomheder med harmoniserede priser. 
Det fremgår af notatet, at varmevirksomheder, der ikke havde prisharmonisering 
ved beregningsårets start og derfor har fået godkendt en særskilt indskudskapital 
for hvert værk, men som på indregningstidspunktet har prisharmoniseret, skal 
følge de almindelige regler, der følger af varmeforsyningsloven og Energitilsynets 
praksis. Ewiis’ høringssvar har ikke givet sekretariatet anledning til at foretage 
ændringer i høringsudkastet om forrentning for flere værker i samme virksomhed.       

6. SEAS-NVE havde ingen bemærkningerne til høringsudkastet, men bemærkede 
dog, at sekretariatet havde skrevet, at Energitilsynet ikke tidligere havde behandlet 
fastsættelsen af forrentningsbeløbets størrelse i en sag med flere værker i samme 
virksomhed, hvilket SEAS-NVE dog var uenig i, idet SEAS-NVE tidligere har fået 
godkendt forrentning af indskudskapital. Sekretariatet er opmærksomt på, at 
Energitilsynet i visse sager har godkendt forrentning af indskudskapital efter en 
tidligere praksis før anvendelsen af en WACC-model. Sekretariatet har derfor 
præciseret, at der er tale om efter Energitilsynets nuværende praksis.   

7. DONG Energy meddelte, at de var grundlæggende enige i notatets indstillinger. 
Derudover bemærkede DONG Energy, at efter deres forståelse af definitionen af 
værker implicit skal forstås, som alene værende gældende i forbindelse med opgø-
relse af indskudskapital til brug for godkendelse af forrentning heraf, og at tilken-
degivelsen herom ikke kan udtrækkes til håndteringen af andre omkostningsele-
menter, hvor der er tale om flere værker i samme virksomhed. DONG Energy 
fandt det hensigtsmæssigt, hvis dette fremgik direkte af notatet. DONG Energy 
anførte endvidere, som en mindre detalje, at sekretariatets bemærkninger om, at 
varmevirksomheder med forskellige priser for aftagerne/kunderne for leveringen 
af varme fra forskellige værker typisk er centrale kraftvarmeværker. Dette mente 
DONG Energy ikke var helt retvisende og foreslog derfor, at tilføjelsen udgik.  

8. Sekretariatet havde i forvejen begrænset definitionen til dette høringsudkast, 
men har ikke taget stilling til princippet i henhold til andre omkostningselementer, 
da notatet alene vedrører forrentning af indskudskapital. Høringsudkastet indehol-
der således ikke en stillingtagen til andre omkostningstyper. Sekretariatet medgi-
ver endvidere, at dette ikke alene er centrale kraftvarmeværker, men at der også 
kan være tale om andre større varmevirksomheder, hvorfor sekretariatet har tilpas-
set høringsudkastet, således at denne problemstilling omfatter langt flere varme-
virksomheder end centrale kraftvarmeværker.       

9. E.ON har ikke afgivet et høringssvar, men har deltaget i mundtlige drøftelser 
om principperne for forrentning af indskudskapital for flere værker i samme virk-
somhed med sekretariatet. E.ON var i store træk enig i principperne, men havde 
dog nogle overvejelser i forhold til sekretariatets definition af et værk. Sekretaria-
tet havde taget udgangspunkt i, hvornår det i forhold til dette høringsudkast ville 
være relevant at definere et anlæg, som et eller flere værker. Det ville det være, når 
anlægget er etableret på en sådan måde, at det kan udgøre en selvstændig virk-
somhed.  
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Fra: John E. Johansson
Til: Cathrine Mehlskov (SET)
Cc: Jørgen Guldborg; Jan Christensen, Varme; Helge S. Hansen; Charles Nielsen
Emne: svar på Høringsudkast - Forrentning af indskudskapital - Flere værker i samme virksomhed
Dato: 31. august 2017 09:56:33
Vedhæftede filer: image001.png

image002.jpg
image003.jpg

 
Kære Cathrine Melskov
 
Tak for det fremsendte materiale, som vi har gennemgået, og vi har følgende bemærkninger hertil:
 
Kompleksiteten i materialet er væsentlig, og det fremgår ikke klart hvordan forrentning kan ske når
der ejes flere værker, og harmonisering af priser tilbage i tid kan differentiere.
 
Vi læser dog materialet således, at såfremt, vi har harmoniseret priser på det tidspunkt, hvor vi
eventuelt ønsker at opkræve forrentningen hos kunderne, så kan vi gøre dette for alle kunderne,
uanset hvilket værk, de er koblet på.
 
 
Med venlig hilsen  

John E. Johansson
Finanschef

EWII A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding  
Mobil:    +45 28107243 
Web:     www.ewii.com
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Fra: Karin Sehested Hansen
Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)
Cc: Carina Nielsen; Cathrine Mehlskov (SET)
Emne: SV: Høring over udkast til tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital - flere værker i samme

virksomhed
Dato: 29. august 2017 08:55:44
Vedhæftede filer: image001.gif

image002.png

Kære Signe
 
Vi har læst udkastet igennem og har ikke nogle bemærkninger til notatet.
 
Dog vil vi bemærke at, det fremgår på side 3 ”Energitilsynet har ikke behandlet fastsættelsen af
forrentningsbeløbet størrelse i virksomheder med flere værker”. SEAS-NVE har tidligere fået
godkendt forrentning af indskudskapital for årene 2005-2008 for SEAS-NVE KV-Net og KV-
Produktion, hvori der er flere værker.
 
 
Venlig hilsen

Karin Sehested Hansen
Finansiel controller

Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Direkte +4559214972
Mobil +4530687138
Telefon +4570292900
Få andel i fremtiden | seas-nve.dk
 
 
 
 

Fra: Signe Sara Hildebrandt (SET) [mailto:SSH@energitilsynet.dk] 
Sendt: 17. august 2017 15:55
Til: Karin Sehested Hansen <kas@seas-nve.dk>
Cc: Carina Nielsen <CAA@seas-nve.dk>; Cathrine Mehlskov (SET) <came@energitilsynet.dk>
Emne: Høring over udkast til tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital - flere værker i
samme virksomhed
 
Til SEAS-NVE KV Produktion og SEAS-NV KV Net
Kære Karin Hansen og Carina Nielsen
 
Det knytter sig særlige problemstillinger til behandlingen af ansøgninger om forrentning af
indskudskapital i virksomheder med flere værker. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor
udarbejdet et udkast til notat herom, som under henvisning til jeres ansøgning om forrentning
herved sendes i høring hos jer.
 
Vi bemærker, at der er tale om et foreløbigt udkast. Planen er, at notatet vil blive forelagt
Energitilsynet på tilsynsmødet den 31. oktober 2017.
 
Vi vil bede om at modtage jeres eventuelle bemærkninger senest den 31. august 2017.

Bilag 2c
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Cathrine Melskov på telefon 4171 5396 eller pr. e-mail:
came@energitilsynet.dk.  I bedes endvidere sende jeres høringssvar til Cathrine.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Signe Sara Hildebrandt
Specialkonsulent

Tlf.     +45 4171 5387
Mail   ssh@energitilsynet.dk
 
 

 
Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsensvej 35
DK-2500 Valby
Tlf.     +45 4171 5400
Mail   post@energitilsynet.dk
Web   www.energitilsynet.dk
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Fra: Cathrine Mehlskov (SET)
Til: Cathrine Mehlskov (SET)
Emne: VS: Høring over udkast til tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital - flere værker i samme

virksomhed
Dato: 4. september 2017 11:02:09
Vedhæftede filer: image001.gif

 

Fra: Nicolaj Kleist [mailto:nkl@bruunhjejle.dk] 
Sendt: 31. august 2017 14:14
Til: Signe Sara Hildebrandt (SET)
Emne: SV: Høring over udkast til tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital - flere værker i
samme virksomhed
 
Kære Signe Sara Hildebrandt
 
Med henvisning til nedenstående e-mail skal jeg meddele, at VEKS I/S på nuværende tidspunkt ikke
har bemærkninger til notatudkastet, idet der tages forbehold i forhold til den konkrete anvendelse af
principperne. For god ordens skyld bemærkes dog, at en ansøgning om forrentning fra en juridisk
enhed må omfatte samtlige værker i den juridiske enhed, medmindre andet fremgår.
 
Med venlig hilsen
 
Nicolaj Kleist 

Partner
 

+45 30 18 87 97
nkl@bruunhjejle.dk

 

 
Bruun & Hjejle
Advokatpartnerselskab   •   
CVR: 37 97 51 92

Nørregade 21
1165 København K   •   
 

bruunhjejle.dk
+45 33 34 50 00
 

 
Fra: Signe Sara Hildebrandt (SET) [mailto:SSH@energitilsynet.dk] 
Sendt: 17. august 2017 15:41
Til: Nicolaj Kleist <nkl@bruunhjejle.dk>
Cc: 'veks@veks.dk' <veks@veks.dk>; Cathrine Mehlskov (SET) <came@energitilsynet.dk>
Emne: Høring over udkast til tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital - flere værker i
samme virksomhed
 
Til VEKS I/S
Kære Nicolaj Kleist
 
Det knytter sig særlige problemstillinger til behandlingen af ansøgninger om forrentning af
indskudskapital i virksomheder med flere værker. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor
udarbejdet et udkast til notat herom, som under henvisning til jeres ansøgning om forrentning
herved sendes i høring hos jer.
 
Vi bemærker, at der er tale om et foreløbigt udkast. Planen er, at notatet vil blive forelagt
Energitilsynet på tilsynsmødet den 31. oktober 2017.
 
Vi vil bede om at modtage jeres eventuelle bemærkninger senest den 31. august 2017.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Cathrine Melskov på telefon 4171 5396 eller pr. e-mail:
came@energitilsynet.dk.  I bedes endvidere sende jeres høringssvar til Cathrine.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Signe Sara Hildebrandt
Specialkonsulent

Tlf.     +45 4171 5387
Mail   ssh@energitilsynet.dk
 
 

 
Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsensvej 35
DK-2500 Valby
Tlf.     +45 4171 5400
Mail   post@energitilsynet.dk
Web   www.energitilsynet.dk
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