
 

Energiklagenævnet 
Frederiksborggade 15 
1360 København K   
 

 
Energitilsynets bemærkninger til klage over afgørelse om 
forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jyll and Varme A/S 
 
Energiklagenævnet har ved brev af 6. januar 2010 fremsendt foreløbig 
klage af 22. december 2009 fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S (her-
efter EGJ Varme) v/Christine Jansby over Energitilsynets afgørelse af 
30. november 2009 om især forrentning af indskudskapital. 
 
Energitilsynets sekretariat har den 3. februar 2010 sendt sagens akter og 
postlisten til Energiklagenævnet.  
 
Samtidig med dette brev fremsendes enkelte yderligere bilag, som frem-
går af bilagslisten nederst i brevet. 
 
Energiklagenævnet har ved brev af 9. februar 2010 fremsendt EGJ Var-
mes uddybende klageskrift af 4. februar 2010, og anmodet om Energitil-
synets bemærkninger senest den 3. marts 2010. Energiklagenævnet har 
ved e-mail af 3. marts 2010 udsat fristen til den 31. marts 2010. 
 
Energiklagenævnet har ved brev af 11. marts 2010 fremsendt EGJ Var-
mes supplerende uddybende klageskrift af 10. marts 2010 om korrektion 
for skattepligt ved fastsættelse af indskudskapitalforrentning. Energitil-
synets bemærkninger til den supplerende klage findes side 25ff. 
 

Indledende bemærkninger 
Principiel sag 
Den påklagede afgørelse er den første sag, hvor en varmeforsyning har 
anmodet om forrentning af en indskudskapital opgjort som aktivernes 
nedskrevne genanskaffelsesværdier pr. 1. marts 1981. Afgørelsen er der-
for principiel, og der er ikke en tidligere praksis at sammenligne med1. 
Derfor er der heller ikke tale om, at en tidligere praksis ændres med til-
bagevirkende kraft. 
 
Sagens hovedtema er, hvilket beløb der kan indregnes i priserne, som ud-
tryk for en rimelig forrentning af indskudskapitalen. Centrale delelemen-

                                                 
1 Afgørelsen side 55 øverst og punkt 361. 
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ter er opgørelse af størrelsen af indskudskapitalen, og stillingtagen til 
størrelsen af en rimelig forrentning heraf. 
 
Energitilsynet udøver et skøn 
Energitilsynet har truffet afgørelse om hvilket beløb, der kan indregnes i 
priserne, som udtryk for en rimelig forrentning af indskudskapitalen. 
 
Det fremgår ikke af bestemmelser i varmeforsyningsloven, eller af be-
kendtgørelser udstedt efter loven, hvilke lovlige hensyn, der kan indgå 
ved vurdering af, om en forrentning af indskudskapital er rimelig.2 Om-
talen af forrentningsspørgsmålet i lovbemærkningerne til varmeforsy-
ningsloven er yderst sparsom. Det samme gælder spørgsmålet om hvor-
dan indskudskapital opgøres i en varmeforsyning, der var i drift ved lo-
vens ikrafttræden. 
 
Derfor skal Energitilsynet udøve et betydeligt skøn ud fra Energitilsynets 
vurdering af de saglige hensyn i relation til vurdering af en ”rimelig ren-
te”. 
 
Energitilsynet har udøvet dette skøn på baggrund af grundige overvejel-
ser om hvordan indskudskapitalen med rimelighed kan opgøres og hvil-
ken metode, der ville være velegnet som udgangspunkt for vurdering af 
en ”rimelig forrentning”. 
 
Indskudskapital 
Begrebet indskudskapital er et regulatorisk begreb, som ikke svarer til 
”indskudskapital”3 i sædvanlig regnskabsmæssig/selskabsretlig forstand, 
d.v.s. det beløb, som virksomhedens ejere ved stiftelsen eller senere fak-
tisk har skudt ind i virksomheden.4 Begrebet omfatter således også god-
kendt akkumuleret forretning. 
 
I den gældende varmeforsyningslov har begrebet alene betydning som 
grundlag for Energitilsynets godkendelse af ansøgninger om indregning 
af en rimelig forrentning i priserne. Tidligere havde begrebet også betyd-
ning for, hvor stor en del af vederlaget ved salg af varmeforsyningsvirk-
somhed en kommune kunne beholde uden modregning i bloktilskuddet. 
 
En varmeforsyningsvirksomheds indskudskapital efter varmeforsynings-
loven er tilladt opgjort på to måder. For det første kan indskudskapital 

                                                 
2 Se afgørelsen punkt 95ff. 
3 Indskudskapital opgjort efter administrationsgrundlaget svarer heller ikke til ”virk-

somhedskapital”, som denne er defineret i bilag 1, punkt A 7, til årsregnskabsloven. 

Indskudskapital svarer heller ikke til egenkapital, som denne er defineret i årsregn-

skabslovens § 25. Se hertil afgørelsen punkt 47. Se kapitalstørrelserne i EGJ Varme i 

bilag 3 til dette brev. 
4 Det parallelle begreb ”indskudskapital” i elforsyningsloven er indgående behandlet i 

»Redegørelse fra arbejdsgruppen til afklaring af begreberne ”indskudskapital” og ”fri 

egenkapital” i elforsyningsloven« af 27. februar 2002. Se særlig side 3. Vedlagt som bi-

lag 1. 
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opgøres som de bogførte indskud. I alle Energitilsynets hidtidige sager 
om forrentning har indskudskapitalen været opgjort på denne måde. For 
det andet kan varmeforsyninger, der havde anlæg i drift ved prisbestem-
melsens ikrafttræden, opgøre indskudskapitalen bl.a. på baggrund af 
Administrationsgrundlaget5 (fodnote), d.v.s. ved anvendelse af ned-
skrevne genanskaffelsesværdier.  
 
Indskudskapital opgjort efter administrationsgrundlaget har fællestræk 
med det, der tidligere har været omtalt som den ”fri egenkapital”. Den 
”fri egenkapital” har været omtalt, som den del af egenkapitalen, som ik-
ke er bundet af varmeforsyningsloven til at skulle føres tilbage til forbru-
gerne gennem lavere priser. Heri lå, at hvis en kommune afstod en el- el-
ler varmeforsyning, så ville kommunen kun blive modregnet i bloktil-
skuddet, for så vidt den del af provenuet, som oversteg indskudskapitalen 
(tidligere benævnt ”fri egenkapital”). Den ”fri egenkapital” var altså til 
”fri disposition” for den afstående kommune, når den ved et salg blev 
frigjort.  
 
Til ”fri disposition” har imidlertid aldrig været omtalt som en ret til en 
indtjening, som skaber likviditetsmæssig mulighed for at foretage udlod-
ninger af en indskudskapital eller en ”fri egenkapital” af en bestemt stør-
relse.6 
 
Det fremgår ikke af varmeforsyningsloven hvordan indskudskapital op-
gøres i en varmeforsyning, der var i drift ved lovens ikrafttræden. På 
baggrund af en afvejning af sagens saglige hensyn fandt Energitilsynet 
det rimeligt at opgøre aktivernes værdi pr. 1. marts 1981 som nedskrevne 
genanskaffelsesværdier, og anvende denne opgørelse, som grundlag for 
forrentning. Dette er beskrevet i Administrationsgrundlaget.7 
 
Rimelig forrentning 
Det er Energitilsynets skøn, at WACC-metoden er et velegnet udgangs-
punkt til vurdering af en rimelig forrentning af indskudskapital. WACC-
metoden er en almindeligt accepteret metode til vurdering af forventnin-
ger til afkast i virksomheder. Metoden anvendes bl.a. også af Energitil-
synet ved administration af naturgasforsyningsloven, af IT-og Telestyrel-
sen ved administration af teleloven8, og af Statens Luftfartsvæsen ved 
administration af lov om luftfart.9 
                                                 
5 Bilag 3 og 4 til den påklagede afgørelse. 
6 Afgørelsen punkt 333-336. Tværtimod har lovgiver været meget bevidst om, at pris-

bestemmelsen satte snævre rammer for de regulerede virksomheders mulighed for at 

give generere et overskud. Se mere hertil i bilag 5. 
7 Se bilag 4 til afgørelsen. 
8 Bekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 

på telemarkedet.  
9 Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 9-15, Bestemmelser om betaling for benyttelse af 

lufthavne (lufthavnstakster), Udgave 2, 19. december 2008, fastsat i medfør af § 71, stk. 

1, stk. 3 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 

2007. 
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Energitilsynets valg af metode og parametre kan alle diskuteres. Det af-
gørende er, at valg af metode og parametre samlet set er baseret på sagli-
ge hensyn, som er egnet til at indgå i vurderingen af, om et forrentnings-
beløb er rimeligt.  
 
WACC-metoden som sådan er matematisk i sin karakter. Valget af netop 
denne metode, med netop disse parametre er imidlertid udtryk for Ener-
gitilsynets samlede skøn over, at metoden i sin helhed, er saglig og rime-
lig til vurdering af, hvilket beløb det er rimeligt at tillade indregnet i pri-
serne, som udtryk for en rimelig forrentning af indskudskapitalen. 
 
Energitilsynets sekretariats påstand: Afgørelsen bør stadfæstes 
Klagen til Energiklagenævnet er kendetegnet ved, at den altovervejende 
fremfører de samme synspunkter, som EGJ Varme flere gange tidligere 
har fremført, og som Energitilsynet har taget stilling i den påklagede af-
gørelse. 
 
Energitilsynets sekretariat har genovervejet EGJ Varmes hovedsyns-
punkter, og i den forbindelse på ny gennemgået både afgørelsens retlige 
vurderinger og metodevalg. Sekretariatet må også efter denne gennem-
gang fastholde den trufne afgørelse, herunder det faktiske grundlag, de 
retlige vurderinger, og de skøn, som har dannet grundlag for afgørelsen. 
 
For så vidt angår de markedsmæssige oplysninger og vurderinger, som er 
indgået i Energitilsynets afgørelse har sekretariatet forelagt EGJ Varmes 
klage for Grant Thornton, hvis kommentarer er vedlagt som bilag 6. Vi 
noterer os, at Grant Thornton har konstateret, at der er en regnefejl i be-
regning af betaværdien.10 Vi har på den baggrund bedt Grant Thornton 
om at foretaget en fornyet beregning af renterne på baggrund af en beta-
værdi på 0,20.11 Ved beregning af fremmedkapitalforrentningen (den la-
ve rente) har hidtil været anvendt den risikofri rente for egenkapitalen., 
hvor der skulle anvendes den risikofrie rente for gælden. Grant Thorn-
tons nye beregning af 29. marts 2010 er vedlagt som bilag 7 er korrigeret 
for disse forhold. På den baggrund er vi indstillet på, at Energiklagenæv-
net ændrer det forrentningsbeløb, der kan indregnes i priserne, i overens-
stemmelse hermed.12 
 
Ud over denne ændring giver klagerne fra EGJ Varme efter sekretariatets 
vurdering ikke anledning til andre ændringer.  
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor, at Energiklagenævnet bør stad-
fæste afgørelsen. 
 

                                                 
10 Se Grant Thorntons kommentarer afsnit 3.3.1, side 5. 
11 Den nye beregning af 29. marts 2010 er vedlagt som bilag 7. 
12 Sekretariatet har foretaget en beregning af forrentningsbeløb for årene 2003-2009 på 

baggrund af de opdaterede renter beregnet af Grant Thornton. Se bilag 8. 
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Energitilsynets nedenstående bemærkninger til klagen er disponeret på 
samme måde som selskabets klage af 4. februar 2010 (herefter ”klagen”). 
 

Den påklagede afgørelse 
” […..] 
28. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering følgende afgørelse: 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne forrentning af 
egenkapital i priserne på levering af varme, da bestemmelserne i § 20, 
stk. 1, i varmeforsyningsloven og § 6, i afskrivningsbekendtgørelsen 
ikke giver mulighed for forrentning af egenkapital. 

At Energitilsynet ikke kan tiltræde, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S 
fremover i priserne indregner forrentning af indskudskapital for årene 
1981 til 2002, 

At Energitilsynet tiltræder, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S i priserne 
kan indregne forrentning af indskudskapital for årene 2003 til 2009 på i 
alt 222.122.945 kr., jf. § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven, og jf. § 6 i 
afskrivningsbekendtgørelsen på følgende vilkår: 

• EnergiGruppen Jylland udarbejder en plan for hvilke beløb, der 
indregnes i priserne i de enkelte år, således at priserne i de enkelte 
år ikke bliver urimelige, jf. § 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, 

• Energitilsynets sekretariat kan tiltræde planen,  
• Hvis selskabet ønsker at udnytte muligheden for at indregne for-

rentningen i priserne, skal indregning i priserne indledes senest 1. 
januar 2011 og 

• Planen for indregning i priserne skal i øvrigt følges. 
 

29. Samtidig bemyndiger Energitilsynet sekretariatet til at forhandle med Ener-
giGruppen Jylland om planen og til at tiltræde den.” 

 

Ad) 4.1 Emner for afgørelsen og klagesagen 
I klagen angives afgørelsens hovedproblemstillinger således13:  

”1) Råderetten over egenkapitalen og forrentning heraf. 
2) Fastlæggelsen af størrelsen af indskudskapitalen og indregning 
af forrentning heraf i priserne. 
3) Fastsættelse af afskrivningsgrundlaget på grundlag af værdien af 
aktiverne den 1. marts 1981.” 

 
Som det fremgår af den påklagede afgørelse (punkt 28), har afgørelsen af 
30. november 2009 tre led: 

• Forrentning af egenkapital kan ikke indregnes i priserne. 
• Forrentning af indskudskapital for årene 1981 til 2002 kan 

ikke indregnes i priserne. 

                                                 
13 Klagen side 5. 
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• Forrentning af indskudskapital for årene 2003 til 2009 - 
222.122.945 kr. - kan indregnes i priserne fremover på de 
nævnte vilkår. 

 
I klagen anføres, at afgørelsen vedrører råderetten over egenkapitalen.  
 
Det bestrides. 
 
Varmeforsyningsloven indeholder ikke hjemmel til at træffe afgørelse 
om råderetten over egenkapitalen, hvilket var EGJ Varmes påstand 1 i 
ansøgningen af 8. september 2008. Det har Energitilsynets sekretariat 
første gang meddelt EGJ Varme i første høringsudkast af 15. maj 2009. 
EGJ Varme erklærede sig enig heri i brev af 2. juli 2009, side 6, kapitel 
1, 2. afsnit. 
 
I klagen anføres, at Energitilsynet ikke har truffet afgørelse om forrent-
ning af egenkapitalen. 
 
Det bestrides ligeledes. 
 
EGJ Varme har anmodet Energitilsynet om at tiltræde, at forrentning af 
den til enhver tid værende egenkapital kan indregnes i priserne, hvilket 
var EGJ Varmes påstand 2 i ansøgningen af 8. september 2008. 
 
Energitilsynet har truffet afgørelse om dette spørgsmål i punkt 28, 1. led. 
 
De tre led i afgørelsen (punkt 28) er hver for sig selvstændige afgørelser, 
som kunne påklages. EGJ Varme har ikke påklaget punkterne 1 og 2. 
 
Energitilsynets bemærkninger i dette brev vedrører derfor alene afgørel-
sens punkt 3. 
 
Punkt 3 er én afgørelse. Den indeholder Energitilsynets tiltræden af, at 
222.122.975 kr. er en rimelig forrentning af indskudskapitalen, som kan 
indregnes i priserne.  
 
I denne afgørelse indgår tre delelementer:  

a) Størrelsen af indskudskapitalen. (forrentningsgrundlag, et beløb) 
Denne afgørelse er den første sag, hvor en kollektiv varmeforsy-
ningsvirksomhed, der havde anlæg i drift den 1. marts 1981, har 
opgjort indskudskapitalens størrelse, og hvor Energitilsynet tager 
stilling til opgørelsesmetoden i form af en afgørelse. Metoden er 
beskrevet i ”Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvar-
meaktiver pr. 1. marts 1981”14 Administrationsgrundlaget er ikke 
en afgørelse i selv. 

b) Forrentningssats. (i %) 
Denne afgørelse er den første sag, hvor Energitilsynet tager kon-
kret stilling til hvilken forrentningssats, der kan anvendes på en 
indskudskapital, opgjort som nævnt ovenfor. 

                                                 
14 Se akt 40, bilag 4. 
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c) En rimelig forrentning til indregning i priserne. (et beløb) 
Denne afgørelse er den første sag, hvor Energitilsynet tager kon-
kret stilling til hvilken forrentning (hvilket beløb), der kan anses 
som rimelig, jf. vfl. § 20, stk. 2, til indregning i priserne i en sag, 
hvor indskudskapitalen er opgjort efter administrationsgrundla-
get. 

 
I klagen understreges side 6, at opgørelsen af indskudskapitalens størrel-
se ikke er omfattet af klagesagen, og at klagen alene vedrører rentesatsen 
og dermed også forrentningsbeløbet. 
 
Energitilsynet har ikke truffet en selvstændig afgørelse alene om forrent-
ningssatsen, men har truffet en afgørelse om hvilket beløb (222.122.975 
kr.), der kan indregnes i priserne som en rimelig forrentning af indskuds-
kapital, jf. § 20, stk. 2 i varmeforsyningsloven. Som del af denne afgø-
relse, har Energitilsynet taget stilling – men ikke truffet afgørelse om - 
størrelsen af indskudskapitalen og forrentningssatsen i procent. 
 
Temaet for Energiklagenævnets prøvelse er – efter tilsynets opfattelse – 
om et forrentningsbeløb på 222.122.945 kr. til indregning i priserne er 
rimeligt som forrentning af indskudskapitalen for årene 2003-2009. I 
denne prøvelse af punkt 3 indgår alle de tre led, litra a-c nævnt ovenfor. 
 
Energiklagenævnet er ved denne prøvelse ikke bundet af klagerens eller 
Energitilsynets påstande. 
 

Ad) 4.2 Betydning og karakter af indskudskapitalen 
EGJ Varme anfører i klagen, side 7:  

”Det har altid været selskabets opfattelse, at det var berettiget til at rå-
de over hele egenkapitalen og bl.a. trække denne helt eller delvist ud 
af selskabet.” 

 
EGJ Varme har i ansøgningen (påstand 1) anmodet om Energitilsynets 
tilladelse til at kunne råde over hele egenkapitalen. Det har Energitilsynet 
ikke tilsluttet sig.  
 
Energitilsynet har derimod tilkendegivet, at  

”Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om, hvor stor 
en kapital en virksomhedsejer kan trække ud af et forsyningssel-
skab.”15 

 
Energitilsynet har ikke herved vurderet EGJ Varmes påstand 1 om, at 
EGJ Varme ”frit kan disponere over deres egenkapital.” 16  
 
EGJ Varme anførte i høringssvaret af 2. juli 2009, side 6: 

                                                 
15 Afgørelsen punkt 30. Se også punkt 53. 
16 Brev af 2. juli 2009 fra EGJ Varme, side 6. 
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”Sekretariatet har således fraveget Energitilsynets beslutninger af 29. 
marts 2004 og 30. oktober 2006, der gik ud på, at Energitilsynet skul-
le opgøre den frie og bundne egenkapital.” 
 

Det er korrekt. Både de nævnte beslutninger og en række andre doku-
menter fra Energitilsynet og andre har været udarbejdet ud fra den rets-
opfattelse, at  1) varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip indebar 
en principiel sondring mellem fri og bunden egenkapital, hvor den frie 
egenkapital i relation til varmeforsyningsloven var undergivet varmefor-
syningsvirksomhedens frie rådighed, medens den bundne egenkapital ef-
ter varmeforsyningsloven enten skulle forblive i virksomheden eller til-
bageføres til forbrugerne over priserne eller på anden måde  2) at Energi-
tilsynet havde hjemmel til at træffe afgørelse om størrelsen af virksom-
hedernes frie egenkapital og 3) at et indgreb i virksomhedernes rådighed 
over den frie egenkapital kunne udgøre et ekspropriativt indgreb efter 
grundlovens § 73..  
 
Også EGJ Varmes ansøgning af 8. september 2008 byggede på denne 
retsopfattelse.  
 
Den påklagede afgørelse bygger – som det fremgår – ikke fuldt ud på 
denne retsopfattelse, men derimod på den retsopfattelse, at  

”det gældende retsgrundlag ikke [giver] Energitilsynet hjemmel til at 
opgøre eller godkende virksomheders egenkapital, men alene at opgø-
re indskudskapital, forrentningsgrundlaget og forrentningssatsen som 
led i en afgørelse om indregning af forrentning af indskudskapital i 
priserne.”17 

 
Med hensynet til forholdet til grundlovens § 73 hedder det i afgørelsen: 

”Der består imidlertid hverken efter varmeforsyningsloven eller på 
andet grundlag noget grundlovsbeskyttet krav på en indtjening, som 
skaber likviditetsmæssig mulighed for at foretage udlodninger fra sel-
skabet. Allerede som følge heraf er det ikke i strid med grundlovens § 
73 at nægte selskabet en højere forrentning end den, der i øvrigt efter 
varmeforsyningsloven må anses for en rimelig forrentning.”18  

 
Det indebærer bl.a., at de nævnte tidligere beslutninger og dokumenter 
fra Energitilsynet og fra andre, kun har relevans for den påklagede afgø-
relse med hensyn til de dele af de pågældende beslutninger og dokumen-
ter, der ikke bygger på den nu fravegne retsopfattelse. 
 
Særligt om karakteren af indskudskapitalen 
I den påklagede afgørelse er indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 opgjort 
til 628.457.000 kr.19 Indskudskapitalen udgør efter varmeforsyningslo-
ven forrentningsgrundlaget, som sammen med en forrentningssats og en 

                                                 
17 Afgørelsen punkt 1. 
18 Afgørelsen punk 334. Se tillige nedenfor på side 10 i dette brev. 
19 Afgørelsen punkt 12. Se bilag 15 til afgørelsen for oplysninger om indskudskapita-

lens størrelse ide enkelte år. 
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rimelighedsvurdering er afgørende for, hvilket forrentningsbeløb Energi-
tilsynet efter varmeforsyningsloven kan godkende som en rimelig for-
rentning til indregning i forbrugerpriserne. 
 
Som nævnt oven for side 2 er indskudskapitalen opgjort efter administra-
tionsgrundlaget på 628.457.000 kr. ikke en indskudskapital, som kan 
sidestilles med den betydning begrebet har i andre sammenhænge, her-
under heller ikke den betydning begreberne ”egenkapital” eller ”sel-
skabskapital” har i årsregnskabsloven. 
 
Det kan oplyses, at selskabets regnskabsmæssigt opgjorte egenkapital i 
2003 var 455.747.000. kr., aktiekapitalen var 50.000.000 kr.20 Indskuds-
kapitalen opgjort efter administrationsgrundlaget er således 151.612.000 
kr. større end selskabets regnskabsmæssigt oplyste egenkapital. 
 
Den indskudskapital der opgøres efter administrationsgrundlaget har ik-
ke betydning for prisen på varme på anden måde end, at den tjener som 
det forrentningsgrundlag, der indgår som et blandt flere elementer i vur-
dering af hvilket rimeligt forrentningsbeløb, der kan tillades indregnet i 
priserne. 
 

Ad) 4.3 Tvangsbinding af kapitalen 
Fra klagen citeres fra side 8: 

”Ejernes ”mulighed for frit at trække kapital ud af virksomheden” 
forudsætter, at det er muligt at fremskaffe likviditet til udlodninger. 
På trods af Kammeradvokatens udtrykkelige fremhævelse af denne 
dispositionsret over indskudskapitalen, indebærer Energitilsynets til-
kendegivelser om varmeforsyningslovens prisregler, at ejerne reelt er 
afskåret herfra. 
Den kapital, som EGJ Varme anses for tilbage i 1981 at have ”ind-
skudt” under varmeforsyningslovens prisregime er dermed i realiteten 
ikke til ejernes frie disposition.” 

 
Synspunktet om ”tvangsbinding af kapital er fremført tidligere af EGJ 
Varme, og Energitilsynet har taget stilling hertil i den påklagede afgørel-
se. 
 
Det citerede afsnit og klagen i øvrigt synes at bygge på den opfattelse, 

a) at der efter varmeforsyningsloven, grundlovens § 73 eller anden 
lovgivning består en ret til, at der til enhver tid findes (eller kan 
akkumuleres) likviditet, som gør det muligt, at den efter varme-
forsyningsloven opgjorte indskudskapital kan udloddes til ejerne, 
og 

b) at Energitilsynet har pligt til, at tillade selskabet en højere for-
rentning af indskudskapital end den, der i øvrigt efter varmefor-

                                                 
20 Årsrapport for EGJ Varme for 2003, d.v.s. opgørelse ultimo året. Se om forskellige 

kapitalbegreber side 9 i dette brev. Se bilag 3 med oversigt over indskudskapital, aktie-

kapital og egenkapital for EGJ Varme for årene 2003-2009. 
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syningsloven må anses for en rimelig forrentning, med henvis-
ning til den hævdede ret,  

c) at Energitilsynet har pligt til, at tillade afskrivninger (eller ikke 
gribe ind over for) afskrivning på et opskrevet grundlag, med 
henvisning til den hævdede ret, og 

d) at Energitilsynet ved den påklagede afgørelse, har truffet afgørel-
se om ”tvangsbinding af kapitalen” 

 
Nedenfor redegøres for, at ingen af de fire opfattelser er rigtige. 
 
Ad a)  En ”ret” til en likviditet af en bestemt størrelse. 
Spørgsmålet om Grundlovens § 73 om ekspropriation har en fremtræ-
dende plads i høringssvarene fra EGJ Varme21 og i klagen. I afgørelsen 
er forholdet til grundlovens § 73 behandlet samlet i punkterne 327-336, 
hvortil der henvises. 
 
Det var allerede ved lovens vedtagelse klart for lovgiver, at lovens pris-
bestemmelser, herunder bestemmelser om forrentning af indskudskapital, 
ville få indflydelse på de berørte virksomheders indtjeningsmuligheder, 
og det blev vurderet, at der var tale om erstatningsfri regulering i relation 
til grundlovens § 73.22 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at EGJ Varme hverken over for 
Energitilsynet eller i klagen til Energiklagenævnet har begrundet på hvil-
ken måde, varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, eller Energitilsynets ad-
ministration heraf, skulle være i strid med grundlovens § 73. 
 
Energitilsynet finder ikke, at grundlovens § 73 giver ejere en ret til, at 
der til stadighed er likviditet i de selskaber de ejer, svarende til den kapi-
tal, de måtte have indskudt. 
 
Energitilsynet finder derfor fortsat ikke, at EGJ Varme har en ret til, at 
der til enhver til findes (eller kan akkumuleres) likviditet, som giver ba-
sis for uddelinger til ejerne. 
 
Ad b)  Pligt til at tillade højere forrentning af i ndskudskapital 
Ved vurdering af en rimelig forrentning har det afgørende betydning, at 
EGJ Varme driver en monopolvirksomhed, der er sikret dækning af nød-
vendige omkostninger. Spørgsmålet er derfor, om det er rimeligt at påfø-
re varmeforbrugerne yderligere omkostninger, fordi selskabet ikke har 
likviditet til at udlodde hele indskudskapitalen.23 
 

                                                 
21 Brev af 2. juni 2009 (akt 52) og brev af 6. november 2009 (akt 63) 
22 Se mere herom i vedlagte bilag 5 om vurdering af grundlovens § 73 om ekspropriati-

on i relation til prisbestemmelsen i den første elforsyningslov. 
23 Det fremgår ikke af klagen, om EGJ Varme også hævder, at Energitilsynet har truffet 

afgørelse om tvangsbinding af selskabets likvide beholdning, som var på 160.500.000 

kr. ultimo 2008, jf. EGJ Varmes årsrapport 2008. 
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Da der ikke består en ret til, at der til enhver til findes (eller kan akkumu-
leres) likviditet af en bestemt størrelse, er der heller ikke grundlag for, at 
tillade en højere forrentning i anledning af den hævdede ret. 
 
På den baggrund finder Energitilsynets sekretariat det ikke rimeligt at på-
føre varmeforbrugerne yderligere omkostninger til dækning af den øn-
skede merforrentning. 
 
Ad c)  Afskrivning på et opskrevet grundlag 
I selskabets anmodning af 8. september 2008, var påstand 4, at hæve af-
skrivningsgrundlaget fra 11.025.000 mio. kr. til 645.112.000 mio. kr. 
 
Til støtte for påstande gjorden EGJ Varme bl.a. gældende, at  

”  …  retten til at kunne udlodde den fri egenkapital reelt kun er til 
stede, såfremt afskrivningsgrundlaget forøges tilsvarende.”24 

 
Fra selskabets høringssvar af 2. juli 2009 citeres: 

”Hvis virksomheden skal have råderetten over den egenkapital, der 
blev indskudt i 1981, og hvis risikoen for tilsidesættelse af afgørelsen 
i medfør af grundlovens § 73 skal afværges, så må virksomhederne 
også dengang som i dag besidde retten til at trække kapitalen ud. Det-
te forudsætter imidlertid, at der er likviditet til at trække kapitalen 
ud.” 
[…..] 
Såfremt Energitilsynets sekretariat fortsat afviser dette, opfordres 
Energitilsynet hermed til at træffe delafgørelse om, hvorledes tilsynet 
i så fald vil indregne det fornødne ekstra kapitalgrundlag i priserne, 
der skaber den reelle mulighed for at trække kapitalen ud, således at 
administrationen af varmeforsyningsloven ikke er i strid med grund-
lovens § 73, jf. også afsnit 5 nedenfor. 
 
Sekretariatet anfører, at der alene afgives en tilkendegivelse om dette 
punkt. Hertil bemærker selskabet, at det efterfølgende vil indsende et 
budget for den fremtidige prisfastsættelse, hvori forøgelsen af af-
skrivningsgrundlaget indgår, med henblik på Energitilsynets afgørelse 
om prisfastsættelsen på dette grundlag.” 25 

 
Energitilsynet har som svar på denne påstand 4 tilkendegivet, at Energi-
Gruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne afskrivning på anlæg på 
baggrund af et opskrevet afskrivningsgrundlag.26 
 

                                                 
24 Anmodning af 8. september 2008, side 3 og 37-38. 
25 Høringssvar af 2. juli 2009, side 37-38. EGJ Varme har efterfølgende anmeldt et 

budget for perioden 1/1 2010 til 31/12 2010. Anmeldelsens punkt 5 – ”Afskrivninger i 

henhold til varmeforsyningsloven” – er på 11.205.000 kr. EGJ Varme har ikke, som 

bebudet i brevet af 2. juli 2009, anmeldt til Energitilsynet, at disse afskrivninger sker på 

et opskrevet grundlag. 
26 Afgørelsen punkt 76, 132-152 og 290-304. 
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Hvis opskrivning af afskrivningsgrundlaget havde været i overensstem-
melse med varmeforsyningsloven, ville det have betydet, at varmefor-
brugerne ville betale aktivernes anlægssum mere end en gang. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at EGJ Varme i klagen til Energi-
klagenævnet ikke argumenterer for opskrivning af afskrivningsgrundla-
get, men at alle de samme argumenter nu bruges som begrundelse for en 
højere forrentning.  
 
Ad d)  Afgørelse om tvangsbinding af kapitalen. 
Spørgsmålet beskrives i klagens punkt 6.4.3. Energitilsynets bemærknin-
ger hertil følger nedenfor side 20. 
 
De synspunkter EGJ Varme har fremført om tvangsbinding af kapitalen27 
kan efter sekretariatets opfattelse samlet set ikke føre til, at afgørelsen 
bør ændres. 

Ad) 5. Retligt grundlag 
Det retlige grundlag for afgørelsen fremgår af dennes kapitel 4 og 6, 
hvortil der henvises. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at EGJ Varme hverken overfor 
Energitilsynet eller i klagen til Energiklagenævnet har redegjort for det 
retlige grundlag for den hævdede ”råderet” eller ”dispositionsret” over 
indskudskapitalen opgjort efter administrationsgrundlaget. 
 

Ad) 6. EGJ Varmes synspunkter 
Ad 6.2  Praksisændring med tilbagevirkende kraft 
EGJ Varme fremfører en række synspunkter om praksisændring med til-
bagevirkende kraft. 
 
Praksisændring 
Synspunktet om praksisændring med tilbagevirkende kraft er fremført 
tidligere af EGJ Varme. Som det fremgår af afgørelsen punkt 361 bestri-
der Energitilsynet, at afgørelsen er udtryk for praksisændring med tilba-
gevirkende kraft. 
 
Berettigede forventninger 
Synspunktet om berettigede forventninger er fremført tidligere af EGJ 
Varme, og Energitilsynet har taget stilling hertil i den påklagede afgørel-
se. 
 
EGJ Varme anfører bl.a. side 18, at 

”Afgørelsen er dermed udtryk for en væsentlig, bebyrdende praksis-
ændring med tilbagevirkende kraft til skade for EGJ Varme og i strid 
med EGJ Varmes berettigede forventninger.” 

 
                                                 
27 Side 8-10 i klagen. 
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EGJ Varme gør gældende, at selskabet har en berettiget forventning om, 
at Energitilsynet vil tiltræde en forrentning på 379.792.848 kr. i perioden 
2003-2009. 
 
Energitilsynet bestrider, at EGJ Varme på noget tidspunkt har haft en be-
rettiget og retsbeskyttet forventning om at kunne indregne mere end 
222.122.945 kr. i priserne som forrentning af indskudskapitalen. 
 
EGJ Varme åbnede derudover sagen med en anmodning af 28. januar 
200328 til Energitilsynet. EGJ Varme opgjorde her ”den frie egenkapital” 
til 243.265.000 kr. pr. 1. januar 2000. EGJ Varme anmodede tillige om 
forrentning af denne ”frie egenkapital”. EGJ Varme angav ikke hvilken 
rente, selskabet anmodede om, at ”den frie egenkapital” forrentes med. 
 
Hvis Energitilsynet havde imødekommet anmodningen af 28. januar 
2003, og havde anvendt den lange byggerente + 1 %-point, så ville det 
have givet en forrentning på i alt 132.598.980 kr. i perioden 2003-
2009.29 
 
Det tiltrådte forrentningsbeløb i den påklagede afgørelse er således ca. 
90.000.000 kr. højere, end den forrentning EGJ Varme søgte om i 2003. 
 
Ad 6.3  Varmeforsyningslovens rimelighedsvurdering 
Det er bl.a. EGJ Varmes opfattelse, at Energitilsynets metode og anven-
delsen heraf ikke fastsætter grænsen mellem en rimelig og en urimelig 
forrentning, at Energitilsynet ikke inddrager EGJ Varmes faktiske for-
hold i vurderingen30, og at Energitilsynet sætter skøn under regel31. 
 
Det i klagen anførte om varmeforsyningslovens rimelighedsvurdering er 
fremført tidligere af EGJ Varme, og Energitilsynet har taget stilling hertil 
i den påklagede afgørelse. 
 
I klagen henvises der til punkt 6.4 for en nærmere redegørelse herfor. 
Energitilsynets bemærkninger hertil findes i de efterfølgende afsnit. 
 
Hjemlen til indregning af en rimelig forrentning i priserne er varmefor-
syningslovens § 20, stk. 2, og afskrivningsbekendtgørelsens § 6. 
 
Kontrolbeføjelse eller godkendelsesbeføjelse 
EGJ Varme anfører32, at bestemmelsen er udtryk for, at Energitilsynet 
har en kontrolbeføjelse til at kunne gribe ind over for varmeforsyninger, 
der indregner en urimelig forrentning i priserne.33 

                                                 
28 I afgørelsen er den nogle steder ved en fejl angivet som 28. marts 2003. 
29 Se tabellen bilag 4 til dette brev. Ved beregning er anvendt ”den frie egenkapital” 

som EGJ Varme anførte i brev af 28. januar 2003, og de rentesatser, EGJ Varme oply-

ser i klagen af 4. februar 2010 som den lange byggerente + 1 % -point. 
30 Klagen side 24 nederst. 
31 Klagen side 18 og 24. 
32 Klagen side 23. 
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Det er ikke korrekt. 
 
Varmeforsyninger kan indregne nødvendige udgifter til en række poster 
opregnet i lovens § 20, stk. 1 i priserne. Endvidere kan driftsmæssige af-
skrivninger og henlæggelser indregnes i priserne. Lovens system er, at 
det sker uden Energitilsynets tiltræden, men at Energitilsynet kan gribe 
ind, hvis priser m.m. er i strid med § bl.a. 20, og forudsat, at forholdet 
ikke kan bringes til ophør ved forhandling.  
 
Energitilsynet har således en indgrebsbeføjelse/kontrolbeføjelse med 
hensyn til disse udgiftsarter. 
 
Anderledes er det med forrentning af indskudskapital. Den kan – som 
den eneste udgiftsart - kun indregnes i priserne med Energitilsynets for-
udgående tiltræden jf. lovens § 20, stk. 2, og afskrivningsbekendtgørel-
sens § 6. Der er således tale om en ex ante tilladelse og ikke en ex post 
kontrol. 
 
Energitilsynets indgrebsbeføjelse efter lovens § 21, stk. 4 er således ikke 
beslægtet med godkendelsesbeføjelsen for forrentning af indskudskapital 
efter § 20, stk. 2, således som EGJ Varme hævder. 
 
Det er derfor heller ikke korrekt, at Energitilsynet i den påklagede afgø-
relse, skal statuere urimelighed for at kunne give afslag på en anmodning 
om forrentning. Energitilsynet er derimod tillagt en egentlig godkendel-
sesbeføjelse af om en ansøgt forrentning er rimelig, og derfor kan ind-
regnes i priserne. 
 
EGJ Varme har tidligere34 over for Energitilsynet henvist til Energikla-
genævnets afgørelse af 25. august 200335, vedrørende rimelighedsvurde-
ringen i naturgasforsyningslovens § 38, og Energitilsynets indgrebsbefø-
jelse i lovens § 41, stk. 1.  
 
2003-afgørelsen er ikke relevant, da den vedrører en indgrebsbeføjelse 
og ikke en godkendelsesbeføjelse. Hertil kommer, at 2003-afgørelsen i 
sin bedømmelse af de valgte beregningsforudsætninger var konkret. Der 
kan selvsagt ikke af afgørelsen udledes noget princip om anvendelse af 
lempelige beregningsforudsætninger. 
 
Konkret vurdering eller skøn under regel 
EGJ Varme anfører videre, at Energitilsynet ved rimelighedsvurderingen 
er tillagt et konkret skøn, og at det ikke fremgår af retsgrundlaget, hvad 
der ligger i, at forrentningen skal være rimelig. EGJ Varme anerkender, 

                                                                                                                       
33 Klagen, siderne 17, 23, 24 og 47. 
34 EGJ Varmes høringssvar af 2. juli 2009, side 18. Synspunktet er adresseret i afgørel-

sen side 55, hvortil der henvises. 
35 Afgørelse af 25. august 2003, EKN j.nr. 31-2 og 31-3. 
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at Energitilsynet kan fastsætte en beregningsmodel til støtte for rimelig-
hedsvurderingen. EGJ Varme finder, at modellen må sætte grænsen mel-
lem rimelig og urimelig forrentning, og at en virksomheds faktiske for-
hold skal indgå i det samlede skøn. 
 
Energitilsynets sekretariat er enigt heri. 
 
Som beskrevet ovenfor side 4, er afgørelsen udtryk for Energitilsynets 
samlede skøn over, at metoden i sin helhed, er saglig og rimelig til vur-
dering af hvilket beløb, det er rimeligt at tillade indregnet i priserne, som 
udtryk for en rimelig forrentning af indskudskapitalen. 
 
Det er EGJ Varmes opfattelse, at Energitilsynets metode og anvendelsen 
heraf ikke fastsætter grænsen mellem en rimelig og en urimelig forrent-
ning, at Energitilsynet ikke inddrager EGJ Varmes faktiske forhold i 
vurderingen36, og at Energitilsynet sætter skøn under regel37.  
 
Energitilsynets sekretariat er ikke enigt i denne vurdering. 
 
Det bemærkes indledningsvis, at EGJ Varme principalt ønsker, at Ener-
giklagenævnet fastsætter renten til det årlige gennemsnit af den lange 
byggeobligationsrente + 1 procentpoint. Det fremgår ikke af klagen på 
hvilken måde dette skulle inddrage EGJ Varmes faktiske forhold, og på 
hvilken måde det ikke ville være at sætte skøn under regel. 
 
Med hensyn til inddragelse af EGJ Varmes konkrete forhold, fremgår det 
af rapporterne fra Grant Thornton, at de er udarbejdet specifikt i forhold 
til et rimeligt afkastkrav for netop EGJ Varme, og ikke er en generel mo-
del.38 
 
 
Derudover indgår forholdet mellem indskudskapitalen (som opgjort efter 
administrationsgrundlaget) og den rentebærende gæld i modellen ved be-
regning af forrentningsbeløbet.  
 
Endelig vurderer Energitilsynet konkret forrentningsbeløbet og den 
prismæssige virkning efter anvendelse af modellen.39 Det er begge kon-
krete skønsmæssige vurderinger, som bl.a. også inddrager hensynet til 
kundernes forhold. 
 
EGJ Varme kritiserede i høringssvar af 2. juli 2009, at det udkast, som 
sekretariatet udsendte den 15. maj 2009 ikke tog højde for virksomhe-
dens faktiske forhold i forrentningsårene, d.v.s. årene 2003-2009. Sekre-

                                                 
36 Klagen side 24 nederst. 
37 Klagen side 18 og 24. 
38 Oprindelig bad Energitilsynets sekretariat Grant Thornton om at arbejde med en ge-

nerel model.  
39 Se afgørelsen punkt 258ff. 
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tariatet var enigt heri, og indarbejdede derfor dette i den model, der er 
anvendt.40  
 
Det er derfor ikke korrekt når EGJ Varme hævder, at Energitilsynet ikke 
har inddraget selskabets faktiske forhold ved vurdering af størrelsen af 
det rimelige forrentningsbeløb, der kan tillades indregnet i priserne. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at EGJ Varme ikke angiver i klagen til EKN 
hvilke faktiske forhold af relevans for sagen, som Energitilsynet angive-
ligt ikke har inddraget i afgørelsen. Energitilsynet kan derfor kun forhol-
de sig til påstanden på et generelt niveau. 
 
Det er Energitilsynets sekretariats forventning, at efterfølgende lignende 
sager, i overensstemmelse med lighedsprincippet, vil tage afsæt i den 
model, der er anvendt i EGJ Varme-sagen.  
 
I alle sager vil Energitilsynet imidlertid fortage et konkret skøn. I det om-
fang konkrete forhold i efterfølgende sager kan begrunde afvigelser eller 
modifikationer, vil det naturligvis indgå i disse efterfølgende sager. 
 
Det bemærkes, at Energiklagenævnet tidligere har stadfæstet Energitil-
synets anvendelse af en model, i tilfælde hvor retsgrundlaget – ligesom 
her – ikke indeholdt nærmere retningslinjer for Energitilsynets skøn.41 
 
Ad 6.4  Fastsættelse af procentsatser 
Klagen over fastsættelsen af procentsatser og gearing (siderne 25-46 i 
klagen) vedrører WACC-modellen som sådan og dens enkelte parametre. 
 
Spørgsmålet er ikke, om Energitilsynet også kunne have valgt en anden 
model og/eller kunne have valgt andre parametre.  
 
Spørgsmålet er derimod, om Energitilsynets valg af metode og parametre 
- efter Energiklagenævnets vurdering - ligger inden for Energitilsynets 
skønsbeføjelse, fordi modellen og dens parametre efter et samlet skøn er 
saglig og rimelig til vurdering af, hvilket beløb det er rimeligt at tillade 
indregnet i priserne, som udtryk for en rimelig forrentning af indskuds-
kapitalen. 
 
Denne del af klagen vedrører den del af afgørelsen, som er truffet på 
baggrund af markedsmæssige oplysninger og vurderinger fra Grant 
Thornton. Energitilsynets sekretariat har derfor forelagt klagen for Grant 
Thornton, og bedt om Grant Thorntons kommentarer hertil. Grant Thorn-
tons kommentarer er vedlagt som bilag 6. 
 
EGJ Varme finder, at Energitilsynets fastsættelse af procentsatser er fejl-
behæftet og fører til urimeligt lave satser. 

                                                 
40 Se hertil afgørelsen punkt 248ff. 
41 Se f.eks. Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2008 i j.nr. 11-539 (side 12) 
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EGJ Varme beskriver de hævdede fejl under overskrifterne betaværdi, ri-
sikofri rente og tillæg for tvangsbinding af kapital. Energitilsynets sekre-
tariats bemærkninger hertil følger nedenfor. 
 
6.4.1 Betaværdi42 
En betaværdi på under 1 er udtryk for en markedsrisiko, som er lavere 
end det generelle markedsrisikoniveau, mens en betaværdi på nul indike-
rer, at virksomheden er helt uden økonomiske risici. 
 
Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip indebærer bl.a., at alle 
udgifter, der er nødvendige for at levere varme, kan overvæltes på slut-
brugerne af varme.43 Dertil kommer, at fjernvarmepriser generelt er kon-
kurrencedygtige, og at kunderne ud over den nævnte monopolsituation 
kan bindes til forsyningen gennem tilslutningspligt. 
 
Varmeforsyningsbranchen står derfor i en enestående sikker situation i 
forhold til andre erhvervsvirksomheder. Den driftsmæssige risiko – og 
dermed betaværdien - må derfor som udgangspunkt være nul, eller meget 
tæt på nul, for disse virksomheder. 
 
Efter sekretariatets vurdering har EGJ Varme hverken over for Energitil-
synet eller i klagen til Energiklagenævnet fremlagt oplysninger, der kan 
begrunde en afvigelse fra dette udgangspunkt. 
 
EGJ Varme finder, at beta bør fastsættes til mindst 0,4. 
 
Betaværdi for et selskab kan beregnes for selskaber, der er børsnoterede. 
EGJ Varme er ikke børsnoteret, og betaværdien må derfor fastsættes på 
baggrund af en analyse af børsnoterede selskaber, der ud fra et skøn har 
en sammenlignelig risikoprofil.  
 
I klagen til Energiklagenævnet begrænser indvendingerne sig til vægt-
ningen af betaværdien af de primært sammenlignelige selskaber, d.v.s. 
tre britiske vandforsyninger og naturgasområdet i Danmark, som Energi-
tilsynets afgørelse er truffet på baggrund af. 
 
EGJ Varme finder, at det er en metodisk fejl, at Energitilsynets estimat af 
beta for naturgasdistribution vægter med 0,25, mens de tre vandforsy-
ninger også vægter 0,25 hver.  
 
Energitilsynets sekretariat finder at denne vægtning er saglig og rimelig, 
og at den ikke er udtryk for en metodisk fejl. 
 

                                                 
42 Klagen side 25-33. Grant Thorntons kommentar bilag 6, siderne 4-10. 
43 Det gælder også tab på debitorer og f.eks. en fejlslagen investering på baggrund af 

fejlskøn over fremtidig afsætning eller byudvikling. 
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For det første er vægtningen udtryk for hvor mange beregnin-
ger/vurderinger, der er foretaget, og ikke udtryk for antallet af selskaber. 
Da de tre vandforsyninger er beregnet individuelt, mens naturgasselska-
berne er vurderet i ét skøn, så vægtes de fire beregninger/skøn med hver 
0,25. 
 
For det andet finder Energitilsynets sekretariat det sagligt, at en skønnet 
værdi bør indgå med en mindre vægt end en konkret beregnet værdi. 
 
For det tredje vurderer Energitilsynet at alle fire har en større regule-
rings- og markedsmæssig risiko end EGJ Varme. F.eks. er alle fire om-
fattet af en regulering,44 hvor den kompetente myndighed kan sætte ef-
fektiviseringskrav, som vil påvirke den fremtidige indtjening negativt. 
 
Alle disse forhold peger i retning af, at en betaværdi analyseret på denne 
baggrund snarere er for høj end for lav i forhold til EGJ Varme.45 
 
Som nævnt side 4 er det korrekt – som anført af EGJ Varme – at gen-
nemsnit for de fire betaværdier er 0,20 og ikke 0,18, som Energitilsynet 
har anvendt i afgørelsen. 
 
Dato for analyse 
EGJ Varme anfører en række andre beregninger af beta for de tre britiske 
vandselskaber, hvoraf flere er foretaget efter Grant Thorntons beregnin-
ger af 7. maj 2009.  
 
Energitilsynets sekretariat bad Grant Thornton udarbejde analysen på 
dette tidspunkt, da sekretariatet senere samme måned sendte et udkast til 
afgørelse i høring hos selskabet den 15. maj 2009, med henblik på at ud-
kastet kunne forelægges for Energitilsynet til afgørelse på mødet den 22. 
juni 2009. EGJ Varme havde høringsfrist den 29. maj 2009, og bad om 
udsættelse tilden 2. juli 2009.  
 
Betaanalyser er følsomme for tidspunktet for analysens gennemførelse. 
Dog er analyser med længere analyseperioder mindre følsomme. Det gør 
ikke analyserne mindre valide – hverken de der fører til høje eller lave 
værdier.46 
 
Da dette er et vilkår ved anvendelse af betaværdier, finder sekretariatet 
det afgørende, at der ikke er indikationer for, at tidspunktet for udførelse 
af analysen er valgt ud fra en forventning om resultatet, men ud fra hen-
syn til sagens hensigtsmæssige proces. 
 
Det forhold, at EGJ Varme kan fremlægge senere analyser, der giver an-
dre betaværdier, som er til gunst for selskabet og til ugunst for dets kun-

                                                 
44 Se Grant Thorntons kommentarer side 4 og 5, herunder også tabellen side 5. 
45 Se Grant Thorntons kommentar side 6. 
46 Se Grant Thorntons kommentar side 8. 
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der, bør derfor ikke føre til, at de analyser, som ligger til grund for afgø-
relsen må tilsidesættes.  
 
Observationsfrekvens 
EGJ Varme har i de fremlagte beregninger anvendt månedlige, daglige 
og ugentlige observationer. Grant Thornton har anvendt månedlige beta-
observationer.  
 
Det fremgår af Grant Thorntons bemærkninger, at alle frekvenser kan 
være anvendelige, men at månedlige frekvenser anses som sædvanlig 
markedspraksis og anbefales af litteraturen. Det skyldes bl.a., at daglige 
eller ugentlige observationer ville have været mere påvirkelig af kortsig-
tede fluktuationer.47  
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor, at det er sagligt at anvende må-
nedlige observationer. 
 
Sammenfatning vedrørende betaværdi 
På baggrund af ovenstående og Grant Thorntons kommentarer i øvrigt 
finder Energitilsynets sekretariat samlet ikke, at der er grundlag for at til-
sidesætte Energitilsynets beregning af betaværdi for EGJ Varme for pe-
rioden 2003-2009. 
 
6.4.2 Den risikofri rente48 
EGJ Varme finder, at Energitilsynet burde fastsætte den risikofri rente 
baseret på den 10-årige danske statsobligation, og ikke på baggrund af 
CIBOR 12 mdr., som Energitilsynet har anvendt. 
 
Energitilsynet har anvendt et treårigt gennemsnit af CIBOR 12, som ap-
proksimation for den risikofrie rente, fordi reguleringsperioden er et år.  
 
Overordnet er forskellen mellem renten på den 10-årige danske statsobli-
gation og et treårigt gennemsnit af CIBOR 12, at førstnævnte er tillagt en 
risikopræmie, som bl.a. dækker den større usikkerhed om inflationsfor-
ventninger.49 
 
Grant Thornton har forespurgt professor Thomas Plenborg og Ph.d. Peter 
Raahauge50, om hvilken rente der bør anvendes for varmeforsyningssel-
skaber. De har udtalt, at en et-årig rente bør anvendes.51 Udtalelsen be-
kræfter således anvendelse af den et-årige rente i den påklagede afgørel-
se er korrekt. Det er derfor sekretariatets vurdering, at EGJ Varme har 

                                                 
47 Grant Thorntons kommentarer side 9. 
48 Klagen side 33-37. Grant Thorntons kommentar bilag 6, siderne 11-12. 
49 Se Notat fra Grant Thornton af 7. maj 2009, side 10f (bilag 11 til afgørelsen). 
50 Professor, Ph.d. Thomas Plenborg, Institut for Regnskab og Revision, og videnskabe-

lig assistent, Ph.d. Peter Raahauge, Institut for Finansiering, begge CBS. 
51 Se Grant Thorntons kommentarer bilag 6, side 11, samt bilag hertil. 
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anvendt henvisningen i klagen til Thomas Plenborgs artikel i en forkert 
sammenhæng. 
 
Energitilsynets sekretariat finder på baggrund af ovenstående fortsat, at 
det er sagligt at anvende et treårigt gennemsnit af CIBOR 12. 
 
6.4.3 Tillæg for tvangsbinding af kapital  (s. 37) 
Energitilsynet har ikke - som hævdet af EGJ Varme - truffet afgørelse 
om ”tvangsbinding af kapital”. Det gælder både indskudskapital opgjort 
efter administrationsgrundlaget, og aktie- eller egenkapital som de frem-
går af EGJ Varmes årsrapporter. 
 
Som det fremgår af afgørelsen punkt 30 og 53 har 

”Energitilsynet ikke [] hjemmel til at træffe afgørelse om, hvor stor en 
kapital en virksomhedsejer kan trække ud af et forsyningsselskab.” 

 
Varmeforsyningsloven regulerer ikke en varmeforsynings mulighed for 
at finansiere sig med egen- eller fremmedkapital.52 Varmeforsyningslo-
ven forudsætter, at begge finansieringer kan vælges, og regulerer, hvor-
dan forrentning af disse kapitaler kan indregnes i priserne på varme. Fi-
nansieringsudgifter ved fremmedkapital kan indregnes i prisen, jf. § 20, 
stk.1, uden Energitilsynets tiltræden.  
 
Den påklagede afgørelse drejer sig væsentligst om indregning i priserne 
af forrentning af indskudskapital. 
 
Der er derfor ikke grundlag for, at Energitilsynet skulle tillade et tillæg 
til den ”rimelige forrentning” i anledning af den hævdede tvangsbinding. 
 
Se desuden bemærkninger til punkt 4.3, litra b, side Fejl! Bogmærke er 
ikke defineret..  
 
Ad 6.5  Kapitalstruktur – soliditetskorrektion og h jemmel hertil 
EGJ Varme anfører, at Energitilsynet foretager en soliditetskorrektion 
ved fastsættelse af forrentningen af indskudskapitalen. 
 
Det er ikke korrekt. 
 
Det er Energitilsynets opgave, at fastsætte niveauet for ”en rimelig for-
rentning”, der kan indregnes i priserne. 
 
Som det fremgår af afgørelsen, findes der ikke bestemmelser i varmefor-
syningsloven, i dennes forarbejder, eller i bekendtgørelser udstedt efter 
loven nærmere konkret vejledning til hvilke lovlige hensyn, der kan ind-
gå ved vurdering af, om en forrentning af indskudskapital er rimelig.53 

                                                 
52 Energitilsynet har heller ikke truffet afgørelse om ”tvangsbinding” af den likvide be-

holdning på 160.500.000 kr. som fremgår af Årsrapport for EGJ Varme for 2008. 
53 Se afgørelsens punkt 95-101 og 205-206. 
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Det betyder, at Energitilsynet ved sin forvaltning af bestemmelsen skal 
foretage en rimelighedsvurdering inden for en meget vid ramme. Det be-
tyder ikke, at udfyldelse af rammen er uden hjemmel, sådan som EGJ 
Varme hævder – heller ikke når det gælder den nævnte beregningsforud-
sætning om en gearing på 70 %.  
 
I afgørelsen hedder det bl.a. om Energitilsynets opgave: 

Når Energitilsynets sekretariat skal fastsætte størrelsen af en rimelig 
forrentning af indskudskapital, skal sekretariatet afveje to modstående 
hensyn: På den ene side hensynet til virksomhedens mulighed for at 
oppebære en vis forrentning af den indskudte kapital, og på den anden 
side hensynet til at beskytte varmeforsyningens kunder mod, at var-
meforsyningen udnytter sit monopol, ved at opkræve højere omkost-
ninger til forrentning, end hvad der kan betragtes som nødvendige.54 

 
Energitilsynets sekretariat henleder opmærksomheden på, at Energitilsy-
net anvender WACC-renten i den påklagede afgørelse på en anden måde, 
end de sager Energiklagenævnet tidligere har behandlet efter el- og na-
turgasforsyningsloven.55 
 
I de tidligere sager, har Energitilsynet skullet fastsætte en rente af hele 
den investerede kapital, d.v.s. både fremmedkapital og indskuds- eller 
egenkapital. Det er ikke tilfældet i den påklagede afgørelse. EGJ Varme 
kan indregne finansieringsudgifter ved fremmedkapital i priserne uden 
Energitilsynets tiltræden, jf. lovens § 20, stk. 1.56 EGJ Varme har således 
fuld sikkerhed for, at få dækket selskabets faktiske finansieringsudgifter 
ved fremmedkapital. Den påklagede afgørelse vedrører derfor alene for-
rentning af indskudskapital. 
 
Energitilsynets anvendelse af WACC i EGJ Varme-sagen er derfor ikke 
udtryk for, hvilken rente Energitilsynet beregner af hhv. egenkapital og 
fremmedkapital, sådan som det var tilfældet i sager efter el- og naturgas-
forsyningsloven.  
 
Energitilsynets anvendelse af WACC i EGJ Varme-sagen er derimod ud-
tryk for, at Energitilsynet tager stilling til niveauet for ”en rimelig for-
rentning” af indskudskapitalen.57 
 

                                                 
54 Afgørelsens pkt. 2. EGJ Varme tilslutter sig beskrivelsen, se klagen side 23 nederst. 
55 Herunder bl.a. sagerne 31-18, 31-2 og 31-3.  
56 Se i øvrigt afgørelsen punkt 203, Eksempel 1. 
57 I EGJ Varme-sagen anvender Energitilsynet en WACC-model, med den vigtige mo-

difikation, at de to renter, der normalt vægtes sammen til én rente, i EGJ Varme-sagen 

anvendes hver for sig, som ”den lave rente” og ”den høje rente”. Hvordan de vægtes vil 

i sager om forrentning af indskudskapital i varmeforsyninger afhænge at det enkelte 

selskabs kapitalforhold i forrentningsåret. Se hertil bl.a. afgørelsens punkt 203, Dia-

gram 2. 
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Grunden til, at Energitilsynet har valgt, at modellen tager udgangspunkt i 
en beregnet gearing fremgår af afgørelsen58: 

”Det skyldes, at en konkurrenceudsat virksomhed, vil tilstræbe en 
hensigtsmæssig balance mellem egen- og fremmedkapital. En for lav 
gearing (lav andel af fremmedkapital) vil indebære, at ejerne får for-
rentet en indskudskapital, der er større, end det ville være optimalt i 
en konkurrenceudsat virksomhed. For at undgå dette er det sekretaria-
tets skøn, at en beregnet gearing indgår som element i en forrent-
ningsmodel.” 

 
Den hensigtsmæssige balance mellem egen- og fremmedkapital er såle-
des et sagligt hensyn, at inddrage ved vurdering af størrelsen af ”en rime-
lig forrentning”. 
 
EGJ Varme henviser til, at Energiklagenævnet i en sag fra 200359 tidlige-
re sag har udtalt, at en soliditetskorrektion kræver hjemmel. Energitilsy-
net havde givet DONG Naturgas A/S pålæg i medfør af naturgasforsy-
ningslovens § 41, stk. 1, om at ændre transmissionspriser, idet Energitil-
synet fandt, at priserne ikke var i overensstemmelse med § 38, stk. 1, 2. 
pkt.  
 
Energitilsynet skulle efter § 38, stk. 2, føre tilsyn med prisernes rimelig-
hed. Der var ikke tale om en hvile-i-sig-selv-regulering, som det er til-
fældet i EGJ Varme-sagen, og Energitilsynet skulle ved tilsynet tage 
hensyn til priser og betingelser, der gælder på tilsvarende markeder.60 
 
Det var bl.a. på denne baggrund, at Energiklagenævnet udtalte, at Ener-
gitilsynets anvendelse af en beregnet fremmedkapitalfinansiering savne-
de hjemmel. 
 
Som det fremgår, er der tale om en helt anden sammenhæng, som der ik-
ke kan analogiseres fra. 
 
Energitilsynet fastholder derfor, at den beregnede gearing indgår som et 
sagligt hensyn ved vurderingen af størrelsen af en rimelig forrentning jf. 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. 
 
6.5.2 Valg af kapitalstruktur 
Spørgsmålet er herefter, hvilken beregnet gearing, det er sagligt at an-
vende ved beregning (vurdering) af størrelsen af en rimelig forrentning. 
 
EGJ Varme finder ikke, at en gearing på 70 % er saglig og rimelig. Sel-
skabet gennemgår fire lovområder for hhv. el, naturgas, vand og varme.  
 

                                                 
58 Afgørelsens pkt. 221. 
59 Energiklagenævnet afgørelse af 25. august 2003, j.nr. 31-2 og 31-3.  
60 Se hertil bemærkninger til bestemmelsen. 
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EGJ Varme anfører61, at der for vandforsyning ikke er regler eller praksis 
om gearing af forrentningsgrundlaget.  
 
Det er snævert set en korrekt konstatering, som imidlertid ikke har nogen 
relevans for en vurdering af, om det er sagligt at tage hensyn til gearing i 
EGJ Varme-sagen. I modsætning til varmeforsyningsområdet, indeholder 
lovgrundlaget på vandområdet ingen bestemmelser om forrentning af 
indskudskapital. Derfor kan det ikke undre, at der ikke er bestemmelser 
eller en praksis gearing af et forrentningsgrundlag. Vandforsyninger kan 
i øvrigt kun optjene et overskud, i det omfang, de kan realisere effektivi-
seringsgevinster. 
 
EGJ Varme anfører, at det for varmeforsyning hidtil har været praksis 
om fuld indskudskapitalforrentning af forrentningsgrundlaget.  
 
Det er korrekt, og det er også tilfældet i den påklagede afgørelse. Det er 
en strid om ord, hvorvidt Energitilsynet tillader to forskellige renter af 
forskellige dele af den opgjorte indskudskapital, eller om Energitilsynet 
tillader én vægtet rente af hele indskudskapitalen. I begge tilfælde vil det 
give samme forrentningsbeløb, og det vil i begge tilfælde være på bag-
grund af samme ”lave rente” og ”høje rente”, som også indgår i en tradi-
tionel WACC-beregning. Forskellen er her, at selskabets konkrete kapi-
talforhold i forrentningsåret indgår i beregningen af renten. 
 
Derfor er det heller ikke korrekt, som EGJ Varme hævder i klagen side 
24, at Energitilsynet ikke har inddraget EGJ Varmes faktiske forhold.62 
 
Det der har betydning er, om det er et sagligt hensyn, at Energitilsynet, 
som formuleret i afgørelsens punkt 2 og 221, afvejer hensynet til selska-
bet og forbrugerne bl.a. ved ikke at tillade, at en varmeforsyning opnår 
en højere forrentning alene ved ikke at tilstræbe en hensigtsmæssig ba-
lance mellem egen- og fremmedkapital. 
 
Energitilsynet forudsætter ved fastsættelsen af forrentningssatsen for na-
turgasdistributionsselskaber en egenkapitalandel på 30 pct., jf. § 12, stk. 
1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009, om indtægts-
rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 
 
På baggrund heraf fandt Energitilsynets sekretariat det sagligt som ud-
gangspunkt at anvende en gearing på 70 %. Energitilsynets sekretariat 
forespurgte Grant Thornton, med henblik på at understøtte vurderingen, 
om der var forhold, der var til hinder for, at en gearing på 70 % kunne 
anses som rimelig. 
 

                                                 
61 Klagen side 45. 
62 På side Fejl! Bogmærke er ikke defineret. er beskrevet på hvilken måde EGJ Var-

mes faktiske forhold inddrages. 
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Grant Thorntons svar hertil er bilag 11 til afgørelsen, og er gengivet i af-
gørelsens punkt 239, hvortil der henvises. 
 
Som nævnt er det afgørende, at Energitilsynets valg af metode og para-
metre samlet set er baseret på saglige hensyn, som er egnet til at indgå i 
vurderingen af, om et forrentningsbeløb er rimeligt.  
 
Energitilsynet fandt, på baggrund af Grant Thorntons vurdering, at en 
gearing på 70 % er rimelig for EGJ Varme.63  
 
Energitilsynet finder ikke, at EGJ Varme er kommet med oplysninger, 
der indikerer, at en gearing på 70 % er urimelig eller er usaglig at anven-
de ved beregning af en rimelig forrentning. 
 
Ad 6.6  Det samlede afkastkrav 
EGJ Varme opsummerer det tidligere fremførte, herunder bl.a., at beta er 
udokumenteret og usædvanlig lav, at valget af en etårig risikofri rente er 
usædvanlig, at gearingen er usædvanlig høj, og renten ikke kompenserer 
for, at kapitalen ikke kan trækkes ud. EGJ Varme anfører, at Energikla-
genævnets prøvelse ikke bør være tilbageholdende, da der er tale om en 
prøvelse af Energitilsynets kontrolbeføjelse. 
 
EGJ Varme opstiller på baggrund heraf en tabel 11, med selskabets bud 
på en ”rimelig forrentning” af indskudskapital, jf. § 20, stk. 2, i varme-
forsyningsloven – 379.792.848 kr. Den af Energitilsynet tiltrådte for-
rentningsbeløb på 222.122.945 kr. fremgår ikke af tabellen.  
 
Energitilsynet har i afgørelsen forholdt sig til EGJ Varmes anmodning, 
som med hensyn til den ansøgte forrentning senest var præciseret i sel-
skabets brev af 29. maj 2009 til Energitilsynet. EGJ Varme havde her 
opstillet en række alternative metoder til beregning af forrentningen. 
Disse metoder gav forrentningsbeløb for perioden 2003-2009 på mellem 
332 mio. kr. og 506 mio. kr. Selskabet fandt dengang, at disse forrent-
ningsbeløb var rimelige.64 
 
Energitilsynet finder ikke, at EGJ Varme i klagen har fremført forhold, 
der kan begrunde en højere forrentning end de tiltrådte 222.122.945 kr., 
bortset dog fra ændring i anledning af at betaværdien ændres fra 0,18 til 
0,20. 
 
Ad 6.7 Rimelighedsvurdering af den samlede pris 
EGJ Varme bestrider, at der er hjemmel til, at en vurdering af prisni-
veauet efter indregning af forrentning kan indgå i vurderingen65. 
 

                                                 
63 Afgørelsen punkt 239. 
64 Se mere i afgørelsens punkt 371 til 376. 
65 Klagen side 49f. 
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Energitilsynet anvender i afgørelsen den beskrevne metode, og vurderer i 
punkterne 264 til 275, om metoden fører til urimelige priser. Det gør den 
efter Energitilsynets vurdering ikke i den påklagede sag. 
 
Derfor er der heller ikke – snævert set – nogen anledning for Energikla-
genævnet til at efterprøve denne vurdering, medmindre Energiklagenæv-
net er af den opfattelse, at indregning af 222.122.945 kr. i priserne vil fø-
re til urimelige priser. 
 
Energitilsynet henleder opmærksomheden på Energiklagenævnets afgø-
relse af 17. september 2007, j.nr. 21-356. Energitilsynet havde tiltrådt 
forrentning af indskudskapital, men havde ikke tiltrådt, at godkendt men 
ikke udloddet forrentning skulle tillægges indskudskapitalen. Energikla-
genævnet udtalte bl.a.: 

På den baggrund, og da varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan brin-
ges i anvendelse hvis indskudskapitalen bliver af en sådan størrelse, at 
forrentning heraf ville medføre urimelige priser, finder nævnet det be-
tænkeligt at anlægge en snæver fortolkning af begrebet indskudskapi-
tal. 

 
Energiklagenævnet er således enigt med Energitilsynet i, at varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 4, kan bringes i anvendelse i forbindelse med 
Energitilsynets tiltrædelse af forrentning af indskudskapital efter § 20, 
stk.2. 
 

Korrektion for skattepligt 
Energiklagenævnet har ved brev af 11. marts 2010 fremsendt EGJ Var-
mes supplerende klage af uddybende klageskrift af 10. marts 2010 om 
korrektion for skattepligt ved fastsættelse af indskudskapitalforrentning. 
 
EGJ Varme finder, at de fastsatte forrentningssatser skal korrigeres for 
selskabets skattepligt. 
 
EGJ Varme finder, at det er utvivlsomt,   

”at Energitilsynet også har hjemmel (og givetvis pligt) til at inddrage 
selskabernes skattepligt som et relevant kriterium ved godkendelse af 
forrentning, idet skattepligten vil påvirke størrelsen af det beløb, som 
er tilbage til udlodning til ejerne, markant.” 

 
Den påklagede afgørelse (om skat) 
Skat er bl.a. behandlet i afgørelsen, punkterne 24 og 279-281, hvortil der 
henvises. 
 
Det forrentningsbeløb, der følger af afgørelsen, og som kan indregnes i 
varmeprisen, er beløb uden hensyntagen til skattepligt. EGJ Varme fin-
der, at Energitilsynet allerede ved tiltrædelsen af en forrentning af ind-
skudskapital skal fastsætte et højere forrentningsbeløb som kompenserer 
selskabet for den skat, et selskab muligvis bliver påført, ved indregning 
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af forrentningsbeløbet i priserne, hvis virksomheden i indregningsåret i 
øvrigt opnår et skattemæssigt overskud. 
 
På tidspunktet for afgørelsen havde Energitilsynet endnu ikke færdigbe-
handlet en generel sag, vedrørende Energitilsynets vurdering af, i hvilket 
omfang varmeforsyningsvirksomheder kan indregne faktiske skattebeta-
ling i varmepriserne.66 I den påklagede afgørelse henviser Energitilsynet 
derfor til, at spørgsmål vil blive behandlet i denne sag.  
 
I den påklagede afgørelse tages der derfor ikke stilling til, om EGJ Var-
me i priserne kan indregne en faktisk skatteomkostning, som måtte være 
udløst af indregningen af forrentning af indskudskapital i priserne. Det 
tilkendegives i sammenhæng hermed dog indirekte, at varmevirksomhe-
der i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, kun kan indregne 
faktiske skattebetalinger. Dermed kan forpligtelser der endnu ikke er for-
faldne til betaling ikke indregnes uden særskilt hjemmel, hvilket er helt i 
tråd med Energitilsynets tidligere praksis. 67 
 
Når en forrentning tiltrædes bliver forretningen indregnet i det efterføl-
gende års varmepriser. En skattebetaling udløst af denne forrentning af-
hænger af virksomhedens skatteregnskab i det år, forrentningen opkræ-
ves i varmeprisen. Hvis der bør ske en kompensation for en eventuel fak-
tisk skattebetaling, bør denne i overensstemmelse med Energitilsynets 
praksis ske, når betalingens størrelse er kendt og foreligger til betaling. 
På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at en stillingtagen til 
indregning af skatteomkostninger ikke vedrører fastsættelse af en forret-
ningssats, men skal håndteres på lige fod med andre omkostninger - når 
der er tale faktiske omkostninger og under vurdering af, om omkostnin-
gen er rimelig og nødvendig.  
 
Energitilsynets tilkendegivelse af 25. januar 2010, j.nr. 4/0904-0100-
0005: Spørgsmål om indregning af skat i varmepriserne. Tilkendegivel-
sen findes på Energitilsynets hjemmeside. 
 
EGJ Varme henviser til, at Energitilsynet på naturgasområdet foretager 
en udtrykkelig korrektion for skat ved anvendelse af WACC-metoden68.  

                                                 
66 Energitilsynets tilkendegivelse af 25. januar 2010, j.nr. 4/0904-0100-0005: Spørgs-

mål om indregning af skat i varmepriserne. Tilkendegivelsen findes på Energitilsynets 

hjemmeside. 
67 Hvis indregning af forrentning af indskudskapital i priserne fører til skattepligt i EGJ 

Varme, så vil EGJ Varme i årsregnskabet skulle hensætte beløb hertil. Hensættelser kan 

ikke indregnes i prisen på varme efter § 20, stk. 1 eller 2, eller efter bestemmelser i af-

skrivningsbekendtgørelsen. Se endvidere Energitilsynets tilkendegivelse af 25. januar 

2009 vedr. Øster Toreby Varmeværk – indregning af kursgevinst/tab, Energitilsynets 

j.nr. 4/0920-8901-0190. (hensættelser til tab kan ikke indregnes i priserne)   
68 Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005: Indtægtsrammeregulering af naturgasdi-

stributionsselskaberne – fastsættelse af forrentningssatser for 2005 samt udmelding af 

indtægtsrammer for 2005. Energitilsynets j.nr. 3/1307-0300-0093. 
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Det bestrides.  
 
Energitilsynets hjemmel i den nævnte afgørelse er § 12, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åbningsba-
lancer for naturgasdistributionsselskaber. Herfra citeres: 

”§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indreg-
nes i indtægtsrammen, jf. § 11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte 
selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risiko-
tillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. 
Ved fastsættelsen af forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalan-
del på 30 pct.” 

 
Der var således en meget klar hjemmel til at fastsætte rentesatsen under 
konkret hensyntagen til skattepligt i de berørte selskaber. 
 
Selv med denne klare hjemmel vurderede Energitilsynet i den nævnte 
sag, hvorvidt skattepligten måtte formodes at føre til faktiske skattebeta-
linger i reguleringsperioden. Det fandt Energitilsynet ikke var tilfældet. 
På den baggrund indgik der ikke noget skattetillæg i egenkapitalrenten 
for perioden 2006-2009. Det er derfor ikke korrekt- som EGJ Varme 
hævder – at Energitilsynet foretog en udtrykkelig korrektion for skat ved 
anvendelse af WACC-metoden. 
 
Fra afgørelsen citeres: 

231. DONG Distribution A/S har anmeldt et negativt regulatorisk re-
sultat på i alt 609 mio. kr. for perioden 1999-2004, jf. afsnit 3.1.3 i 
dagsordenens punkt 4. Skatteværdien af dette fremførselsberettigede 
regulatoriske underskud vurderes at svare til et regulatorisk skatteak-
tiv på omtrent 183 mio. kr. Det må derfor forventes, at DONG Distri-
bution A/S, på trods af skattepligt, ikke vil skulle betale skat i de næ-
ste reguleringsperioder. På denne baggrund indregnes der indtil videre 
ikke noget skattetillæg i selskabets egenkapitalrente.” 

 
Energitilsynet har i en anden afgørelse vedrørende fastsættelse af effekti-
viseringskrav og indtægtsrammer for naturgasdistributionsvirksomheder 
for perioden 2006-2009 haft samme opfattelse69 af, at hvis selskabet efter 
en konkret vurdering ikke måtte forventes at have faktiske skattebetalin-
ger i reguleringsperioden, så skulle der ikke tages hensyn skattepligten.  
 
Selskaberne påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet70, men bestred 
ikke, at selskaberne havde så store skattemæssige underskud, at ingen af 
selskaberne kunne forventes at betale skat i reguleringsperioden 2006-09. 
 

                                                 
69 Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. effektiviseringskrav og indtægts-

rammer for DONG Distribution, Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-Nord I/S for perio-

den 2006-2009.  
70 Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008, j.nr. 31-18 m.fl. 
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Energiklagenævnet var enigt i Energitilsynets konkrete vurdering af, at 
der ikke skulle tages hensyn skattepligten ved fastsættelse af WACC-
renten og stadfæstede Energitilsynets afgørelse, dog med den ændring, at 
effektiviseringskravet fastsattes eksklusive nyinvesteringer.  
 
Retstilstanden på naturgasområdet er således, at skat kun indgår ved be-
regning af WACC, hvis der er faktiske skattebetalinger i reguleringsperi-
oden. At skat indgår ved beregning af WACC skyldes den klare hjemmel 
hertil i bekendtgørelsens § 12.  
 
Efter varmeforsyningsloven findes der ikke en tilsvarende hjemmel. 
 
Mht. Energitilsynets vurdering af spørgsmål om, hvordan faktiske skat-
teomkostninger generelt skal behandles i varmepriserne gav Energitilsy-
net den 25. januar 2010 en tilkendegivelse herom.  
 
Udgangspunktet i denne tilkendegivelse er, at varmeforsyningsvirksom-
heder ikke kan indregne skat i varmepriserne, da skat ikke nævnes som 
omkostning, der er indregningsberettiget i varmeforsyningslovens § 20. 
 
Skyldes skattebetalingen imidlertid, at den indtægt som udløser skatte-
pligten skal dække en omkostning, som efter varmeforsyningsloven er en 
omkostning ved drift af varmeforsyningsvirksomhed og ikke en indtægt 
til virksomhedens ejere, skyldes skattebetalingen en forskel mellem skat-
telovgivningen og varmeforsyningslovens definition af ”omkostninger”. 
I sådanne tilfælde finder Energitilsynet grundlag for at betragte omkost-
ningen som nødvendig, dermed at fravige hovedreglen. Et eksempel på 
en sådan indtægt er indtægt til dækning af rimelige repræsentationsom-
kostninger, som skattemæssigt kun kan fradrages med 25 %, men som 
efter varmeforsyningsloven må betragtes som en driftsomkostning om-
fattet af § 20, stk. 1. 
 
Skyldes skattebetalingen forskydning i opgørelsesperioder, finder Ener-
gitilsynet ligeledes grundlag for, at fravige udgangspunktet, med henvis-
ning til, at omkostningen opstår p.g.a. en definitionsforskel. Et eksempel 
på en sådan forskydning kan være en overdækning, der indregnes i næste 
års varmepris, men som skattemæssigt betragtes som et overskud. 
 
Energitilsynet kan ikke udelukke at andre faktiske skattebetalinger lige-
ledes kan begrunde en fravigelse og derfor fremgår det også af tilkende-
givelsen, at hvis værket er i tvivl, kan værket rette forhåndshenvendelse 
til Energitilsynet herom. 
 
M.h.t. EGJ Varme afhænger deres skattebetaling for det første af, hvor-
dan den ”opsparede” forrentning indregnes i varmeprisen. Af afgørelsen 
fremgår, at EGJ Varme skal forelægge en plan herfor. Dermed afhænger 
skattebetalingens størrelse dels af med hvilket beløb, den ”opsparede” 
forrentning indregnes, dels af det forrentningsbeløb som virksomheden 
måtte få tiltrådt i de kommende år. 
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For det andet afhænger en skattebetaling af, hvilken betydning forrent-
ningsindtægten i øvrigt kunne få for EGJ Varmes balance i de pågælden-
de regnskabsår. 
 
Hvorvidt forrentning af indskudskapital udløser skattepligt er derfor van-
skeligt at forudsige forud for, at den faktiske skat forfalder til betaling. 
Derudover er det Energitilsynets vurdering, at en vurdering af om en så-
dan skattebetaling giver grundlag for at fravige udgangspunktet, må af-
gøres efter en konkret vurdering. 
 
Hvis Energitilsynet på et tidspunkt får forelagt et budget eller en prisef-
tervisning fra EGJ Varme, hvor en sådan faktisk skattebetaling er ind-
regnet, vil Energitilsynets afgørelse af, om det er i overensstemmelsen 
med § 20, stk. 1, kunne påklages til Energiklagenævnet. 
 
I den sammenhæng kan det nævnes, at det også fremgår af tilkendegivel-
sen, at Klima- og Energiministeriet den 11. december 2009 har udsendt 
et lovforslag i høring, der giver ministeren hjemmel til, at fastsætte regler 
om indregning af yderligere udgifter og omkostninger end nævnt i § 20, 
stk. 1.  
 
Fra bemærkningerne til lovforslaget citeres: 

”Den foreslåede ændring skal rette op på, at omkostninger til skat ik-
ke er håndteret i den nuværende varmeforsyningslov. I forbindelse 
med Energitilsynets gennemgang af regnskaber i Region Midtjylland 
er tilsynet blevet opmærksom på dette problem.   
[…..] 
For at skabe sammenhæng mellem varmeforsyningslovens prisbe-
stemmelser og den til enhver tid gældende skattelovgivning, foreslås 
det derfor, at ministerens hjemmel i den nugældende § 20, stk. 2, ud-
vides til også at fastsætte regler for indregning af skattemæssige om-
kostninger.”  

 
En afgørelse, hvor Energitilsynet skal træffe afgørelse om en konkret 
skattebetaling, vil naturligvis blive truffet på baggrund af det retsgrund-
lag, der vil skulle anvendes på tidspunktet for afgørelsen. 
 
Sammenfattende finder Energitilsynets sekretariat ikke, at der er holde-
punkter for, at EGJ Varme efter varmeforsyningsloven har krav på, at en 
skattepligt indgår ved fastsættelse af forrentning af indskudskapitalen i 
priserne. 
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke, at forrentningssatser skal 
korrigeres for selskabets skattepligt, som ønsket af EGJ Varme. 
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Afsluttende bemærkninger 
Energitilsynet finder, at den metode, som Energitilsynet har valgt som 
grundlag for godkendelse af en rimelig forrentning for EGJ varme, er 
både rimelig og saglig.  
 
Energitilsynet finder ikke, at EGJ Varme over for Energitilsynet eller i 
klagen har påvist væsentlige metodiske eller faktuelle fejl, og Energitil-
synet finder fortsat, at metoden – med de anvendte parametre - er egnet 
som grundlag for Energitilsynets vurdering af størrelsen af en ”rimelig 
forrentning”, jf. § 20, stk. 1. 
 
Energitilsynet finder ikke, at EGJ Varme har påvist, at Energitilsynet ved 
afgørelsen har frataget EGJ Varme en ejendomsret i strid med grundlo-
vens § 73. 
 
Samlet finder Energitilsynet fortsat, at 222.122.945 kr. er en rimelig for-
rentning af indskudskapital for årene 2003-2009. Energitilsynets sekreta-
riat er dog opmærksomt på, at forrentningen ville være 228.315.002 kr. 
hvis renterne var beregnet på baggrund af en ugearet beta på 0,20 og ved 
anvendelse den risikofri rente for gælden ved beregning af fremmedkapi-
talforrentningen.71 
 
Energitilsynet finder derfor, at Energiklagenævnet bør stadfæste den på-
klagede afgørelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Søren Præstholm 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 72268187 
sp@ks.dk 
 
 
 

                                                 
71 Se side 4 i dette brev. 
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