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RESUMÉ 

 

 Energitilsynet kan tillade, at der i varmepriserne indregnes en rimelig for-1.

rentning af indskudskapital. Der er imidlertid opstået behov for en afklaring i 

forhold til opgørelsen af indskudskapitalen – forrentningsgrundlagets – størrel-

se, når den ansøgende varmeforsyningsvirksomhed producerer andet end fjern-

varme på det pågældende anlæg, f.eks. også el, som det er tilfældet på kraft-

varmeværker, eller affaldsforbrænding, som det er tilfældet på affaldsforbræn-

dingsanlæg. Dette kaldes i notatet forenet produktion.  

 Forenet produktion er af væsentlig betydning for forrentningssagerne, idet 2.

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet) skønner, at det fore-

kommer i cirka halvdelen af de varmeforsyningsvirksomheder, der har ansøgt 

om forrentning af indskudskapital.  

 Emnet har også en økonomisk betydning, da sekretariatet f.eks. finder, at 3.

indskudskapitalen for centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg fordeles, så 

varmeforbrugerne ikke betaler forrentning af mere, end der kan henføres til 

varmesiden. Sekretariatet har således overordnet vurderet, at forenet produktion 

skal have betydning for opgørelsen af indskudskapital for de varmeforsynings-

virksomheder, der enten skal have eller har valgt at have regnskabsmæssig ad-

skillelse. Varmeforsyningsvirksomheder uden regnskabsmæssig adskillelse af 

de forenede ydelser, dvs. typisk decentrale kraftvarmeværker, skal derimod ik-

ke foretage en fordeling af indskudskapitalen, såfremt betingelsen om at undla-

de regnskabsmæssig adskillelse er overholdt.    

 Sekretariatet er stødt på problemstillingerne vedrørende virksomheder med 4.

forenet produktion i forbindelse med de sager, hvor sekretariatet aktuelt har 

gennemgået varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelse af deres indskudska-

pital. Notatet indeholder en gennemgang og afklaring af disse problemstillin-

ger, og hvorledes indskudskapitalen skal korrigeres, herunder også når der er 

foretaget udlodninger eller yderligere indskud af indskudskapitalen både gene-

relt og i forbindelse med forenet produktion. 

 Da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til disse problemstillinger, 5.

forelægges notatet med henblik på Energitilsynets tilkendegivelse samt bemyn-

digelse til sekretariatet. 
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INDSTILLING 

 Sekretariatet har i arbejdet med indeværende notat anvendt flere generelle 6.

principper, som er gennemgående for løsningen af flere af problemstillingerne i 

notat. Sekretariatet har anvendt disse principper for at sikre mest mulig konsi-

stens både i de forskellige problemstillinger i forhold til forrentningssagerne 

med forenet produktion og i forhold til varmeforsyningslovens prisbestemmel-

ser og regnskabsregler i øvrigt.   

 

 Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 7.

vurdering i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, tilkendegiver følgen-

de principper:  

 Decentrale kraftvarmeværker, distributions- og 

transmissionsvirksomheder og biogas- og bygasanlæg uden 

regnskabsmæssig adskillelse kan som udgangspunkt få 

forrentning af hele den initiale indskudskapital. 

 

 Centrale værker, affaldsforbrændningsanlæg, decentrale 

kraftvarmeværker, distributions- og 

transmissionsvirksomheder og biogas- og bygasanlæg med 

regnskabsmæssig adskillelse kan alene få forrentning af den 

del af den initiale indskudskapital, der kan henføres til 

varmesiden. 

 

 Udlodninger værdiansættes på tidspunktet for udlodningen 

og korrigeres efter samme fordeling som mellem 

varmesiden og de andre ydelser, som den initiale 

indskudskapital oprindeligt er fordelt efter. 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 foretages en udlodning, fastsættes 

udlodningen forholdsmæssigt mellem varmesiden og de 

andre ydelser.    

 

 Nye indskud fordeles efter samme fordeling mellem 

varmesiden og de andre ydelser som anvendt ved 

fordelingen af den initiale indskudskapital. 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. Tilsvarende hvis det nye indskud helt eller i 

højere grad vedrører de andre ydelser, så fordelingen 

mellem ydelserne er en anden end den, der blev anvendt ved 
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den initiale indskudskapital, så skal dette afspejles i 

fordelingen af det nye indskud.          

 

 Procesvarme anses for at være forenet produktion, såfremt 

den er separat prisfastsat i forhold til rumopvarmning og 

ikke efter varmeforsyningslovens regler. 

 

 Sekretariatet bemyndiges til at træffe afgørelse på vegne af 

Energitilsynet i alle sager om forrentning af indskudskapital 

med forenet produktion, samt sager hvor ansøgeren har 

foretaget udlodninger eller indskud, når Energitilsynet har 

taget stilling til den WACC-model, der indgår i vurderingen 

af, hvad der udgør en rimelig forrentning. 

 

 Principperne er nærmere beskrevet i indstillingerne og begrundelserne herfor 8.

i punkterne A-J nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING 

 Alle varmeforsyningsvirksomheder
1
 har efter varmeforsyningsloven

2
 mulig-9.

hed for at ansøge Energitilsynet om tilladelse til at indregne en rimelig forrent-

ning af indskudskapitalen i varmepriserne. Når varmeforsyningsvirksomheder 

ønsker forrentning, skal indskudskapitalen opgøres, da den danner grundlag for 

beregning af forrentningen. Varmeforsyningslovens regler trådte i kraft 1. 

marts 1981. Efter Energitilsynets praksis kan indskudskapitalen opgøres på for-

skellige måder afhængig af, hvornår varmeforsyningsvirksomheden er stiftet. 

 Det betyder, at den initiale indskudskapital for de varmeforsyningsvirk-10.

somheder, der var idriftsat før varmeforsyningslovens ikrafttræden kan opgøres 

på to måder, idet disse virksomheder frit kan vælge om de vil opgøre indskuds-

kapitalen på baggrund af bogførte værdier i regnskabet, eller med udgangs-

punkt i Energitilsynets administrationsgrundlag af 29. april 2008.
3
 For varme-

forsyningsvirksomheder idriftsat efter varmeforsyningslovens ikrafttræden op-

gøres den initiale indskudskapital, som den værdi ejerne har indskudt i virk-

somheden. Indskudskapitalen er et udtryk for de midler, ejerne har indskudt i 

varmeforsyningsvirksomheden enten ved idriftsættelsen eller senere.   

 Sekretariatets arbejde med sagerne om forrentning af indskudskapital har 11.

rejst en række principielle problemstillinger. Senest blev notatet af 16. decem-

ber 2015 om principperne for opgørelsen af forrentningsgrundlaget m.v. (heref-

 
1 Herved forstås virksomheder som defineret i varmeforsyningslovens § 2 og som er omfattet af § 20, stk.1.  

2 For varmeforsyningsloven og øvrige bekendtgørelser, der anvendes i dette notat henvises til retsgrundlaget, der 

er vedlagt som bilag 1.  

3 Energitilsynets administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 af 29. april 2008 er 

offentliggjort på tilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk   

http://www.energitilsynet.dk/
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ter notatet af 16. december 2015) til brug for vurderingen af varmeforsynings-

virksomhedernes indskudskapital forelagt og tiltrådt af Energitilsynet.
4 
 

 Efter Energitilsynets tiltræden af notatet af 16. december 2015 sendte se-12.

kretariatet 12 udkast til afgørelser om opgørelse af varmeforsyningsvirksomhe-

dernes forrentningsgrundlag i høring. Af varmeforsyningsvirksomhedernes hø-

ringssvar fremgik bl.a., at 50 pct. af de hørte varmeforsyningsvirksomheder 

havde eller har haft forenet produktion. 

Definition 

 Ved forenet produktion forstås i denne sammenhæng, at en varmeforsy-13.

ningsvirksomhed producerer og/eller leverer en anden ydelse end varme, f.eks. 

elektricitet eller affaldsforbrænding. 

 Der er ikke tidligere taget stilling til, om varmeforsyningsvirksomheder 14.

med forenet produktion kan få forrentning af hele deres indskudskapital efter 

varmeforsyningsloven. Sekretariatet har derfor arbejdet på en sammenhængen-

de model for behandlingen af forenet produktion i sager om forrentning af ind-

skudskapital. Da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til disse pro-

blemstillinger, forelægges de med dette notat med henblik på Energitilsynets 

tilkendegivelse samt bemyndigelse til sekretariatet. 

 Et eksempel på en problemstilling, der behandles i notatet, er decentrale 15.

kraftvarmeværker uden regnskabsmæssig adskillelse. Reguleringen bygger på 

en forudsætning om, at prisfastsættelsen af varme og el er adskilt. Energitilsy-

net har imidlertid haft en langvarig praksis om, at decentrale kraftvarmeværker 

har kunnet undlade regnskabsmæssig adskillelse af de to ydelser, såfremt el-

produktionen giver overskud og derfor ikke belaster varmesiden. Det vil sige, 

at varmeforsyningsvirksomheder uden regnskabsmæssig adskillelse kan ind-

regne alle omkostninger og efterfølgende fratrække alle elindtægterne. Denne 

praksis har Energitilsynet videreført fra Gas- og Varmeprisudvalget, der indfør-

te den kort tid efter prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven trådte i kraft 

den 1. marts 1981
5
. Det skal for så vidt angår decentrale kraftvarmeværker så-

ledes vurderes, hvilken betydning denne praksis skal have for opgørelsen af 

den indskudskapital, der kan forrentes over varmepriserne.  I notatet er også 

inddraget, i hvilket omfang produktionen af proces- og rumvarme kan anses for 

forenet produktion. 

 Dette notat handler således om, efter hvilke principper varmeforsynings-16.

virksomheder med forenet produktion skal opgøre deres indskudskapital. I no-

tatet behandles bl.a. hvilken betydning det skal tillægges, at varmeforsynings-

virksomheden er et centralt- eller decentralt kraftvarmeværk, idriftsat før eller 

efter 1981. 

 
4 Energitilsynets notat om principperne for opgørelsen af forrentningsgrundlaget m.v. af 16. december 2015 er 

offentliggjort på tilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk   

5 Se nærmere nedenfor under afsnit I og i Kammeradvokatens notat af 3. oktober 2016 (bilag 2). 

http://www.energitilsynet.dk/
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 Notatets principper gælder, uanset om varmeforsyningsvirksomheden har 17.

valgt at anvende de bogførte værdier i et revideret regnskab eller administrati-

onsgrundlaget til opgørelsen af virksomhedens initiale indskudskapital eller om 

den initiale indskudskapital er opgjort efter reglerne for idriftsættelse efter 1. 

marts 1981.        

 Notatet vedrører følgende overordnede problemstillinger, som er mere ud-18.

dybende beskrevet under hvert punkt: 

A. Decentrale kraftvarmeværker uden regnskabsmæssig adskillelse  

B. Distributions- og transmissionsvirksomheder, der har andre ydelser, 

uden regnskabsmæssig adskillelse  

C. Biogas- og bygasanlæg idriftsat før eller efter 1. marts 1981 

D. Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg – fordeling af 

indskudskapital  

E. Øvrige varmeforsyningsvirksomheder end centrale værker og 

affaldsforbrændingsanlæg med regnskabsmæssig adskillelse  

F. Værdiansættelse af udlodninger  

G. Regulering af indskud ved opgørelsen af indskudskapitalen for cen-

trale værker, affaldsforbrændingsanlæg mv.   

H. Regulering af udlodninger ved opgørelsen af indskudskapitalen for 

centrale værker, affaldsforbrændingsanlæg mv.Procesvarme – i 

hvilket omfang kan produktion af proces- og rumvarme anses for 

forenet produktion  

I. Bemyndigelse til sekretariatet 

 Sekretariatet har i notatet lagt vægt på, at Energitilsynets generelle praksis 19.

også finder anvendelse på  sager om forrentning af indskudskapital for 

varmeforsyningsvirksomheder med forenet produktion. Herved sikres, at der er 

konsistens mellem Energitilsynets behandling af forrentningssager og de øvrige 

sager, som Energitilsynet behandler. Dette drejer sig bl.a. om Energitilsynets 

praksis for manglende regnskabsmæssig adskillelse på decentrale 

kraftvarmeværker og opgørelse af omkostningsfordelingen for 

affaldsforbrændingsanlæg.   

 Sekretariatet har i arbejdet med indeværende notat om opgørelse af en rimelig 20.

forrentning for varmeforsyningsvirksomheder med forenet produktion henvendt 

sig til Kammeradvokaten med henblik på sparring på sekretariatets oplæg til 

løsningsmodeller. Kammeradvokatens rolle i processen omkring forenet 

produktion har været at vurdere, hvorvidt sekretariatets løsningsmodeller, efter 
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Kammeradvokatens opfattelse, er juridisk holdbare og understøttet af et 

tilstrækkeligt retsgrundlag. Derudover har sekretariatet ønsket at minimere de 

administrative byrder der, for varmeforsyningsvirksomhederne, vil være forbundet 

med en klagesag hos Energiklagenævnet med efterfølgende hjemvisning.     

 Sekretariatets samarbejde med Kammeradvokaten har været baseret på en 21.

mundtlig sparring af løsningsmodellerne vedrørende problemstillingerne A, B, F, 

og I. Kammeradvokaten har herefter udarbejdet et notat, der omtaler de mest 

centrale problemstillinger, der er opstillet vedrørende forenet produktion, hvor 

Kammeradvokaten har anført sin vurdering af sekretariatets løsningsmodel for 

problemstillingerne A, B, F og I. Kammeradvokatens notat er vedlagt som bilag 2.                

 

VURDERING 

 

A. DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER UDEN REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLEL-

SE 

PROBLEMSTILLING 

 

 Decentrale kraftvarmeværker, der i sagens natur har forenet produktion, kan 22.

efter Energitilsynets praksis undlade at have regnskabsmæssig adskillelse. 

Spørgsmålet er, om der for disse varmeforsyningsvirksomheder skal foretages en 

fordeling af den initiale indskudskapital mellem varmesiden og de andre ydelser, 

så der alene forrentes en del af indskudskapitalen over varmepriserne. Såfremt der 

ikke skal foretages denne fordeling, skal det vurderes, om det i så fald er påkrævet, 

at Energitilsynet indsætter en særlig formulering i sine afgørelser om forrentning 

vedrørende betingelserne for manglende regnskabsmæssig adskillelse og 

varmeforsyningsvirksomhedernes ansvar i den forbindelse. 

BEGRUNDELSE 

 

 Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. bilag 1, at der alene kan 23.

indregnes nødvendige omkostninger i varmepriserne. Fastsættelsen af varmeprisen 

på decentrale kraftvarmeværker, der udover varme også producerer el, er 

endvidere reguleret i elforsyningslovens § 75, stk. 2, jf. bilag 1. Det følger heraf, at 

ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg ved fastsættelse af priser og 

leveringsbetingelser for fjernvarme, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, ikke 

må udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må 

anses for urimelig for varmeforbrugerne. 

 Der er derfor som udgangspunkt ikke hjemmel til at forrente indskudskapitalen 24.

vedrørende elsiden over varmepriserne. Gas- og Varmeprisudvalget indførte kort 

tid efter prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven trådte i kraft den 1. marts 

1981 imidlertid en praksis, hvorefter decentrale kraftvarmeværker ikke behøvede 

at have regnskabsmæssig adskillelse mellem varmesiden og elsiden. Da denne 
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praksis blev indført, var både varmepriserne og elpriserne dog underlagt hvile-i-

sig-selv-princippet.  

 Efter kun varmepriserne er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, er praksis om 25.

ikke at gennemføre regnskabsmæssig adskillelse omtalt i lovforarbejder fra 2015 

jf. bilag 1, hvoraf det fremgår, at muligheden for at undlade regnskabmæssig 

adskillelse ikke påvirkes af, at den enkelte ydelse i perioder ikke dækker 

omkostningerne forbundet med denne ydelse. 

 Det er sekretariatets opfattelse, at forrentningsagernes behandling skal ske i 26.

lyset af den omtalte praksis. Når decentrale kraftvarmeværker i overensstemmelse 

med denne praksis ikke har regnskabsmæssig adskillelse, skal der ikke generelt 

kræves, at der gennemføres en regnskabsmæssig adskillelse for at få godkendt en 

ansøgning om forrentning af indskudskapital. 

  Det er sekretariatets opfattelse, at praksis om undladelse af regnskabsmæssig 27.

adskillelse samlet set har været til fordel for varmekunderne, idet overskuddet fra 

el har været anvendt til at nedsætte varmepriserne. Når det over en længere 

periode har været en fordel at foretage forenet produktion af varme og el, kan det 

generelt lægges til grund for ansøgninger om forrentning i perioden, at 

produktionen af de andre ydelser ikke belaster varmesiden. 

 Desuden vil det kunne virke som en defacto afskæring fra forrentning af 28.

indskudskapital at kræve regnskabsmæssig adskillelse for allerede forgangne år, 

hvor virksomheden givetvis ikke har haft adskillelse i sin bogføring, fordi der ikke 

har været en udmelding fra Energitilsynet om betydningen af adskillelse i forhold 

til bedømmelsen af en ansøgning om forrentning. Dette gælder såvel ved forenet 

produktion af varme og el, som varme og andre ydelser. 

 Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at EnergiGruppen Jylland A/S 29.

(herefter EGJ), som Energitilsynets første principielle afgørelse om forrentning
6
 af 

indskudskapital i den periode, afgørelsen vedrørte, havde forenet produktion af 

varme og – godt nok kun en forholdsmæssig beskeden mængde – el uden 

regnskabsmæssig adskillelse. Energitilsynet tillod i afgørelsen, at EGJ forrentede 

hele indskudskapitalen over varmepriserne. Energitilsynet udtalte sig i den 

forbindelse dog ikke udtrykkeligt om betydningen af den forenede produktion. Det 

bemærkes dog, at EGJ ikke er et decentralt kraftvarmeanlæg, men hovedsageligt 

aftager sin varme fra Herningværket.  

 Sekretariatets indstilling betyder derfor, at spørgsmålet om adgangen til at 30.

undlade regnskabsmæssig adskillelse som udgangspunkt ikke skal tages op, blot 

fordi et decentralt kraftvarmeværk søger om forrentning. Dette udgangspunkt må 

dog fraviges, hvis det efter en konkret og umiddelbar vurdering forekommer 

uforeneligt med oplysningerne i sagen, at hele indskudskapitalen forrentes i 

varmepriserne. Det er sekretariatets vurdering, at i den situation vil det være 

 
6 Energitilsynets afgørelse har j.nr. 4/0920-0303-0052. Se nærmere i bilag 1. 
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urimeligt at forrente hele indskudskapitalen over varmepriserne, hvis varmesiden 

har været belastet af de andre ydelser over en periode. I sådanne tilfælde skal der 

foretages en fordeling af indskudskapitalen på de forskellige ydelser, således at der 

alene indregnes forrentning i varmepriserne af den del af indskudskapitalen, der 

vedrører varmesiden.  

 Det er således sekretariatets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt 31.

betingelserne for manglende regnskabsmæssig adskillelse i almindelighed er 

opfyldt, ikke er genstand for forrentningssagens behandling. På samme måde 

efterprøves spørgsmålet om rigtigheden af de samlede omkostninger i 

priseftervisningerne heller ikke, men inddrages blot som en indberetning i 

priseftervisninger m.v. for at belyse prisvirkningerne ved forrentningen. Det vil 

sige, at det i sagsfremstilling og vurderingsafsnittet i en afgørelse om godkendelse 

af forrentning af indskudskapital kan anføres som en faktisk oplysning, at et 

decentralt værk har forenet produktion, og andre ydelser enten er 

regnskabsmæssigt adskilt fra varmesiden, eller der ikke er regnskabsmæssig 

adskillelse. 

 Sager om regnskabsspørgsmål, herunder berettigelsen af at undlade 32.

regnskabsmæssig adskillelse, kan tages op uafhængigt af afgørelsen af sager om 

forrentning af indskudskapital. Hvis der senere kommer nye oplysninger, som 

viser, at det var uberettiget at undlade regnskabsmæssig adskillelse i år, omfattet af 

afgørelsen om forrentning, mener sekretariatet, at afgørelsen om forrentning efter 

de almindelige forvaltningsretlige regler som udgangspunkt kan tilbagekaldes og 

behandles på ny.  

  Dette udgangspunkt må fraviges i tilfælde af berettigede forventninger, f.eks. 33.

hvor virksomheden har indrettet sig/ foretaget dispositioner ud fra den modtagne 

godkendelse af et rimeligt forrentningsbeløb, uden at fejlen i oplysningerne bag 

afgørelsen kan tilskrives virksomheden. Der ligger en individuel bedømmelse i 

sådanne forhold, men bliver virksomheden i forbindelse med den oprindelige 

afgørelse gjort opmærksom på, at ændrede oplysninger kan have betydning for den 

afsluttede sag, vil dette konkret tale imod tilstedeværelsen af en berettiget 

forventning. 

 I den principielle afgørelse om forrentning af indskudskapitalen i EGJ
7
 34.

indeholdt punkt 175-176 i forbindelse med kapitalopgørelsen indsat et forbehold 

om, at hvis oplysninger modtaget fra selskabet ikke er retvisende, vil Energitilsy-

net på dette grundlag kunne tage kapitalopgørelsen og forrentning heraf op til for-

nyet vurdering.   

 Sekretariatet vil fremover udbygge det tidligere anvendte forbehold, så det er 35.

klart for varmevirksomhederne, at genoptagelse af sagen ikke kun er knyttet til 

urigtige oplysninger om opgørelsen af den initiale indskudskapital. Sekretariatet 

vil som yderligere eksempler f.eks. kunne nævne oplysninger om foretagne 

udlodninger, nye indskud og indskuddenes formål, oplysninger om virksomhedens 

 
7 Energitilsynets afgørelse har j.nr. 4/0920-0303-0052. Se nærmere i bilag 1. 
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risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes via sagsbehandling og afgørel-

ser f.eks. om omkostningsfordeling, om berettigelsen af at undlade af regnskabs-

mæssig adskillelse, eller at de prisefterviste omkostninger har været urigtige, her-

under at afskrivninger ikke har opfyldt kravene til afskrivninger. Sekretariatet vil 

understrege, at oplistningen er eksempler og ikke udelukker, at andre urigtige op-

lysninger kan føre til tilbagekaldelse af afgørelsen om forrentning af indskudskapi-

tal.  

 Sekretariatet har som supplement til ovennævnte begrundelse indhentet 36.

Kammeradvokatens vurdering af sekretariatets indstilling og begrundelse herfor. 

Kammeradvokaten er enig i sekretariatets vurdering.  Kammeradvokaten har 

redegjort for sin vurdering i vedlagte notat af 3. oktober 2016 (side 6-10) (bilag 2). 

 

INDSTILLING 

 

 Decentrale kraftvarmeværker, der ikke har regnskabsmæssig adskillelse 37.

mellem varmesiden og andre ydelser,  skal, uanset om de er idriftsat før eller efter 

1. marts 1981, ikke foretage en fordeling af den initiale indskudskapital mellem 

varmesiden og de andre ydelser. Disse varmeforsyningsvirksomheder kan få 

forrentning af hele indskudskapitalen i beregningsåret. Dette udgangspunkt må 

dog fraviges, hvis det efter en konkret og umiddelbar vurdering forekommer 

uforeneligt med oplysningerne i sagen, at hele indskudskapitalen forrentes i 

varmepriserne. 

  En særlig formulering i afgørelserne til decentrale kraftvarmeværker om 38.

reglerne for regnskabsmæssig adskillelse, herunder virksomhedernes ansvar, er 

ikke påkrævet. 

 

B. DISTRIBUTIONS- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER DER HAR ANDRE 

YDELSER UDEN REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE  

PROBLEMSTILLING 

 

 Distributions- og transmissionsvirksomheder kan have forenet produktion 39.

(f.eks. el fra en kraftvarmecentral på nettet). Spørgsmålet er, om disse 

virksomheder, hvis de på ansøgningstidspunktet ikke har regnskabsmæssig 

adskillelse af ydelserne, i lighed med decentrale kraftvarmeværker uden 

regnskabsmæssig adskillelse kan få forrentning af hele den initiale indskudskapital 

i beregningsåret. 

BEGRUNDELSE 

 

 Distributions- og transmissionsvirksomheder med forenet produktion kan som 40.

udgangspunkt, i lighed med decentrale kraftvarmeværker, ikke forrente 

indskudskapitalen vedrørende de andre ydelser over varmepriserne, jf. punkt 23.  
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 Sekretariatet finder, at distributions- og  transmissionsvirksomheder med 41.

forenet produktion i denne sammenhæng skal behandles på samme måde som 

decentrale kraftvarmeværker, da der ikke foreligger argumenter for en anderledes 

behandling. Tværtimod går beskrivelsen af Energitilsynets praksis om adgang til 

at undlade regnskabsmæssig adskillelse i lovbemærkningerne fra 2015, jf. bilag 1, 

udtrykkeligt både på, at ”produktion og levering af opvarmet vand eller damp ikke 

skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre aktiviteter, hvis 

indtægterne fra disse aktiviteter anvendes til at nedsætte varmeprisen”. Dette 

lægger også i forlængelse af den tidligere forrentningsafgørelse vedrørende EGJ, 

omtalt i punkt 29, da EGJ helt overvejende køber varmen fra Herningværket.  

 Det er således sekretariatets vurdering, at i de tilfælde, hvor de andre ydelser i 42.

en distributions- eller transmissionsvirksomhed medvirker til at nedsætte 

varmeprisen, kan hele indskudskapitalen forrentes over varmepriserne efter samme 

metode, som det er tilfældet for decentrale kraftvarmeværker uden 

regnskabsmæssig adskillelse.  

 Ligesom for decentrale kraftvarmeværker betyder sekretariatets indstilling 43.

derfor, at spørgsmålet om adgangen til at undlade regnskabsmæssig adskillelse, 

som udgangspunkt ikke skal tages op, blot fordi et decentralt kraftvarmeværk 

søger om forrentning. Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis det efter en 

konkret og umiddelbar vurdering forekommer uforeneligt med oplysningerne i 

sagen, at hele indskudskapitalen forrentes i varmepriserne. Det er sekretariatets 

vurdering, at i den situation vil det være urimeligt at forrente hele 

indskudskapitalen over varmepriserne, hvis varmesiden har været belastet af de 

andre ydelser over en periode. I sådanne tilfælde skal der foretages en fordeling af 

indskudskapitalen på de forskellige ydelser, således at der alene indregnes 

forrentning i varmepriserne af den del af indskudskapitalen, der vedrører 

varmesiden.  

 For så vidt angår spørgsmålet om evt. tilbagekaldelse/genoptagelse henvises til 44.

pkt. 32ff. ovenfor. Sekretariatet har som supplement hertil indhentet 

Kammeradvokatens vurdering af sekretariatets indstilling og begrundelse herfor. 

Kammeradvokaten er enig i sekretariatets vurdering.  Kammeradvokaten har 

redegjort for sin vurdering i vedlagte notat af 3. oktober 2016 (side 10-11) (bilag 

2). 

INDSTILLING 

 

 Distributions- og transmissionsvirksomheder, der på ansøgningstidspunktet har 45.

andre ydelser (f.eks. el fra en kraftvarmecentral på nettet), som ikke er 

regnskabsmæssig adskilt, behandles som decentrale kraftvarmeværker uden 

regnskabsmæssig adskillelse, uanset om de er idriftsat før eller efter 1. marts 1981. 

De kan som udgangspunkt få forrentning af hele den initiale indskudskapital i 

beregningsåret. Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis det efter en konkret og 

umiddelbar vurdering forekommer uforeneligt med oplysningerne i sagen, at hele 

indskudskapitalen forrentes i varmepriserne. 
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C. BIOGAS- OG BYGASANLÆG IDRIFTSAT FØR ELLER EFTER 1. MARTS 1981 

PROBLEMSTILLING  

 

 Varmeforsyningsvirksomheder, der producerer biogas- og/eller bygas, er ikke 46.

udtrykkelig omtalt i Energitilsynets praksis om, at der kan undlades 

regnskabsmæssig adskillelse. Hvorledes skal indskudskapitalen for 

varmeforsyningsvirksomheder til produktion og fremføring af gas (herefter 

biogas- og bygasanlæg) opgøres, hvis anlægget har forenet produktion?  

BEGRUNDELSE 

 

 Begrebet kollektive varmeforsyningsanlæg omfatter bl.a. anlæg til produktion 47.

og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas, jf. varmeforsyningslovens 

§ 2, stk. 1, nr. 1, jf. bilag 1 – f.eks. biogas
8
- og bygasanlæg

9
.  

 Biogas- og bygasanlæg adskiller sig som sådan ikke fra andre 48.

varmeforsyningsanlæg. Biogas- og bygasanlæg kan dog udover anvendelse til 

opvarmning tillige  anvende brændsel  til andre formål end varmeproduktion. 

Varmeforsyningsvirksomheder, der f.eks. producerer biogas som drivmiddel eller 

brændstof til transportbranchen, er ikke omfattet af nærværende problemstilling.  

 Uden for punkt C falder således tilfælde, hvor varmeforsyningsvirksomheder, 49.

anvender biogas som brændsel. Hvis et biogasanlæg eller et bygasanlæg også 

leverer energi til andre formål end til bygningers opvarmning og forsyning med 

varmt vand, f.eks. bygas til kogebrug, vil det derimod udgøre levering til 

procesformål, og det vil herefter være sekretariatets vurdering, at der er tale om 

forenet produktion. Levering til procesformål for både varme, biogas og bygas er 

behandlet nedenfor i punkt I.   

 Prisreguleringen af produktion af varme og el bygger på en grundlæggende 50.

forudsætning om, at prisfastsættelsen for produktion af el og varme er adskilt, jf. 

pkt. 24. Ved fastsættelsen af det konkrete anlægs indskudskapital skal der som 

udgangspunkt ske en fordeling af den initiale indskudskapital mellem de 

forskellige ydelser enten pr. 1. marts 1981 eller pr. tidspunktet for idriftsættelse, 

hvis det er efter denne dato, så der i varmepriserne alene indregnes forrentning af 

den del af indskudskapitalen, der henhører til varmesiden. 

 I de tilfælde, hvor et biogas- eller bygasanlæg ikke har regnskabsmæssig 51.

adskillelse mellem gassen til de forskellige formål, er det dog sekretariatets 

vurdering, at anlægget i lighed med decentrale kraftvarmeværker, distribution- og 

transmissionsvirksomheder uden regnskabsmæssig adskillelse, som udgangspunkt 

 
8  Biogas er en energirig gas bestående af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), der dannes, når orga-

nisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke.  

9 Bygassen bruges primært til madlavning i boliger. Derudover bruges gassen til opvarmningsformål.   
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kan få forrentning af hele indskudskapitalen i beregningsåret (det år, der er ansøgt 

om forrentning for) uanset, om varmeforsyningsvirksomheden er sat i drift før 

eller efter 1. marts 1981
10

.  

 Det skyldes, at der ikke forekommer at være saglige grunde til at biogas- og 52.

bygasanlæg behandles anderledes end f.eks. decentrale kraftvarmeværker, der ikke 

har regnskabsmæssig adskillelse, på dette punkt. Også argumentet i punkt 28 om 

virkning som en defacto afskæring fra forrentning af indskudskapital at kræve 

regnskabsmæssig adskillelse for allerede forgangne år, gælder ligesåvel for 

biogas- og bygasanlæg, som for decentrale kraftvarmeværker, distributions- og 

transmissionsvirksomheder. 

 Det er således sekretariatets vurdering, at i de tilfælde, hvor de andre ydelser i 53.

et biogas- eller bygasanlæg medvirker til at nedsætte varmeprisen, kan hele 

indskudskapitalen forrentes over varmepriserne. Sekretariatet vurderer endvidere, 

at der gælder samme betingelse som for decentrale kraftvarmeværker om, at de 

andre ydelser ikke må belaste varmesiden.  Sekretariatet har herved lagt vægt på, 

at biogas- og bygasanlæg ikke adskiller sig væsentligt fra decentrale 

kraftvarmeværker, når denne betingelse er opfyldt. 

 Dette må dog fraviges, hvis det efter en konkret og umiddelbar vurdering 54.

forekommer uforeneligt med oplysningerne i sagen, at hele indskudskapitalen 

forrentes i varmepriserne. I disse tilfælde skal der foretages en fordeling af 

indskudskapitalen på de forskellige ydelser, således at der alene indregnes 

forrentning i varmepriserne af den del af indskudskapitalen, der vedrører 

varmesiden. Det er sekretariatets vurdering, at det ikke vil være rimeligt at forrente 

hele indskudskapitalen over varmepriserne, hvis varmesiden har været belastet af 

de andre ydelser over en periode. 

 Sekretariatet finder, at der ikke er grundlag for at behandle biogas- eller 55.

bygasanlæg med forenet produktion uden regnskabsmæssig adskillelse anderledes 

end decentrale kraftvarmeværker, idet der ikke ses at være saglige grunde til, at 

disse forskellige slags varmeforsyningsvirksomheder ikke skal behandles lige i 

forrentningsmæssig henseende.  

INDSTILLING 

 

 Biogas- og bygasanlæg kan som udgangspunkt få forrentning af hele den 56.

initiale indskudskapital, uanset om de er idriftsat før eller efter 1. marts 1981, hvis 

de ikke har andre ydelser, som er regnskabsmæssig adskilt. Det vil sige, at de kan 

få forrentning af hele indskudskapitalen i beregningsåret. Dette må dog fraviges, 

hvis det efter en konkret og umiddelbar vurdering forekommer uforeneligt med 

oplysningerne i sagen, at hele indskudskapitalen forrentes i varmepriserne. 

 

 
10 For decentrale kraftvarmeanlæg med regnskabsmæssig adskillelse henvises til afsnit E. 
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D. CENTRALE VÆRKER OG AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG – FORDELING AF 

INDSKUDSKAPITAL 

 

PROBLEMSTILLING 

 

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg adskiller sig fra de øvrige 57.

varmeforsyningsvirksomheder i og med, de skal foretage regnskabsmæssig 

adskillelse mellem varmeaktiviteten og de andre ydelser. Derfor opstår 

spørgsmålet om, hvordan den initiale indskudskapital for disse 

varmeforsyningsvirksomheder skal opgøres, da der alene er hjemmel til 

indregning af forrentning i varmepriserne af den del af indskudskapitalen, som kan 

henføres til varmesiden.  

BEGRUNDELSE  

 

 Ved centrale værker
11

 forstås i denne sammenhæng værker, der historisk enten 58.

blev etableret som et elproduktionsanlæg med levering af overskudsvarme til 

fjernvarmenettet eller med en produktion af både el og varme, og hvor der således 

er tale om forenet produktion af el og varme.  

 Affaldsforbrændingsanlægs aktiviteter består typisk af bortskaffelse af affald, 59.

elproduktion og varmeproduktion. Affaldsforbrændingsanlæg vil dermed også 

have forenet produktion. Både centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg skal 

have regnskabsmæssig adskillelse, jf. pkt. 24 og bilag 1 og behandles derfor 

sammen.  

 I henhold til den nugældende afskrivningsbekendtgørelse kan Energitilsynet 60.

tiltræde en rimelig forrentning af indskudskapital, jf. § 6, stk. 1, jf. bilag 1.  

 Det er sekretariatets vurdering, at det vil være urimeligt at forrente anlæggets 61.

samlede indskudskapital i varmeprisen, når der leveres flere ydelser, der er 

underlagt krav om regnskabsmæssig adskillelse, sådan at indtægterne fra øvrige 

ydelser ikke kommer varmeforbrugerne til gode, jf. ovenfor. 

 Det skyldes, at en sådan forrentning uden gennemførelse af regnskabsmæssig 62.

adskillelse af indskudskapitalen vil indebære, at varmeforbrugerne 

krydssubsiduerer øvrige ydelser på anlægget, hvilket er i strid med 

bestemmelserne i elforsyningsloven og varmeforsyningsloven, jf. punkt 23 og 

bilag 1. Opgørelsen af hvilket beløb, der udgør indskudskapital efter 

varmeforsyningsloven har betydning for, hvilket forrentningsbeløb en konkret 

 
11 En liste over de centrale værker fremgår af § 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om tilladelse til 

etablering og ændring af elproduktionsanlæg (Kraftværksbekendtgørelsen).  

  

. 
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varmeforsyningsvirksomhed kan få tilladelse til at indregne i varmepriserne for et 

givet beregningsår. Bliver indskudskapitalen sat for højt pga. manglende 

regnskabsmæssig adskillelse, risikerer varmeforbrugerne at betale for andet end 

varmerelaterede omkostninger over varmeprisen. 

  Udgangspunktet er således også, at der skal ske regnskabsmæssig adskillelse 63.

af indskudskapitalen, og at der ikke er hjemmel til at forrente indskudskapital for 

f.eks. elproduktion i varmepriserne. 

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg kan på denne baggrund kun få 64.

forrentning af indskudskapitalen for varmesiden. Der skal således opgøres en 

andel af indskudskapitalen, der kan henføres til varmesiden for centrale værker og 

affaldsforbrændingsanlæg, når Energitilsynet tiltræder en rimelig forrentning til 

indregning i varmepriserne.  

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg skal fordele den totale 65.

anlægssum på de enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske principper, jf. 

afskrivningsbekendtgørelsens regler. 

 Den første afskrivningsbekendtgørelse for varmeforsyningsvirksomheder 66.

trådte i kraft den 1. april 1982. Bekendtgørelsen fastsatte bl.a. regler om 

indregning af afskrivninger i varmepriserne. Før bekendtgørelsen trådte i kraft, var 

der ingen regulering heraf. Bekendtgørelsen fastsatte bl.a. for så vidt angår 

afskrivninger og henlæggelser, at på værker med forenet produktion fordeles den 

totale anlægssum på de enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske 

principper. Afskrivningsbekendtgørelsen er ændret flere gange, men ordlyden 

vedrørende værker med forenet produktion er ikke blevet ændret, og  princippet 

om, at der ved forenet produktion skal foretages en fordeling af den totale 

anlægssum på de enkelte produkter, f.eks. el og varme, efter rimelige 

driftøkonomiske principper, jf. § 3, stk. 2, fremgår fortsat af den nugældende 

afskrivningsbekendtgørelse, jf. bilag 1. 

 Det følger af praksis vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, at 67.

særomkostninger skal holdes separat for den pågældende ydelse i 

forsyningsvirksomheden, og fællesomkostninger skal fordeles. Ved 

særomkostninger forstås omkostninger, der alene vedrører den ene ydelse, mens 

ved fællesomkostninger forstås omkostninger der er forbundet med alle ydelserne. 

Det følger af Energitilsynets praksis, at alle omkostninger ved produktionen i 

affaldsforbrændingsanlæg som udgangspunkt er fællesomkostninger. Der er 

således kun tale om særomkostninger, såfremt det kan defineres helt entydigt
12

. 

 
12 Se bl.a. Energitilsynets afgørelse af 26. maj 2003 vedrørende Leverandørforeningen af 1990 – klage over pris 

for affaldsvarme levere til Esbjerg Kommunes forsyningsvirksomhed (j.nr. 3/1322-0101-0140), Energiklage-

nævnets afgørelse af 10. maj 2004 (j.nr. 21-154, hvorved Energitilsynets afgørelse af 26. maj 2003 blev stad-

fæstet, og Energitilsynets afgørelse af 25. august 2003 vedrørende I/S Reno Syd – Skanderborg Fjernvarmes 

klage over afregningspriserne for 2001, 2002 og 2003 (j.nr. 3/1322-0102-0011).  Afgørelserne er offentliggjor-

te på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk  og Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  

http://www.energitilsynet.dk/
http://www.ekn.dk/
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For affaldsforbrændingsanlæg fastsættes omkostningsfordelingen bl.a. ud fra 

pejlemærkerne substitutionsprisen og den gennemsnitlige affaldsbehandlingspris.
13

 

 Sekretariatet finder, at udgangspunktet ved fordelingen af  den initiale 68.

indskudskapital på centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg  må være, at der 

anvendes den samme fordeling, som varmeforsyningsvirksomheden har anvendt 

ved opgørelsen af den varmeprismæssige anlægssum efter reglerne i  

afskrivningsbekendtgørelsen eller den fastsatte fordelingsnøgle for 

fællesomkostningerne. Sekretariatet har herved lagt vægt på, at indskudskapitalen 

og forrentningen heraf må anses for at være en fællesomkostning, da 

indskudskapitalen som udgangspunkt ikke entydigt kan henføres til enten 

varmesiden eller de andre ydelser.  

 Fællesomkostningerne skal herefter fordeles mellem varmesiden og de andre 69.

ydelser efter en fordelingsnøgle (omkostningsfordeling). For 

affaldsforbrændingsanlæg fastsættes omkostningsfordelingen bl.a. ud fra 

pejlemærkerne substitutionsprisen og den gennemsnitlige affaldsbehandlingspris.
14 

 

 Varmeforsyningslovens prisbestemmelser trådte i kraft den 1. marts 1981, det 70.

vil sige før den første afskrivningsbekendtgørelse. Den indskudskapital, en 

varmeforsyningsvirksomhed kan få forrentning af, er virksomhedens initiale 

indskudskapital med korrektion af efterfølgende indskud og udlodninger, jf. bilag 

1. For varmeforsyningsvirskomheder, der var sat i drift før 1. marts 1981 

fastsættes den initiale indskudskapital pr. denne dato. For 

varmeforsyningsvirksomheder, der er sat i drift efter 1. marts 1981, fastsættes den 

initale indskudskapital på idriftsættelsestidspunktet, jf. bilag 1.  

 For varmeforsyningsvirksomheder skal den initale indskudskapital således 71.

fordeles pr. 1. marts 1981 eller det senere idriftsættelsestidspunkt. Sekretariatet 

finder som anført, at der ved fordelingen af indskudskapitalen på centrale værker 

og affaldsforbrændningsanlæg skal tages udgangspunkt i 

afskrivningsbekendtgørelsens regler om fordeling af anlægssummen på værker 

med forenet produktion eller den fastsatte fordelingsnøgle. 

Afskrivningsbekendtgørelsen fastsætter, at fordelingen skal foretages efter 

rimelige driftsøkonomiske principper.  

 Det er sekretariatets vurdering, at det følger heraf, at disse principper ligeledes 72.

må finde anvendelse, når den initiale indskudskapital skal fordeles mellem 

varmesiden og de andre ydelser. Sekretariatet har herved lagt vægt på, at 

afskrivningsbekendtgørelsen fastsætter et grundlæggende princip, og at der ikke 

ses at være grunde til, at dette princip ikke finder anvendelse på spørgsmålet om 

fordeling af indskudskapitalen.   

 
13 Se retsgrundlagets punkt 46, bilag 1  

14 Se retsgrundlaget punkt 44ff, bilag 1 
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 Sekretariatet finder endvidere, at tidspunktet for fordelingen af 73.

indskudskapitalen bør være det seneste af idriftsættelsestidspunktet eller 1. marts 

1981, fordi det også er det tidspunkt, der er fastsat for opgørelsen af den initiale 

indskudskapital. Dette udgangspunkt gælder, uanset hvilken opgørelsesform af 

indskudskapitalen, varmeforsyningsvirksomheden har anvendt.        

 Imidlertid trådte den første afskrivningsbekendtgørelse for 74.

varmeforsyningsvirksomheder i kraft den 1. april 1982. Bekendtgørelsen fastsatte 

bl.a. regler om indregning af afskrivninger i varmepriserne. Før 1. april 1982 var 

der ingen regulering heraf. Bekendtgørelsen fastsatte bl.a. for så vidt angår 

afskrivninger og henlæggelser, at på værker med forenet produktion fordeles den 

totale anlægssum på de enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske 

principper. Afskrivningsbekendtgørelsen er ændret flere gange, men ordlyden 

vedrørende værker med forenet produktion er ikke blevet ændret, og  princippet 

om, at der ved forenet produktion skal foretages en fordeling af den totale 

anlægssum på de enkelte produkter, f.eks. el og varme, efter rimelige 

driftøkonomiske principper, jf. § 3, stk. 2, fremgår fortsat af den nugældende 

afskrivningsbekendtgørelse, jf. bilag 1. 

 En fordeling af indskudskapitalen efter de samme principper, som anvendes 75.

ved opgørelsen af den varmeprismæssige anlægssum, vil efter sekretariatets 

vurdering give den mest korrekte opgørelse af, hvilken del af indskudskapitalen 

der kan henføres til varmesiden, og hvilken del der kan henføres til de andre 

ydelser. I mangel af andre regler i perioden finder sekretariatet, at 

afskrivningsbekendtgørelsens metode må kunne lægges til grund ved fordelingen 

af den initiale indskudskapital også i perioden 1. marts 1981 til 31. marts 1982, og 

at dette må anses for at være en rimelig fremgangsmåde. Hvis en ansøger med 

idriftsættelsesdato inden 1. april 1982 ønsker at anvende en anden metode, som 

også fremstår rimelig, vil sekretariatet dog kunne tage den metode til efterretning. 

 Sekretariatet er opmærksom på, at varmeforsyningsvirksomheder omfattet af 76.

punkt A, B og C tillades forrentning af hele indskudskapitalen uden krav om 

fordeling af den initiale indskudskapital, selvom de også har forenet produktion. 

Den forskel hænger dog sammen med adgangen til at  undlade regnskabsmæssig 

adskillelse under forudsætning af, at elindtægterne anvendes til at nedsætte 

varmeprisen, og at der ikke over en periode er tale om en samlet belastning for 

varmeprisen.  

 Sekretariatet finder endvidere, at den oprindelige fordeling i procent mellem 77.

varme og de andre ydelser, ikke skal kunne påvirkes af efterfølgende ændringer i 

vægtningen af produktionsformerne. Det indebærer, at det ikke skal tillægges 

betydning, at forholdet mellem produktion af varme og f.eks. el, efterfølgende har 

ændret sig efter opgørelsesdatoen. 

 Denne tilgang ligger i forlængelse af den eksisterende praksis om opgørelsen 78.

af indskudskapital, hvor de eneste ændringer i størrelsen af forrentningsgrundlaget 

er udlodning og nye indskud, jf. bilag 1. Dermed er der i den eksisterende praksis 

implicit udelukket andre forandringer, herunder ændringer mellem fordelingen af 
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aktivitetsområderne. Uden for forenet produktion vil det heller ikke påvirke 

opgørelsen af indskudskapitalens størrelsen, om størrelsen på en forsynings 

aktiviteter i form af f.eks. produktion/leverancer/balancesum har ændret sig 

markant fra tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapital og til 

beregningsåret for en ansøgning om forrentning. 

 Det er derfor sekretariatets vurdering, at det ikke hidtil har været hensigten, at 79.

indskudskapitalen  kan ændres, selvom der sker en ændring i forholdet mellem de 

producerede ydelser.   

 Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at varmeforsyningslovens 80.

prisbestemmelser regulerer kun maksimalpris, og fører ikke til en fast pris, der 

pligtmæssigt skal opkræves. Ligesom der ikke er pligt til at søge om godkendelse 

af forrentning af indskudskapital, er det sekretariatets opfattelse, at virksomheden 

efter varmeforsyningsloven i forhold til varmeforbrugerne kan vælge at undlade at 

indregne det fulde forrentningsbeløb, hvis det ønskes (f.eks. pga. udviklingen efter 

den initiale opgørelse, men der er intet krav over for varmeforbrugerne om at 

begrunde, hvorfor den maksimale pris ikke opkræves). 

Varmeforsyningsvirksomheden er kun afskåret fra at opkræve et højere beløb end 

den godkendte forrentning. 

 Visse centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg kan mangle kendskab til 81.

den historiske fordeling af fællesomkostninger og anlægssummer på tidspunktet 

for idriftsættelsen, eller der kan være tilfælde, hvor der ikke er foretaget en 

fordeling. Sekretariatet mener ikke, at dette forhold kan undtage fra, at der skal ske 

en fordeling af indskudskapitalen. I stedet finder  sekretariatet, at den initiale 

indskudskapital fordeles med anvendelse af den tidligste fordelingsnøgle, som 

varmeforsyningsvirksomheden senere har valgt at anvende i forbindelse med 

opgørelsen af den varmeprismæssige andel af den totale anlægssum.   

 Sekretariatet har herved lagt vægt på, at denne fordelingsnøgle umiddelbart må 82.

give et mere korrekt udgangspunkt for opgørelsen af den initiale indskudskapital, 

end hvis sekretariatet skulle fastsætte, hvordan fordelingen af indskudskapitalen på 

henholdvis varme og de andre ydelser så ud på tidspunktet for opgørelsen af den 

initiale indskudskapital, idet det kan være vanskeligt for sekretariatet at 

tilvejebringe et andet og bedre grundlag til at fastsætte en sådan fordelingsnøgle.    

 Sekretariatet er i den forbindelse opmærksom på, at det kan være vanskeligt 83.

for varmeforsyningsvirksomhederne at have kendskab til og fremskaffe 

oplysninger om fordelingen af den varmeprismæssige anlægssum. Den ovenfor 

anførte fremgangsmåde for varmeforsyningsvirksomheder, der ikke har 

oplysninger om den oprindelige fordeling, forsøger at tage hensyn til, at det på den 

ene side er varmeforsyningsvirksomhedernes ansvar at dokumentere en 

indskudskapital, men på den anden side tages der også  hensyn til, at der er tale om 

oplysninger langt tilbage i tid. Sekretariatet anser på denne baggrund metoden for 

den mest rimelige. Sekretariatet bemærker hertil, at såfremt Energitilsynet i 

forbindelse med en klagesag eller af egen drift finder, at en fordeling må anses for 

at være urimelig, vil det kunne have betydning for sagen om forrentning af 
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indskudskapital. Energitilsynet vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt ikke være 

afskåret fra at tilbagekalde eller genoptage sagen om forrentning, jf. bilag 1.  

INDSTILLING  

 

 For centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg med regnskabsmæssig 84.

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 afskrivningsbekendtgørelsen 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 

 

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg med forenet produktion, der er 85.

idriftsat før afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser trådte i kraft den 1. april 

1982, kan anvende den samme fordeling på den initiale indskudskapital, som 

virksomheden anvendte på sine varmeprismæssige afskrivninger eller den fastsatte 

fordelingsnøgle for fællesomkostninger efter de regler 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 

 

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg, der er idriftsat efter 1. april 86.

1982, skal foretage en fordeling af den initiale indskudskapital på 

idriftsættelsestidspunktet efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. Fordelingen 

foretages på samme måde, som varmeforsyningsvirksomheden fordeler den totale 

anlægssum på de enkelte produktionsformer efter rimelige driftsøkonomiske 

principper eller den fastsatte fordelingsnøgle. Det gælder alle centrale værker og 

affaldsforbrændingsanlæg, der er idriftsat pr. 1. april 1982 eller senere. 

CENTRALE VÆRKER OG AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG UDEN FORDELING PÅ 

TIDSPUNKTET FOR OPGØRELSE AF DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL 

 

 Centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg, der ikke har foretaget en 87.

fordeling af anlægssummen mellem varmesiden og øvrige ydelser på tidspunktet 

for opgørelsen af den initiale indskudskapital, kan anvende den tidligste 

fordelingsnøgle, som varmeforsyningsvirksomheden senere har anvendt.  
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E. ØVRIGE VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER END CENTRALE VÆRKER OG 

AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG MED REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE 

PROBLEMSTILLING  

 

 En række decentrale kraftvarmeværker, biogasanlæg, bygasanlæg samt 88.

distribution- og transmissionsvirksomheder med forenet produktion kan have 

foretaget regnskabsmæssig adskillelse af de forskellige ydelser. Spørgmålet er, om 

disse virksomheder kan få tilladelse til at indregne forrentning af hele 

indskudskapitalen i varmepriserne, selvom varmeforsyningsvirksomheden har 

foretaget en fordeling af sine omkostninger.   

BEGRUNDELSE  

 

 I varmeforsyningsvirksomheder uden regnskabsmæssig adskillelse indgår både 89.

indtægter og omkostninger fra begge ydelser i den samlede varmepris, og det er en 

betingelse, at de andre ydelser ikke belaster varmeprisen over en årrække. Det er 

således til fordel for varmekunderne, at regnskabsmæssige adskillelse undlades. 

 Omvendt er konsekvensen af regnskabsmæssig adskillelse, at varmesiden ikke 90.

får gavn af et overskud på de adskilte ydelser. I en varmeforsyningsvirksomhed 

med regnskabsmæssig adskillelse er der ikke tilgået varmesiden et overskud fra 

den anden ydelse, som kan dække den meromkostning, forrentning for samlede 

indskudskapital vil udgøre.  

 Det er som anført i punkt 67 sekretariatets vurdering, at indskudskapitalen og 91.

forrentningen heraf må anses for at være en fællesomkostning. Sekretariatet 

vurderer endvidere, at dette forhold også må gøre sig gældende for decentrale 

kraftvarmeværker mv. med regnskabsmæssig adskillelse.  

 Det er derfor sekretariatets vurdering, at det vil være i strid med både 92.

hovedreglen om regnskabsmæssig adskillelse, jf. punkt 23 og bilag 1, og med 

rationalet bag praksis om adgang til regnskabsmæssig adskillelse om, at det skal 

som minimum være neutralt for varmesiden, at tillade indregning i varmepriserne 

af den del af forrentning af den samlede indskudskapital, som er varmesiden 

uvedkommende. Dette gælder uanset om den regnskabsmæssige adskillelse er 

valgt frivilligt, eller fordi betingelsen for at undlade regnskabsmæssig adskillelse 

ikke er opfyldt. Omkostningerne kan endvidere ikke anses for at være nødvendige, 

jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. bilag 1.    

 Efter sekretariatets vurdering vil det ikke være i strid med 93.

lighedsgrundsætningen at behandle decentrale kraftvarmeværker mv. med 

regnskabsmæssig adskillelse anderledes end decentrale kraftvarmeværker m.v. 

uden regnskabsmæssig adskillelse, idet der foreligger en saglig begrundelse herfor, 

jf. ovenfor. 

 Sekretariatet finder, at der skal anvendes samme fordelingsnøgle på 94.

varmeforsyningsvirksomheder med forenet produktion ved opgørelsen af den 
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initiale indskudskapital, som anvendes på de øvrige fællesomkostninger, da det 

efter sekretariatets vurdering ellers ikke ville være muligt at tiltræde en rimelig 

forrentning til indregning i varmepriserne. Dette skyldes, at indskudskapitalen som 

anført er en fællesomkostning, og da forrentning af en indskudskapital, der ikke 

henhører til varmesiden, ikke kan anses for at være en indregningsberettiget 

omkostning, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og 

afskrivningsbekendtgørelsens § 6, samt det forhold, at der ikke umiddelbart er 

saglige grunde til at behandle fordeling af en fælles post som indskudskapital, og 

de deraf afledte omkostninger anderledes end andre fællesomkostninger.  

 Øvrige varmeforsyningsvirksomheder end centrale værker og 95.

affaldsforbrændingsanlæg med regnskabsmæssige adskillelse må på denne 

baggrund også skulle foretage en omkostningsfordeling til brug for fastsættelsen af 

den del af indskudskapitalen, der kan forrentes over varmepriserne. 

 For decentrale kraftvarmeværker, biogas- og bygasanlæg samt distributions- 96.

og transmissionsvirksomheder, som har regnskabsmæssig adskillelse skal den 

initiale indskudskapital derfor behandles som indstillet i punkt D. Det betyder, at 

der foretages en fordeling af indskudskapitalen. 

INDSTILLING 

 

 Indskudskapitalen for decentrale kraftvarmeværker, biogasanlæg, bygasanlæg 97.

og distribution- og transmissionsvirksomheder eller lignende med 

regnskabsmæssig adskillelse behandles som indstillet for punkt D. Det betyder, at 

indskudskapitalen fordeles efter samme fordeling, som 

varmeforsyningsvirksomheden har anvendt til omkostningsfordeling mellem de 

forskellige ydelser. Dermed tillader Energitilsynet alene forrentning af den del af 

indskudskapitalen, der kan henføres til varmesiden.  

 

F. VÆRDIANSÆTTELSE AF UDLODNINGER 

PROBLEMSTILLING 

 

 Det følger af Energitilsynets praksis
15

, at den indskudskapital, en 98.

varmeforsyningsvirksomhed ønsker forrentet, bl.a. skal korrigeres med nye 

indskud fra ejerne og nedsættes ved udlodning til ejerne. Sekretariatet har på 

denne baggrund overvejet, hvorledes Energitilsynet skal forholde sig til 

opgørelsen af indskudskapital i varmeforsyningsvirksomheder som følge af 

efterfølgende udlodning, som skal fratrækkes indskudskapitalen.  

 
15 Se bl.a. Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGrup-

pen Jylland A/S, j.nr. 4/0920-0303-0052, punkt. 107.  
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BEGRUNDELSE 

 

 Varmeforsyningsvirksomheder kan alene få forrentning af midler, der kan 99.

henregnes til indskudskapitalen. Den indskudskapital, som 

varmeforsyningsvirksomhederne kan få forrentet, er den initiale indskudskapital 

med korrektioner for efterfølgende forhold i form af  nye indskud fra ejerne og 

udlodning til ejerne, opgjort ved starten af det beregningsår, der er søgt forrentning 

for, jf. bilag 1.  

 Såfremt der foretages en udlodning senest samtidig med opgørelsesdatoen for 100.

beregningsårets indskudskapital, skal indskudskapitalen derfor nedsættes med det 

samme beløb.  

 Udlodningernes værdi skal således opgøres til konkrete beløb, som 101.

indskudskapitalen skal nedsættes med. Fordi indskudskapitalen er et regulatorisk 

begreb og ikke regnskabsmæssigt bundet op på/korrigeret i forhold til udviklingen 

af værdien af bestemte aktiver i løbet af virksomhedens drift efter indskuddet, er 

det tidspunktet for udlodningen, der er afgørende som tidspunkt for 

værdifastsættelsen. 

 Det betyder, at selv hvis den initiale indskudskapital er opgjort på baggrund 102.

af bestemte aktiver, f.eks. ved anvendelse af administrationsgrundlaget, og en 

udlodning består af netop et af de aktiver, som indgik i opgørelsen af den initiale 

indskudskapital, er denne baggrund uvedkommende, når der sker udlodning. Det 

gælder uanset, om aktivet er steget eller faldet i værdi. 

 Sekretariatet har som supplement hertil indhentet Kammeradvokatens 103.

vurdering af sekretariatets indstilling og begrundelse herfor. Kammeradvokaten er 

enig i sekretariatets vurdering.  Kammeradvokaten har redegjort for sin vurdering i 

vedlagte notat af 3. oktober  2016 (side 11-14) (bilag 2), hvor det blandt andet 

fremgår, at reguleringen i selskabsretten bør anvendes og fører til samme resultat. 

INDSTILLING 

 

 Ved efterfølgende udlodning – også hos ansøgere med initial indskudskapital 104.

opgjort efter administrationsgrundlaget – sker der fradrag i indskudskapitalen med 

værdien af udlodningen på udlodningstidspunktet. Derfor hverken må eller skal 

Energitilsynet trække et lavere beløb fra i indskudskapitalen end værdien af 

udlodningen på tidspunktet for udlodningen. Det gælder også, hvis udlodningen er 

et konkret aktiv, hvor værdien på udlodningstidspunktet er højere end den værdi, 

som aktivet havde i kapitalopgørelsen eller regnskabet, som lå til grund for den 

initiale indskudskapital. 
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G. REGULERING AF INDSKUD VED OPGØRELSEN AF INDSKUDSKAPITALEN FOR 

CENTRALE VÆRKER, AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG MV.   

PROBLEMSTILLING 

 

 Ved opgørelsen af indskudskapitalen skal nye indskud i 105.

varmeforsyningsvirksomheden tillægges således, at både indskud og udlodninger 

indgår i den endelige opgørelse af indskudskapitalen, som forrentes. Centrale 

værker, affaldsforbrændingsanlæg og andre varmeforsyningsvirksomheder, der har 

regnskabsmæssig adskillelse af indtægter og omkostninger vedrørende varme og 

de andre ydelser, skal foretage en fordeling af den initiale indskudskapital på de 

forskellige ydelser. Spørgsmålet er herefter, hvordan nye indskud skal behandles 

ved opgørelsen af indskudskapitalen.  

BEGRUNDELSE  

 

 Sekretariatet finder, at den mest korrekte opgørelse af indskudskapitalen som 106.

udgangspunkt opnås ved at anvende samme fordeling på nye indskud, som der er 

anvendt på den initale indskudskapital.  

 Det er sekretariatets vurdering, at alle korrektioner, herunder indskud, der 107.

foretages ved opgørelsen af indskudskapitalen til brug for Energitilsynets tiltræden 

af en rimelig forrentning, skal anvende samme fordeling, som der er anvendt på 

indskudskapitalen.  

 Derved opnås en sammenhæng mellem opdelingen af indskudskapitalen og 108.

nye indskud og udlodninger, hvilket giver konsistens i opgørelsen af 

indskudskapitalen, idet alle korrektioner vil være fordelt efter samme metode og 

fordelingsnøgle.  

 Ved nye indskud tages der ligeledes udgangspunkt i den fordelingsnøgle, der 109.

er anvendt pr. 1. marts 1981 eller datoen for idriftsættelsen, hvis 

varmeforsyningsvirksomheden er etableret efter 1. marts 1981. Det skyldes, at der 

ved opgørelsen af den initiale indskudskapital tages udgangspunkt i denne dato, 

hvor varmeforsyningslovens prisbestemmelser trådte i kraft.   

 En efterfølgende udvikling eller ændring i forholdet mellem 110.

produktionsformerne vil således som udgangspunkt ikke påvirke fordelingsnøglen, 

som anvendes på nye indskud uanset, hvornår indskuddet foretages. Dette svarer 

til metoden både ved opgørelsen af den initiale indskudskapital og ved 

korrektioner for udlodninger. Der vil således være konsistens i metoden, der 

anvendes til fordeling af både indskudskapital, indskud og udlodninger, når 

varmeforsyningsvirksomheden, der ansøger om forrentning af indskudskapital har 

forenet produktion.   

 Sekretariatet vurderer dog, at udgangspunktet må modificeres i de tilfælde, 111.

hvor det er dokumenteret/sandsynliggjort, at et nyt indskud alene er foretaget med 

henblik på anlægsinvesteringer til varmesiden. I sådanne tilfælde finder 
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sekretariatet, at det ikke vil være rimeligt, hvis det nye indskud skal fordeles efter 

samme fordelingsnøgle, der er anvendt ved fordelingen af den initiale 

indskudskapital. Nye indskud, der alene er foretaget med henblik på investeringer 

på varmesiden, kan således som helhed lægges til indskudskapitalen på 

varmesiden og forrentes over varmepriserne.      

 Problemstillingen gør sig som udgangspunkt alene gældende for centrale 112.

værker og affaldsforbrændingsanlæg, idet det er nødvendigt at foretage en 

fordeling af indskudskapitalen på disse værkers forenede ydelser for udelukkende 

at forrente varmesidens andel heraf. Metoden vil dog også kunne finde anvendelse 

på andre varmeforsyningsvirksomheder, der har foretaget regnskabsmæssig 

adskillelse.  

 Sekretariatet har herved lagt vægt på principperne i problemstilling D og E 113.

om fordeling af den initiale indskudskapital på henholdsvis varme og de andre 

ydelser, der efter sekretariatets vurdering også finder anvendelse ved fordelingen 

af nye indskud. Principperne i problemstilling H finder ligeledes anvendelse.   

INDSTILLING  

 Centrale værker, affaldsforbrændingsanlæg og andre 114.

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. 

 I de tilfælde, hvor det er dokumenteret/sandsynliggjort, at et nyt indskud 115.

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.  

 

PROBLEMSTILLING  

 

 Når en varmeforsyningsvirksomhed med forenet produktion har ansøgt om 116.

forrentning af indskudskapital, og der er foretaget en fordeling heraf på 

varmesiden og de andre ydelser, kan der alene tillades forrentning af den del af 

den initiale indskudskapital, der kan henføres til varmesiden. Spørgsmålet er 

herefter, hvordan indskudskapitalen skal reguleres, når centrale værker,  

affaldsforbrændingsanlæg og andre varmeforsyningsvirksomheder med 

regnskabsmæssig adskillelse har foretaget udlodninger. 
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BEGRUNDELSE  

 

 Der skal efter praksis om opgørelsen af indskudskapital, jf. bilag 1 foretages 117.

en korrektion af opgørelsen af indskudskapitalen, når der enten foretages udlod-

ninger eller nye indskud. Nye indskud behandles ovenfor i punkt G. 

 Sekretariatet finder, at udlodningerne som udgangspunkt skal korrigeres efter 118.

samme fordeling, som den initiale indskudskapital er fordelt efter mellem varme-

siden og de andre ydelser. Det gælder uanset, hvornår udlodningen foretages, og 

uagtet hvordan fordelingen af varmeforsyningsvirksomhedens produktion efterføl-

gende måtte have ændret sig.  Fordelingen skal således foretages efter samme me-

tode, som ved opgørelsen af den initiale indskudskapital pr. 1. marts 1981 eller 

idriftsættelsestidspunktet, hvis varmeforsyningsvirksomheden er etableret senere.  

 Dette er en konsekvens af den tidligere indstilling under punkt D og E, hvor 119.

indskudskapitalens oprindelige fordeling ikke senere påvirkes af udviklingen mel-

lem varmesiden og de andre ydelser efter opgørelsestidspunktet for den initiale 

indskudskapital. Det er samtidig en konsekvens af, at indskudskapital er et regula-

torisk begreb, som efter gældende praksis alene påvirkes af udlodninger og nye 

indskud, men ikke påvirkes af udviklingen af aktivværdier eller andre forhold i 

varmeforsyningsvirksomhedens løbende drift, jf. bilag 1.  

 Som det fremgår ovenfor, jf. pkt. 24, er der som udgangspunkt ikke hjemmel 120.

til at forrente en indskudskapital vedrørende el over varmepriserne. Det vil som 

udgangspunkt sige centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg, jf. punkt D, samt 

for andre værker end centrale kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, der 

har regnskabsmæssig adskillelse af indtægter og omkostninger på henholdsvis 

varme og de andre ydelser, jf. punkt E.  

 Det medfører, at hvis f.eks. den initiale indskudskapital er fordelt med 75 pct. 121.

til varmesiden og 25 pct. til de andre ydelser, typisk el, vil det alene være 75 pct. 

af den opgjorte indskudskapital, der vil blive forrentet over varmepriserne. Den 

samme metode foreslås anvendt ved efterfølgende udlodninger. Det vil sige, at ved 

udlodningen, fordeles 75 pct. til varmesiden og 25 pct. til de andre ydelser. 

Herefter vil det alene være 75 pct. af udlodningen, som fratrækkes 

indskudskapitalen.   

 I de tilfælde, hvor der er foretaget nye indskud, og disse indskud alene er 122.

foretaget med henblik på anlægsinvesteringer på varmesiden, og derfor alene til-

lagt indskudskapitalen på varmesiden, må der efter sekretariatets vurdering tages 

højde herfor, når indskudskapitalen skal korrigeres i forhold til en efterfølgende 

udlodning. Efter sekretariatets vurdering gælder dette i de tilfælde, hvor fordelin-

gerne af den initiale indskudskapital og de efterfølgende korrektioner på grund af 

forenet produktion er forskellige procentuelt. Det beløb der fratrækkes indskuds-

kapitalen som følge af en udlodning opgøres således med udgangspunkt i den ini-

tiale indskudskapital, de efterfølgende indskud og fordelingen heraf, og tillægges 

hver især vægt i forhold til andelen af indskudskapitalen. Sekretariatet vurderer, at 

dette også må gøre sig gældende i andre tilfælde, hvor det er dokumenteret, at et 
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nyt indskud er foretaget er foretaget efter en anden fordeling, f.eks. med 80 pct. til 

varmesiden og 20 pct. til de andre ydelser. I sådanne tilfælde må der således forta-

ges en forholdsmæssig fordeling af det nye indskud ved efterfølgende udlodnin-

ger.   

 Eksempelvis vil der i en varmeforsyningsvirksomhed med forenet 123.

produktion, hvor den samlede initiale indskudskapital udgør 1 mio. kr. som er 

fordelt med 75 pct. til varmesiden (750 t.kr.) og hvor der efterfølgende er indskudt 

150 t.kr. udelukkende af hensyn til varmesiden, skulle tages højde herfor i 

forbindelse med en udlodning. Et udlodningsbeløb på f.eks.100 t.kr. bliver fastsat 

til 78 t.kr. og fragår indskudskapitalen (750 t.kr. + 150 t.kr.) ved følgende 

beregning: 

100 𝑡. 𝑘𝑟  ∙   (
750 𝑡.𝑘𝑟

1 𝑚𝑖𝑜.𝑘𝑟
∙

1 𝑚𝑖𝑜.𝑘𝑟

(1 𝑚𝑖𝑜..𝑘𝑟+150 𝑡.𝑘𝑟)
) + (

150 𝑡.𝑘𝑟

150 𝑡.𝑘𝑟
+

150 𝑡.𝑘𝑟

(1 𝑚𝑖𝑜..𝑘𝑟+150 𝑡.𝑘𝑟)
) =  78 𝑡. 𝑘𝑟  

INDSTILLING 

 

 Ved efterfølgende udlodning hos centrale kraftvarmeværker, 124.

affaldsforbrændingsanlæg og andre varmeforsyningsvirksomheder med 

regnskabsmæssig adskillelse sker der fradrag i indskudskapitalen med samme 

fordelingsnøgle for værdien af udlodningen, som er anvendt på fordelingen af den 

initiale indskudskapital mellem varmesiden og de andre ydelser. 

 I de tilfælde, hvor det er dokumenteret/sandsynliggjort, at et nyt indskud 125.

alene eller primært er foretaget med henblik på anlægsinvesteringer til varmesiden, 

og hvor der efterfølgende foretages en udlodning, fastsættes udlodningen 

forholdsmæssigt mellem varmesiden og de andre ydelser.    

 

I. PROCESVARME – I HVILKET OMFANG KAN PRODUKTION AF PROCES- OG RUM-

VARME ANSES FOR FORENET PRODUKTION 

PROBLEMSTILLING 

 

 En del varmeforsyningsvirksomheder leverer udover energi til bygningers 126.

opvarmning og forsyning med varmt vand (samlet betegnet ”rumvarme”) også 

varme til procesformål (”procesvarme”)
16

. Frem til en lovændring af 

varmeforsyningsloven i 2012, blev prisbestemmelserne administreret således, at 

levering til procesformål var omfattet heraf. Denne praksis udsprang af Gas- og 

Varmeprisudvalgets afgørelse af 22. september 1981, som blev videreført ved 

Energitilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2008.
17

 

 Der var imidlertid en vis usikkerhed om rækkevidden af prisreguleringen, 127.

hvilket medførte, at der i 2012 blev vedtaget en række ændringer til 

 
16 Procesvarme kan f.eks. være opvarmet vand, der herefter indgår i en virksomhedsproduktion. 

17 Se retsgrundlagets side 7, bilag 1  
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varmeforsyningsloven. Fra 2012 og frem til 2015 var procesvarme ikke længere 

omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering. Ved en ny lovændring i 2015 

blev det dog igen muligt for varmeforsyningsvirksomhederne at lade procesvarme 

være omfattet af lovens prisbestemmelser efter nærmere fastsatte regler.  

 Sekretariatet har på den baggrund overvejet, hvordan det påvirker 128.

Energitilsynets kompetence til at tiltræde forrentning af indskudskapitalen, når en 

del af procesvarmen i nogle år og under visse betingelser ikke er eller har været 

omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. 

BEGRUNDELSE 

 

 Sekretariatet finder, at det er en konsekvens af indstilling i punkt D og E, at 129.

forenet produktion i form af levering af både rumvarme og procesvarme alene har 

betydning, hvis der var en sådan forenet produktion på tidspunktet for opgørelsen 

af varmeforsyningsvirksomhedens initiale indskudskapital.  

 Frem til lovændringen af 20. juni 2012 var det muligt at indregne forrentning 130.

af indskudskapitalen af varme leveret til procesformål i varmepriserne, da både 

rumopvarmning og procesvarme blev afregnet efter princippet om nødvendige 

omkostninger. Sekretariatet mener derfor ikke, at leverance af procesvarme i 

denne periode har betydning for ansøgninger om forrentning af indskudskapital. 

Sekretariatet har herved også lagt vægt på, at der som følge af, at begge ydelser 

blev afregnet på samme måde, som udgangspunkt også har været anmeldt en 

samlet pris for de to ydelser. 

 Lovændringen i 2012 fastsatte for aftaler indgået efter lovens ikrafttræden, at 131.

prisfastsættelsen for procesvarme kunne ske til en højere pris end efter 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Når sådanne aftaler indgås skulle der 

således efterfølgende være regnskabsmæssig adskillelse mellem de to ydelser. 

Levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. 

elforsyningslovens § 10, stk. 6, var dog stadig omfattet af bestemmelsen i 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. bestemmelsens sidste punktum.  

 Af bemærkningerne til lovforslaget til ændringsloven
18

 fremgår, at 132.

Energitilsynet kunne træffe afgørelse om, at varmeforsyningsvirksomheder 

omfattet af prisbestemmelserne ikke skulle holde aktiviteter vedrørende f.eks. 

levering til procesformål regnskabsmæssigt adskilt fra andre aktiviteter under 

forudsætning af, at indtægterne blev anvendt til at sætte prisen på leveringen til 

rumopvarmning og varmt brugsvand ned. Hvis en varmeforsyningsvirksomhed på 

denne baggrund ikke har haft regnskabsmæssig adskillelse, er det herefter 

sekretariatets vurdering, at virksomheden – i lighed med indstilling i punkt A, B 

og C – som udgangspunkt kan få forrentning af hele indskudskapitalen. 

Udgangspunktet må dog fraviges, hvis det forekommer uforeneligt med de 

foreliggende oplysninger i sagen.  

 
18 Se retsgrundlagets punkt 30ff, bilag 1 
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 Hvis en varmeforsyningsvirksomhed har haft regnskabsmæssig adskillelse, 133.

skal der dog foretages en fordeling af fællesomkostningerne. Denne fordeling kan 

f.eks. tage udgangspunkt i fordelingen af varmemængden til henholdsvis rum- og 

proces, jf. forarbejderne til lovændringen i 2012.
19 

 

 Ved lovændringen af 1. juni 2015 blev det fastsat, at såfremt der ikke blev 134.

anmeldt en omkostningsfordeling mellem varme leveret til rumopvarmning og 

procesformål, kunne begge ydelser afregnes efter prisbestemmelserne i 

varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 20 c, jf. bilag 1. Det er dog en 

forudsætning, at ydelserne produceres på de samme fysiske anlæg. Hvis en 

varmeforsyningsvirksomhed med idriftsættelsesdato i denne periode ikke 

anmelder en omkostningsfordeling, er det sekretariatets vurdering, at 

virksomheden på denne baggrund vil kunne få forrentning af hele 

indskudskapitalen fra 2015 og fremadrettet. 

 Har varmeforsyningsvirksomheden derimod anmeldt en 135.

omkostningsfordeling, er det sekretariatets vurdering, at forrentningen af 

indskudskapitalen skal foretages i overensstemmelse med den anmeldte 

omkostningsfordeling, så det alene er den del af indskudskapitalen, der vedrører 

rumvarme, der indregnes i varmepriserne.  

 Sekretariatet har som supplement hertil indhentet Kammeradvokatens 136.

vurdering af sekretariatets indstilling og begrundelse herfor, for så vidt angår i 

hvilke perioder og under hvilke betingelser procesvarme og rumvarme kan anses 

for forskellige ydelser og således udgøre forenet produktion. Kammeradvokaten er 

enig i sekretariatets vurdering.  Kammeradvokaten har redegjort for sin vurdering i 

vedlagte notat af 3. oktober 2016 (side 14-17) (bilag 2). Kammeradvokaten har 

ikke vurderet sekretariatets indstilling om betydningen at dette for behandlingen af 

ansøgninger om forrentning fra varmeforsyningsvirksomheder, der har eller har 

haft produktion af såvel rumvarme som procesvarme. 

INDSTILLING 

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITALEN VED IDRIFTSÆTTELSE INDEN 

LOVÆNDRINGEN I 2012 

 

 Idet både rum- og procesvarme i perioden var omfattet af 137.

varmeforsyningslovens prisbestemmelser, kan varmeforsyningsvirksomheder, som 

producerer både rumvarme og procesvarme, som udgangspunkt få forrentning af 

hele indskudskapitalen i perioden frem til lovændringen af 20. juni 2012.  

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITALEN I VED IDRIFTSÆTTELSE I PERIODEN 2012-

2015 

 

 
19 Se retsgrundlagets punkt 30ff, bilag 1 
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 Varmeforsyningsvirksomheder, som ikke har haft regnskabsmæssig 138.

adskillelse i perioden fra den 20. juni 2012 til den 1. juli 2015, kan som 

udgangspunkt få forrentning af hele indskudskapitalen. Dette udgangspunkt må 

imidlertid fraviges, hvis det efter en umiddelbar vurdering forekommer uforeneligt 

med de i sagen foreliggende oplysninger. 

 For så vidt angår varmeforsyningsvirksomheder, som har haft 139.

regnskabsmæssig adskillelse i perioden, skal der foretages en fordeling af 

fællesomkostningerne. Der kan i den forbindelse tages udgangspunkt i fordelingen 

af varmemængden til henholdsvis rum- og procesvarme.   

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITALEN I VED IDRIFTSÆTTELSE FRA LOVÆN-

DRINGEN I 2015 OG FREMADRETTET 

 

 Hvis en varmeforsyningsvirksomhed har anmeldt en omkostningsfordeling, 140.

skal forrentning af indskudskapital ske i overensstemmelse med denne fordeling, 

hvorefter alene indskudskapital vedrørende rumopvarmning kan forrentes over 

varmepriserne.  

 Har en varmeforsyningsvirksomhed ikke anmeldt en omkostningsfordeling, 141.

kan den som udgangspunkt få forrentning af hele indskudskapitalen, da begge 

ydelser i så fald skal afregnes efter prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven, jf. 

lovens § 20 c. 

J. BEMYNDIGELSE TIL SEKRETARIATET  

PROBLEMSTILLING 

 

 Energitilsynet er ved vurderingen af, om en given forrentning af 142.

indskudskapitalen kan anses for rimelig, overladt et betydeligt skøn
20

. Sekretariatet 

kan ikke udøve dette skøn i sager, der enten ligger uden for Energitilsynets faste 

praksis eller er af væsentlig økonomisk betydning, uden en nærmere bemyndigelse 

hertil. 

BEGRUNDELSE 

 

 Det følger af § 1, stk. 1, i bekendtgørelsen om Energitilsynets opgaver, at 143.

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i 

overensstemmelse med elforsyningslovens og varmeforsyningslovens formål, som 

angivet i disse loves § 1. Energitilsynets opgaver, herunder sekretariatets opgaver, 

er endvidere reguleret af Energitilsynets forretningsorden, jf. bilag 1.  

 Af forretningsordenens § 5 fremgår, at Energitilsynet træffer afgørelse efter 144.

forelæggelse af sager af principiel karakter, herunder sager af væsentlig 

samfundsmæssig eller økonomisk interesse. Af forretningsordenens § 39, stk. 2, 

 
20 Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2012 (j.nr. 1021-10-3).  
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fremgår, at sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse 

med tilsynets faste praksis, og med de af tilsynet tilkendegivne retningslinjer, eller 

i sager af mindre økonomisk betydning. 

 På Energitilsynets hjemmeside er notatet ”Forelæggelse af sager” 145.

offentliggjort, jf. bilag 1. I notatet redegøres for, hvilke typer sager der forelægges 

for Energitilsynet og for den fremgangsmåde, 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? 

 

 Der verserer ca. 60 sager, hvor en varmeforsyningsvirksomhed har ansøgt 146.

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 ansøgning 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 anvende som støtte for vurderingen af, hvad der udgør 

en rimelig forrentning.  

 Notatet af 16. december 2015 vedrørte primært fastsættelsen af den initiale 147.

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.     

 Formålet med indeværende notat er, at retningslinjerne for sekretariatets 148.

arbejde med 1) fastsættelsen af indskudskapitalen for de 

varmeforsyningsvirksomheder, der har søgt om tilladelse til indregning af 

forrentning af indskudskapital og som har forenet produktion, og 2) udlodninger 

eller indskud, varmeforsyningsvirksomhederne (med eller uden forenet 

produktion) har foretaget, bliver godkendt af Energitilsynet. Retningslinjerne vil 

blive anvendt fremadrettet på alle sager om forrentning af indskudskapital.  

 Sekretariatet finder, at det vil være mest hensigtsmæssigt, og medføre en 149.

hurtigere behandling 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 varmeforsyningsvirksomheder, der har 

forenet produktion og/eller har foretaget udlodninger eller indskud. Dette ændrer 
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ikke ved, at Energitilsynet fortsat vil få forelagt den til varmeområdet tilpassede 

WACC-model, der skal anvendes i sagsbehandlingen af, hvad der udgør en rimelig 

forrentning for de konkrete varmeforsyningsvirksomheder, til godkendelse. 

INDSTILLING 

 

 Inden for disse supplerende rammer bemyndiger Energitilsynet sekretariatet 150.

til, når Energitilsynet har taget stilling til den WACC-model, der indgår i 

vurderingen af, hvad der udgør en rimelig 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 

indskudskapital. 

 

 RETSGRUNDLAG 

 Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1. 151.

 


