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Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S (j.nr. 4/0920-0303-0052) 

 

På vegne af EnergiGruppen Jylland Varme A/S (”EGJ Varme”) skal jeg komme med følgende 

bemærkninger til sekretariatets udkast til afgørelse: 

 

1. Udkastets forhold til Energiklagenævnets afgørelse 

 

Det er EGJ Varmes grundlæggende opfattelse, at udkastet ikke er i overensstemmelse med 

den metode og de klare retningslinjer, som Energiklagenævnet fastlagde i afgørelsen af 9. 

november 2010, hvorved Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 blev ophævet. 

 

Energiklagenævnet fastslog, at Energitilsynets afgørelse og vurdering efter afskrivningsbe-

kendtgørelsens § 6 skal baseres på følgende: 

 

”Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i afskrivningsbekendtgørelsens § 6, må 

forstås således, at Energitilsynet skal godkende en anmodning om forrentning af ind-

skudskapital, medmindre Energitilsynet i den konkrete sag finder, at forrentningen er 

urimelig. Det er således Energitilsynet, som i den konkrete sag skal godtgøre, at en 

anmodning om en bestemt forrentning af indskudskapital er urimelig.” 

Energiklagenævnet gentager flere gange i afgørelsen det grundlæggende krav, at Energitilsy-

net for hver parameter skal godtgøre, hvorfor en højere værdi end den godkendte fører til en 

urimelig forrentning:   

 

”Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at det er Energitilsynet, der må godtgø-

re, at en foreslået rente ikke kan anses for rimelig.” (s. 32 om den risikofri rente) 
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”Dette indebærer, at der ved den skønsmæssige fastlæggelse af betaværdien må ar-

gumenteres for, at en anvendelse af en større betaværdi vil give en urimelig forrent-

ning.” (s. 32 om beta) 

”Energiklagenævnet finder dog, at Energitilsynet i afgørelsen af 30. november 2009 

burde have forholdt sig til, hvorfor det ikke er rimeligt at tilskrive mere end 30 pct. af 

egenkapitalen den fulde forrentning.” (s. 33 om gearingen) 

Sekretariatet har imidlertid gentaget den fremgangsmåde, der blev anvendt i Energitilsynets 

afgørelse af 30. november 2009. Sekretariatet har således beregnet størrelsen af en forrent-

ning, som sekretariatet finder rimelig, uden at godtgøre hvorfor en højere forrentning er uri-

melig. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at selvom Energitilsynet måtte kunne godtgøre, at den an-

modede forrentning af urimelig høj, kan tilsynet ikke nøjes med at konstatere dette for deref-

ter uafhængigt af anmodningen at fastlægge niveauet for en forrentning, som tilsynet finder 

rimelig. Energitilsynet er forpligtet til at godkende den del af den anmodede forrentning, der 

ikke kan betegnes som urimelig. Med andre ord kan tilsynet ikke reducere det ønskede beløb 

med mere end nødvendigt, for at forrentningen ikke kan karakteriseres som urimelig. 

 

EGJ Varme har i tidligere indlæg redegjort for og dokumenteret, at der ikke er grundlag for at 

betegne den ønskede forrentning som urimelig. EGJ Varme skal nedenfor blot kortfattet 

kommentere enkelte punkter i sekretariatets udkast, idet der i øvrigt henvises til EGJ Varmes 

indlæg af 17. marts 2011 med bilag, hvis indhold fastholdes i dets helhed. 

 

2. De anvendte parametre 

 

2.1 Risikofri rente 

 

Sekretariatet har ikke godtgjort, hvorfor anvendelsen af en risikofri rente baseret på renten på 

10-årige statsobligationer er urimelig. Sekretariatet argumenterer blot for, at det (også) er 

rimeligt at basere renten på 2-årige statsobligationer (2- til 3-årige for gælden) og lægger 

herefter denne rente til grund. Dette er ikke i overensstemmelse med Energiklagenævnets 

afgørelse. 

 

2.2 Markedsrisikopræmie 

 

Fastsættelsen af markedsrisikopræmien til 4,5 pct. (5,0 pct. i 2009-2010) er baseret på mar-

kedsundersøgelser- og analyser, der anvender en risikofri rente svarende til 10-årige statsob-

ligationer. En anvendelse af samme markedsrisikopræmie sammen med en anden risikofri 

rente vil være metodisk forkert og dermed usaglig. Markedsrisikopræmien udgør residualen 
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mellem en markedsinvestors afkastkrav ved investering i et risikofrit aktiv og i et markedsin-

deks. Størrelsen afhænger derfor af den valgte risikofri rente. 

  

Såfremt der anvendes en anden risikofri rente, må markedsrisikopræmien nødvendigvis regu-

leres for forskellen mellem den anvendte risikofri rente og en rente baseret på 10-årige stats-

obligationer. Hvis sekretariat fastholder anvendelsen af en risikofrie rente svarende til den 2-

årige statsobligation, må markedsrisikopræmien derfor forøges med forskellen mellem denne 

rente og renten baseret på 10-årige statsobligationer. Dette forbigår sekretariatet. 

 

Endvidere har sekretariatet ikke godtgjort, hvorfor anvendelsen af en markedsrisikopræmie 

på 5 pct. for perioden 2009-2010 er urimelig. Sekretariatet har alene anført, at markedsrisi-

kopræmien for disse år sagligt kan estimeres til 4,5 pct. Dette er ikke i overensstemmelse med 

Energiklagenævnets afgørelse. 

 

2.3 Beta (ugearet) 

 

Sekretariatet har ikke godtgjort, at anvendelsen af en beta (ugearet) på o,40 er urimelig.  

 

EGJ Varme har fremlagt fire betaanalyser fra udenlandske myndigheder samt en analyse 

foretaget af PwC, der alle viser markant højere værdier end de af Energitilsynet anvendte, og 

som påviser, at en betaværdi på 0,4 for sammenlignelige selskaber ikke kan betegnes som 

urimelig. 

 

Sekretariatet har ikke godtgjort, at disse tredjepartsobservationer af beta for de tre engelske 

selskaber er forkerte. Sekretariatet har heller ikke godtgjort, at de betaværdier, som Grant 

Thornton har beregnet, ikke er fejlbehæftede, idet bemærkes, at disse afviger væsentligt fra 

alle observationer foretaget af de uafhængige tredjeparter. 

 

Sekretariatet har ikke godtgjort, at EJG Varme har en lavere risiko end naturgasdistributions-

selskaberne og de tre engelske selskaber. Det er forkert (og heller ikke nærmere begrundet), 

at disse selskaber, der alle driver naturlige monopolaktiviteter, ikke skulle have (mindst) 

samme monopolstilling som EGJ Varme. Det bemærkes i den forbindelse, at EGJ Varme – 

modsat bl.a. vand- og kloakeringsvirksomhed - er udsat for konkurrence fra andre opvarm-

ningsformer, f.eks. elvarme, sol- og jordvarmeanlæg. Selv i områder, hvor der er tilslutnings-

pligt, er kunderne ikke forpligtet til rent faktisk at aftage varme, men kan vælge en individuel 

opvarmningsform. 

 

Det bemærkes også, at EGJ Varme er underlagt en betydelig regulatorisk risiko. Bl.a. forbe-

holder Energitilsynet sig at begrænse indregningen af omkostninger, herunder en i øvrigt 

rimelig forrentning, hvis dette (efter tilsynets skøn) måtte antages at føre til urimelig pris-

virkning. EGJ Varme har således ikke sikkerhed for at kunne indregne alle omkostninger og 

har ikke sikkerhed for størrelsen af et eventuelt afkast på driften. Den regulatoriske usikker-
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hed illustreres bl.a. af den foreliggende sag, hvis endelige udfald efter 9 års behandling fortsat 

er usikkert, og som har indebåret, at Herning Kommunes (frasolgte) aktier endnu ikke har 

kunnet værdisættes. 

 

2.4 Tillæg for illikviditet 

 

Energitilsynet har fortsat ikke forholdt sig til EGJ Varmes synspunkter om kapitalens illikvi-

ditet.  

 

EGJ Varme fastholder, at et illikviditetstillæg ikke er urimeligt. Det er i den forbindelse EGJ 

Varmes opfattelse, at Sekretariatet har misforstået Energiklagenævnets tilkendegivelser om 

tillæg for illikviditet. Energiklagenævnet anførte herom: 

 

”Energiklagenævnet bemærker hertil, at nævnet ikke kan udelukke, at en rationel in-

vestor i en sådan situation ville kræve et særskilt tillæg for illikviditet. Energiklage-

nævnet finder det på denne baggrund rimeligt, at Energitilsynet inddrager dette 

aspekt ved beregningen af forrentning af indskudskapital.” 

Energiklagenævnet må forstås således, at når det ikke kan udelukkes, at en rationel investor 

ville kræve et sådant tillæg, er der ikke grundlag for at karakterisere et sådant tillæg som uri-

meligt. 

 

Sekretariatets sammenligning med opskrivninger efter selskabsloven er forkert. Den opgjorte 

indskudskapital er ikke udtryk for en selskabsretlig opskrivning, men derimod en opgørelse af 

de faktiske værdier, som blev indskudt i virksomheden ved ikrafttræden af varmeforsynings-

lovens økonomiske regulering pr. 1. marts 1981. Det bemærkes, at Energitilsynet i beslutning 

af 29. marts 2004 selv anførte, at de opgjorte værdier var udtryk for en fri egenkapital, der er 

til selskabets fri disposition og derfor frit af ejerne kan trækkes ud af selskabet. 

 

Endelig bemærkes, at Herning Kommunes salg af aktier i EGJ Varme helt tilbage i 2003 end-

nu ikke har kunnet afsluttes med betaling til følge på grund af denne sag. Det har således 

indtil videre, dvs. gennem en periode på 9 år, ikke været muligt at omsætte virksomhedens 

værdi til likviditet.  

 

2.5 Korrektion for skattepligt 

 

EGJ Varme fastholder, at den godkendte rimelige forrentning skal reguleres for skattepligt 

med henblik på at fastsætte det beløb, der kan indregnes i priserne.  

 

Som anført af Energiklagenævnet er Energitilsynets WACC-metode ”baseret på model, som 

ser på, hvad en rationel investor skal have i afkast for at indskyde egenkapital”. Dette rime-
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lige afkast af indskudskapitalen skal kunne udloddes til ejeren og fastsættes dermed efter skat 

og andre omkostninger.  

 

Som følge heraf har Energitilsynet ved godkendelsen af det indregningsberettigede beløb pligt 

til at inddrage de kriterier, der er nødvendige for at gøre en sådan udlodning mulig. 

 

EGJ Varme vil være skattepligtig med 25 pct. af det overskud, der opstår ved opkrævning af 

forrentningsbeløbet. EGJ Varme vil derfor kun kunne udlodde 75 pct. af forrentningsbeløbet. 

Dette gælder også selvom skatten ikke skulle forfalde til betaling med det samme, da selska-

bet er forpligtet til at hensætte beløbet til skatteforpligtelsen. 

 

Der er efter EGJ Varmes opfattelse ingen risiko for overkompensation ved at regulere for 

skatten. Sekretariatet har ikke angivet på hvilken måde, regulering kan resultere i en over-

kompensation. 

 

Skatteproblematikken kan ikke løses ved den af sekretariatet anførte fremgangsmåde, hvor 

selskabet i et senere reguleringsår vil kunne indregne den faktisk betalte skat i priserne.  

 

Dette skyldes for det første, at efterfølgende indregning af et sådant beløb i sig selv vil resulte-

re i et skattepligtigt overskud. Det opkrævede beløb vil således ligeledes blive reduceret med 

25 % før udlodning, hvorfor ejeren fortsat ikke vil have opnået den fulde godkendte, rimelige 

forrentning. Som bilag 1 vedlægges en beregning, der illustrerer dette. 

 

For det andet indebærer en sådan fremgangsmåde en risiko for, at prisen som følge af sambe-

skatningsregler påvirkes af forhold i koncernforbundne virksomheder. Det er således også et 

almindeligt princip for økonomisk sektorregulering, at regulerede virksomheder skal behand-

les på ”stand alone”-basis, så koncernforbundne selskabers forhold ikke påvirker opgørelsen, 

jf. bl.a. Ofgem: 

 

”The basic assumption applied at all price controls is that the distribution and/or 

transmission business is a standalone taxable entity and all costs should be modelled 

as incurred in the entity”1 

Det bemærkes i den forbindelse, at såfremt sekretariatet på trods af de betydelige metodiske 

problemer måtte fastholde anvendelsen af den anførte løsning, må dette i hvert fald forudsæt-

te, at eventuelle sambeskatningsbidrag, som EGJ Varme efter sambeskatningsreglerne vil 

være forpligtet til at betale til koncernforbundne selskaber for udnyttelse af eventuelle skat-

temæssige underskud, sidestilles med faktisk betalt skat. 

 

                                                             
1  Ofgem (2009), DPCR5, Appendix on Financial Issues 
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3. Fastsættelsen af den samlede forrentning 

 

Sekretariatet har på baggrund af de fastsatte parametre beregnet en samlet forrentning for 

perioden 2003-2010. Da sekretariatet har vurderet, at en rimelig beta (ugearet) for EGJ Var-

me ligger i intervallet 0,2 – 0,3 har sekretariatet foretaget beregninger med betaværdier på 

henholdsvis 0,2, 0,25 og 0,3. Dette resulterer i en samlet rimelig forrentning i størrelsesorde-

nen 271.666.226 – 302.596.844 kr. 

 

På trods af dette ender sekretariatet uden nærmere begrundelse med kun at godkende et sam-

let beløb på 282.000.000 kr. 

 

Dette er klart i strid med Energiklagenævnets afgørelse.  

 

Sekretariatet har ikke begrundet, hvorfor det højeste, beregnede beløb på knap 303 mio. kr. 

udgør en urimelig forrentning. Sekretariatet har tværtimod betegnet dette beløb som liggende 

i intervallet for en rimelig forrentning. Selv hvis sekretariatets egne parametre lægges til 

grund, er Energitilsynet efter Energiklagenævnets afgørelse derfor forpligtet til at godkende 

indregning af det højeste beløb, der ikke kan betegnes som urimeligt, i dette tilfælde 

302.596.844 kr. 

 

Det bemærkes for god ordens skyld, at sekretariatet synes at misforstå Energiklagenævnets 

tilkendegivelser om § 21, stk. 4. Energiklagenævnet anfører udtrykkeligt, at den ikke har taget 

stilling til, om § 21, stk. 4, kan benyttes til at reducere en varmepris, fordi den er urimelig høj. 

Der kan ikke heri indlæses nogen forudsætning om, at Energitilsynet vil kunne reducere et 

rimeligt forrentningsbeløb efter bestemmelsen. 

 

Jeg står til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Bruun & Hjejle 

 

 

Christine Jansby 

  



PwC 

Illustrativt eksempel på opgørelse af afkastkrav for 
skattepligtigt selskab med og uden justering for skat 

Forudsætninger: 
• Kapital: 100 kr. 
• Afkastkrav: 6,0% 
• Skattesats: 0/25% 

1) Skattepligtigt selskab 
(ingen justering for skat) 

2) Skattepligtigt selskab 
(delvis justering for  skat ) 

3) Skattepligtigt selskab  
(fuld justering for  skat) 

Opkrævning 6,0 kr. 6,0 kr. 6,0 kr. 

Skattekompensation 0 kr.  1,5 kr.  2,0 kr. 

Samlet indtægt før skat 6,0 kr. 7,5 kr. 8,0 kr. 

Skat 1,5 kr. 1,9 kr. 2,0 kr. 

Samlet indtægt efter skat 4,5 kr.  5,6 kr. 6,0 kr. 

Effektivt afkast af kapital 4,5% 5,6% 6,0% 

maj 2012 
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I nedenstående vises forskellen i forrentning mellem et  skattepligtigt selskab  hvor 1)  der ikke justeres for skat, 2) justeres delvist for 
skat og 3) justeres fuldt for skat. 

1. Selskabet opkræver 6,0 kr. og opnår et effektivt afkast efter skat på 4,5% fordi man ikke får kompensation for skattebetalingen 

2. Selskabet modtager kompensation jf. ETS model på 1,5 kr. svarende til skatten af opkrævningen på 6,0 kr.  Da der skal betales 
skat af kompensationen modtager man reelt kun delvis  kompensation, og det effektive afkast efter skat er derfor 5,6% 

3. Hvis man tager højde for at der skal betales  skat af kompensation for skattebetaling skal selskabet kompenseres med 2,0 kr. for 
at opnå effektivt afkast efter skat på 6,0%. Den korrekte  skattekompensation kan beregnes ved denne formel:  [Kapital * 
Afkastkrav*(1/(1-Skattesats)] – opkrævning før skat 

Konklusionen er at kompensationen må tage højde for at denne er skattepligtig for at sikre et effektivt afkast efter skat svarende til 
afkastkravet. 

I tillæg til ovenstående skal der gives et rentetillæg fordi man modtager skattekompensation på et senere tidspunkt.  
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Linda Petersen (SET)

Fra: Christine Jansby <cja@bruunhjejle.dk>
Sendt: 21. maj 2012 13:33
Til: Søren Præstholm (SET); Linda Petersen (SET)
Cc: Martin Windelin (SET); 'stamp@herning.dk'
Emne: SV: Bilag og bilagsoversigt  til netop fremsendte udkast til afgørelse i EGJ-sagen

Kære begge

I vedhæftede beskrivelse af bilag og bilagsoversigt til udkastet til afgørelse er EGJ Varmes indlæg af 20. maj 2010
(med bilag) til Energiklagenævnet ikke medtaget. Der er henvist til dette indlæg i EGJ Varmes brev af 17. marts 2011
til Energitilsynet, ligesom indlægget udgjorde et bilag hertil.

Jeg går ud fra, at der er tale om en fejl, når indlægget med underbilag ikke er medtaget blandt bilagene, og beder om
korrektion heraf.

Mvh

Christine

Fra: Martin Windelin (SET) [mailto:mw@energitilsynet.dk]
Sendt: 27. april 2012 17:09
Til: Christine Jansby
Cc: 'stamp@herning.dk'; 'okseh@herning.dk'; 'ebandersen@dahllaw.dk'; 'mam@energimidt.dk'
Emne: Bilag og bilagsoversigt til netop fremsendte udkast til afgørelse i EGJ-sagen

Hermed bilag og bilagsoversigt til netop fremsendte udkast af 27. april 2012 til afgørelse i EGJ-
sagen .

Det kan bemærkes at bilag 7 PricewaterhouseCoopers notater af 15. marts 2011 er gengivet som
” 4-0920-0303-0052_110317_A-008_Bilag-2_PWC-notat-om-opgoerelse-af-rimelig-forrentning” .

Med venlig hilsen

Martin Windelin
Kontorchef
Tlf. +45 4171 5405
Mail mw@energitilsynet.dk

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Tlf. +45 4171 5400
Mail post@energitilsynet.dk
Web www.energitilsynet.dk
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Linda Petersen (SET)

Fra: Nicolaj Kleist <nkl@bruunhjejle.dk>
Sendt: 29. maj 2012 15:55
Til: Martin Windelin (SET); Søren Præstholm (SET); Linda Petersen (SET)
Cc: Christine Jansby
Emne: VS: Bemærkninger til udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EGJ

Varme (j.nr. 4/0920-0303-0052)

Til Energitilsynets sekretariat:

I forlængelse af EGJ Varmes høringssvar af 16. maj 2012 skal jeg på vegne af EGJ Varme supplerende bemærke, at
tabel 2 i udkastet, jf. pkt. 173, er misvisende, idet der alene foretages en sammenligning med en række mindre
varmeforsyninger, hvor der ikke er foretaget en nyopgørelse af indskudskapitalen pr. 1. marts 1981. Tabellen medtager
ikke de store varmeforsyningsvirksomheder, der som EGJ Varme har anmeldt en nyopgjort indskudskapital med
henblik på Energitilsynets godkendelse heraf.

Det er EGJ Varmes opfattelse, at tabellen i dens nuværende form ikke tjener noget sagligt formål. Tabellen bør derfor
enten udgå eller erstattes af en ny tabel, hvor der (eventuelt i anonymiseret form) sammenlignes med den anmeldte
indskudskapital i de varmeforsyningsvirksomheder, der som EGJ Varme afventer en afgørelse herom fra
Energitilsynet. Det drejer sig ifølge EGJ Varmes oplysninger om over 30 virksomheder.

Med venlig hilsen
Nicolaj Kleist

Nicolaj Kleist Advokat Tlf. 33 34 52 97 Mob. 30 18 87 97 nkl@bruunhjejle.dk

Nørregade 21 1165 København K

Tlf. 33 34 50 00 www.bruunhjejle.dk

Fra: Christine Jansby
Sendt: 16. maj 2012 17:06
Til: Martin Windelin (SET) (mw@energitilsynet.dk); sp@energitilsynet.dk; Linda Petersen (SET)
(LIP@energitilsynet.dk)
Cc: Nicolaj Kleist (nkl@bruunhjejle.dk)
Emne: Bemærkninger til udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EGJ Varme (j.nr. 4/0920-0303-0052)

Til Energitilsynets sekretariat

Se venligst vedhæftede høringssvar. Som aftalt forbeholdes adgang til at komme med supplerende kommentarer til
udkastet indtil den 29. maj 2012.

Med venlig hilsen
Christine Jansby

Christine Jansby Partner Tlf. 33 34 52 14 Mob. 30 18 87 14 cja@bruunhjejle.dk



2
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