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1 Resume 

1. Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på, at tilsynet træffer afgø-
relse om forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 
(herefter EnergiGruppen Jylland). Afgørelsen træffes på baggrund af anmodning 
fra selskabet. Sagen er tidligere omtalt som den første kapitalsag på varmeforsy-
ningsområdet. Imidlertid giver det gældende retsgrundlag ikke Energitilsynet 
hjemmel til at opgøre eller godkende virksomheders egenkapital, men alene at op-
gøre indskudskapital, forrentningsgrundlaget og forrentningssatsen som led i en af-
gørelse om indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. 

2. Når Energitilsynets sekretariat skal fastsætte størrelsen af en rimelig forrent-
ning 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 varmeforsyningen udnytter sit monopol, ved at opkræve højere 
omkostninger til forrentning, end hvad der kan betragtes som nødvendige. 

3. Som udgangspunkt har Energitilsynet hjemmel til at træffe afgørelse om for-
hold, som er indtruffet – f.eks. urimeligt opkrævede priser, som ikke har kunnet 
bringes til ophør ved forhandling. Dog er det i loven udtrykkeligt fastlagt, at Ener-
gitilsynet skal tiltræde forrentning af indskudskapital, før den kan indregnes i pri-
sen.  

4. Øvrige forhold, der endnu ikke er indtruffet, kan Energitilsynet alene give til-
kendegivelse om.  

5. På baggrund af Energitilsynets hjemmelsgrundlag har sagen følgende temaer: 

6. Tema for Energitilsynets afgørelse i denne sag er at tage stilling til  

• størrelse af forrentning af indskudskapital i årene 1981 til 2009, der kan 
indregnes i priserne. Til grund for tilsynets afgørelse ligger en stillingta-
gen til a) størrelse af indskudskapital pr. 1. marts 1981, b) bevægelser i 
indskudskapitalens størrelse fra 1. marts 1981 til i dag, c) forretnings-
grundlagets størrelse, d) den tilladte forrentning, og e) hvornår indregning 
kan ske i priserne. 

 
7. Tema for Energitilsynets tilkendegivelse er:  

• Mulighed for opskrivning af afskrivningsgrundlaget med indskudskapita-
len pr. 1. marts 1981, d.v.s. opskrivning fra 11.025.000 kr. med 
628.457.000 kr. til 639.482.000 kr. 

• Prismæssige virkninger af, at en ejer trækker kapital ud af en varmefor-
syningsvirksomhed. 

 
8. EnergiGruppen Jylland har oprindeligt anmodet om en godkendelse af egenka-
pitalen ved brev af 28. marts 2003. Denne anmodning blev udbygget i 2006 med en 
anmodning om, at hele den til enhver tid værende egenkapital i selskabet er til fri 
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disposition for selskabet og dets ejere, således at selskabet kan udlodde selskabets 
midler og/eller udbetale dem som udbytte.  

9. Sagen har haft et længere forløb, hvilket skyldes to forhold. For det første har 
sagen afventet en juridisk og politisk stillingtagen til tilsvarende spørgsmål på 
elområdet og efterfølgende en tilsvarende juridisk afklaring af opgørelsesmetoden 
på varmeområdet. For det andet har sagen forudsat en teknisk og økonomisk opgø-
relsesmetode for opgørelse af varmeforsyningens værdier pr. 1. marts 1981, som er 
udarbejdet på baggrund af sagkyndig bistand og i dialog med branchens parter. 

10. Konklusionen på ovenstående er, at varmeforsyningsvirksomheder, hvis anlæg 
var idriftsat ved varmeforsyningslovens ikrafttrædelse, kan opgøre deres indskuds-
kapital pr. 1. marts 1981 ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier 
med korrektion for den teknologiske udvikling. 

11. Energitilsynet tilkendegav den 29. april 2008, at ”Administrationsgrundlag for 
opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” kunne anvendes ved opgørelsen 
af virksomhedernes kapital. 

12. EnergiGruppen Jylland har – efter ”Administrationsgrundlag for opgørelse af 
fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” - opgjort indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 
til 628.457.000 kr. Herfra trækkes en udlodning på 21.098.000 kr. Indskudskapita-
len er herefter 607.359.000 kr. 

13. EnergiGruppen Jylland har den 8. september 2008 anmodet Energitilsynet om 
at tiltræde, at egenkapitalen kan forrentes med den lange byggerente + 1 % i perio-
den fra 1981 til i dag, og at denne forrentning kan indregnes i priserne. 

14. Det følger af varmeforsyningsloven og af Energitilsynets praksis, at forrent-
ning af indskudskapital kun kan indregnes i priserne efter Energitilsynets tilladelse, 
og at priser, for at være gyldige, skal anmeldes til Energitilsynets register.  

15. Forrentning for årene 1981-2002 har ikke været indregnet i priserne, og Ener-
giGruppen Jylland har ikke tidligere anmodet herom.  

16. EnergiGruppen Jylland ansøgte første gang om forrentning den 28. marts 2003. 
Den tid, sagen har været under behandling, bør ikke komme virksomheden til ska-
de. 

17. På baggrund af en gennemgang af sagen er det sekretariatets vurdering, at 
EnergiGruppen Jylland for det første ikke må indregne forrentning af indskudska-
pitalen i årene 1981 til 2002 i priserne på levering af varme på et senere tidspunkt, 
da kravet om forudgående tilladelse gælder såvel tidspunktet for indregning i pri-
sen som tidspunktet for tilstedeværelsen af en kapital og beregning af forrentnin-
gen.  

18. For det andet differentierer sekretariatet, ved vurdering af hvilken rente der er 
rimelig, mellem den rente, som oppebæres af 30 % af kapitalbehovet i det år der 
anmodes om forrentning (forrentningsåret), og den (lavere) rente, som kan oppebæ-
res af den resterende indskudskapital. Det skyldes hensynet til beskyttelse af var-
meforbrugerne, idet en konkurrenceudsat virksomhed, vil tilstræbe en hensigts-
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mæssig balance mellem egenkapital og fremmedkapital (såkaldt gearing eller fi-
nansieringsstruktur). En for lav gearing (lav andel af fremmedkapital) vil indebære, 
at ejerne får forrentet en indskudskapital, der er større, end den vil være i en kon-
kurrenceudsat virksomhed. For at undgå dette har sekretariatet fundet det nødven-
digt, at anvende en gearing, som afspejler EnergiGruppen Jyllands risikoforhold. 

19. Energitilsynets sekretariat har anmodet Grant Thornton, Statsautoriseret Revi-
sionsaktieselskab om at udarbejde en model for fastsættelse af en rimelig forrent-
ning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland. Sekretariatet har anmodet Grant 
Thornton om, at modellen tager højde for, at forrentning af indskudskapitalen kan 
opgøres uafhængigt af den faktisk valgte kapitalstruktur. 

20. Grant Thornton har gennemgået reguleringen af brancher med konkurrence-, 
risiko og reguleringsforhold, der kan sammenlignes med kollektiv varmeforsyning 
i Danmark. Grant Thornton anbefaler på denne baggrund at anvende en model, 
hvor bl.a. den risikofri rente, markedsrisikopræmie, gældsrisikopræmie og gearing 
indgår ved estimering af et rimeligt afkastkrav. Energitilsynets sekretariat har grun-
digt vurderet Grant Thorntons konklusioner og anbefalinger. Sekretariatet finder 
grundlaget tilstrækkeligt og kan tilslutte sig Grant Thorntons vurderinger og skøn, 
som tilsynet finder begrundede i de tilvejebragte oplysninger om sammenlignelige 
virksomhedstyper, og som samlet er udtryk for et rimeligt skøn  

21. For det tredje vurderer sekretariatet på baggrund af Grant Thorntons anbefa-
linger, at en rente i 2003 på 7,4 % er rimelig for 30 % af kapitalbehovet (summen 
af indskudskapitalen og den rentebærende gæld), og at en rente på 5,1 % er rimelig 
for den resterende indskudskapital. De tilsvarende renter for 2004 er 6,5 % og 4,3 
%, for 2005 er 5,7 % og 3,4 %, for 2006 er 5,1 % og 2,8 %, for 2007 er 5,4 % og 
3,0 % for 2008 er 6,1 % og 3,6 %, og for 2009 er 7,0 % og 4,8 %. 

22. For det fjerde gør sekretariatet opmærksom på, at prisen på varme for 2003 
ville være steget 16 % for et standardhus, hvis forrentning var indregnet i prisen i 
forhold til prisen på varme uden at forrentningen var indregnet. Forskellen i var-
meprisen for 2004 er 14 %, for 2005 12 %, for 2006 12 %, for 2007 13 %, for 2008 
16 % og for 2009 20 %. Sekretariatet bemærker, at prisen på varme fra Energi-
Gruppen Jylland før indregning af de nævnte forrentninger er blandt de 25 % af 
landets varmeforsyninger, der har de laveste priser, og fortsat vil være det efter ind-
regning af de nævnte priser. 

23. Samtidig gør sekretariatet opmærksom på, at forrentning for årene 2003-2009 
ikke er indregnet i varmeprisen for de pågældende år, og derfor må betragtes som 
en underdækning. Som udgangspunkt skal en underdækning indregnes i det føl-
gende års varmepriser. Energitilsynets sekretariat vil optage drøftelser med Ener-
giGruppen Jylland, om underdækningen skal indregnes over en længere periode. 

24. For det femte er sekretariatet opmærksomt på, at der kan opstå spørgsmål om 
skattepligt som følge af indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. 
Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, hvordan omkostninger til betaling 
af skat håndteres i relation til varmeforsyningsloven. Det spørgsmål vil derfor blive 
behandlet i en selvstændig generel sag, som allerede er indledt.  
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25. For det sjette er det ikke i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen 
at afskrive på et regnskabsmæssigt opskrevet grundlag. Der findes ikke oplysninger 
i sagen om væsentlige ulemper, der kan begrunde, at Energitilsynet bør undtage fra 
afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser. 

26. For det syvende kan EnergiGruppen Jylland ikke indregne forrentning af egen-
kapital i priserne på levering af varme, da bestemmelserne i varmeforsyningsloven 
og afskrivningsbekendtgørelsen ikke giver mulighed for indregning af forrentning 
af egenkapital i priserne. Alene forrentning af indskudskapital kan indregnes i pri-
serne. 

27. For det ottende er det sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke skal tage 
stilling til, om en ejer af en varmeforsyningsvirksomhed må trække kapital ud af en 
varmeforsyning, men at Energitilsynet kan gribe ind overfor eventuelle urimelige 
priser, når disse er indtruffet, og hvis forholdet ikke kan bringes til ophør ved for-
handling. Sekretariatet gør endvidere opmærksom på, at alene finansieringsudgifter 
til fremmedkapital er en indregningsberettiget omkostning, hvorimod afdrag på lån 
ikke er indregningsberettigede.  

2 Afgørelse og tilkendegivelse 

28. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
følgende afgørelse: 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne forrentning af egen-
kapital 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 af-
skrivningsbekendtgørelsen på følgende vilkår: 

• EnergiGruppen Jylland udarbejder en plan for hvilke beløb, der ind-
regnes 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 forrent-

ningen 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 Energi-
Gruppen Jylland om planen og til at tiltræde den. 



6/65 

30. Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring følgende: 

At Energitilsynet vil tage generel stilling til, hvordan faktisk betaling af skat, 
som følge af indregning af forrentning af indskudskapital, skal behandles i 
overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne afskrivning på an-
læg, på baggrund af et opskrevet afskrivningsgrundlag. 

At Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om, hvor stor en ka-
pital en virksomhedsejer kan trække ud af et forsyningsselskab, 

At Energitilsynet vil have grundlag for at gribe ind over for den prismæssige 
effekt, hvis en ejer trækker kapital ud af varmeforsyningsselskabet med 
prismæssige konsekvenser, der er i strid med varmeforsyningsloven, 

At alene finansieringsudgifter til fremmedkapital er en indregningsberettiget 
omkostning jf. § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, hvorimod afdrag på 
lån ikke er indregningsberettiget. 
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3 Sagsfremstilling   

3.1 Sagens baggrund 

31. Sagen startede principielt i 2003, hvor EnergiGruppen Jylland ved brev af 28. 
marts 20031 anmodede om Energitilsynets godkendelse af den fri egenkapital pr. 1. 
marts 2000 på baggrund af en opgørelse af den fri egenkapital pr. 1. januar 1981. 
Sagen blev rejst i forlængelse af en række tilsvarende sager på elforsyningsområ-
det, som blev afsluttet ved indgåelsen af politisk forlig den 29. marts 2004. 

32. Sagen har haft et længere forløb, hvilket skyldes to forhold. For det første har 
sagen afventet en juridisk og politisk stillingtagen til tilsvarende spørgsmål på 
elområdet og efterfølgende en tilsvarende juridisk afklaring af opgørelsesmetoden 
på varmeområdet. For det andet har sagen forudsat en teknisk og økonomisk opgø-
relsesmetode af varmeforsyningens værdi pr. 1. marts 1981, som er udarbejdet på 
baggrund af sagkyndig bistand og i dialog med branchens parter. 

33. EnergiGruppen Jyllands beregning i 2003 af egenkapitalen pr. den 1. marts 
1981 blev foretaget med udgangspunkt i nedskrevne genanskaffelsesværdier. Ved 
beregningen blev anskaffelsesværdierne tillagt beregnede prisstigninger på det en-
kelte aktiv fra anskaffelsestidspunktet og indtil 1. januar 1981.  

34. 29. marts 2004 udmeldte Energitilsynet, at selskaber, hvis prissætning har væ-
ret reguleret under varmeforsyningsloven, ikke frit kunne råde over den fulde 
egenkapital, der var opbygget efter lovens vedtagelse 1. marts 1981. Udmeldingen 
skete på baggrund af en vurdering fra Kammeradvokaten, som kom februar 2004. 

35. Efter Energitilsynets udmelding i 2004 kunne følgende henregnes til den frie 
egenkapital: 1) Egenkapital opsamlet før prisreguleringens ikrafttræden, herunder 
også kapital opsamlet over priserne før dette tidspunkt, 2) Indskud/forhøjelser af 
selskabskapitalen efter prisreguleringens ikrafttræden og 3) Forrentning af ind-
skudskapital, som stadig er indestående i selskabet og under forudsætning af, at 
forrentningen er lovligt opnået ved Gas- og Varmeprisudvalgets/Energitilsynets til-
træden. 

36. Notatet blev fulgt op af Kammeradvokaten med notat af 21. september 2006 
(bilag 2), hvor han udtalte, at en forudsætning for, at ejerne kan disponere over den 
frie egenkapital opgjort pr. 1. marts 1981 vil være, at der i virksomheden er bevaret 
en egenkapital af denne størrelse, og at den således ikke er formindsket ved tab el-
ler udlodning til ejerne. 

37. Derudover var det samtidig Kammeradvokatens vurdering, at de værdiansæt-
telsesprincipper, der var anerkendt på elforsyningsområdet, også med fordel kunne 
anvendes på varmeforsyningsområdet. På elområdet har nedskrevne genanskaffel-
sesværdier med korrektion for den teknologiske udvikling været anerkendt som 
værdiansættelsesprincip, idet dette princip ville indebære den mindste risiko for til-
sidesættelse efter grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed og om eks-
propriation. 

                                                 
1 Brevet findes i bilag 7. 
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38. EnergiGruppen Jylland udbyggede i brev af 12. oktober 2006 deres oprindelige 
anmodning med en anmodning om, at hele den til enhver tid værende egenkapital i 
selskabet er til fri disposition for selskabet og dets ejere, således at selskabet kan 
udlodde selskabets midler og/eller udbetale dem som udbytte. 

39. For at opnå et ensartet grundlag at værdiansætte forsyningsvirksomhederne ef-
ter, besluttede Energitilsynet den 30. oktober 2006 at udarbejde et generelt grund-
lag for opgørelse af den fri egenkapital. Dette skete også af hensyn til de øvrige 
virksomheder, som ønskede at opgøre deres kapital med henblik på en forrentning 
efter varmeforsyningslovens regler. Det generelle grundlag bygger på anvendelsen 
nedskrevne genanskaffelsesværdier med korrektion for den teknologiske udvikling 
og foreligger ved Energitilsynets ”Administrationsgrundlag for opgørelse af fjern-
varmeaktiver pr. 1. marts 1981” den 29. april 2008 (bilag 3 og 4). 

40. Varmeforsyninger, herunder EnergiGruppen Jylland, kan herefter vælge at an-
vende administrationsgrundlaget til værdiansættelse af deres respektive fjernvar-
meaktiver pr. 1. marts 1981, og lade disse beregninger indgå i fastsættelsen af ind-
skudskapital. 

41. EnergiGruppen Jylland har benyttet sig af denne mulighed ved brev af 8. sep-
tember 2008 (bilag 6). Heri anmoder advokatfirmaet Jonas Bruun (nu Bruun & 
Hjejle) på vegne af EnergiGruppen Jylland med henvisning til Energitilsynets ud-
melding af Administrationsgrundlaget for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. 
marts 1981 Energitilsynet om stillingtagen til, om selskabet og dets ejer kan råde 
over den til enhver tid værende egenkapital eller alene over egenkapitalen 1. marts 
1981. 

42. Advokaten har i anmodningen opstillet 4 påstande, som citeres nedenfor, og 
som beskriver de forhold, EnergiGruppen Jylland ønsker Energitilsynet træffer af-
gørelse om.  

43. De 4 principale påstande er: 

• Påstand 1: ”Hele EnergiGruppen Jyllands til enhver tid værende egenkapi-
tal er underlagt selskabets fri rådighed.” 

• Påstand 2: ”EnergiGruppen Jylland er berettiget til at indregne forrentning 
af den til enhver tid værende egenkapital i priserne, idet rentesatsen fast-
sættes til den lange byggerente + 1 %.” 

• Påstand 3: ”EnergiGruppen Jylland er berettiget til at indregne en forrent-
ning af egenkapital i priserne med virkning fra og med 2004.” 

• Påstand 4: ”EnergiGruppen Jyllands afskrivningsgrundlag pr. 31. december 
2007 opgøres til kr. 603.590.000 kr.”2 

 

                                                 
2 Selskabet har ikke ændret påstanden, men det fremgår af anmodningen af 8. september 
2009, at beløbet fremkommer ved at lægge afskrivningsgrundlaget i 2007 på 11.025.000 kr. 
til indskudskapitalen opgjort pr. 1. marts 1981. Da selskabet senere har ændret opgørelse af 
indskudskapitalen, går sekretariatet ud fra, at denne påstand ændres i overensstemmelse 
hermed, d.v.s. til 639.482.000 kr. 
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44. Fremstillingen er disponeret efter tema for afgørelser og tilkendegivelser be-
skrevet ovenfor i punkt 6 og 73. 

                                                 
3 Sekretariatets resume af selskabets anmodning og påstande er vedlagt i bilag 8 
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4 Lovgrundlag (i)  -  formel hjemmel 

45. Denne sag om forrentning af indskudskapitalen i Energigruppen Jylland omta-
les til tider som ”den første kapitalsag på varmeområdet”. I selskabets anmodning 
af 8. september 2008 henvises flere steder til kapitalsagerne om fri egenkapital i el-
forsyningsvirksomheder. Det skyldes, at det forud for denne sag uden nærmere re-
fleksion er lagt til grund, at Energitilsynet har hjemmel til at opgøre varmeforsy-
ningsvirksomhedernes egenkapital. Det er derfor relevant at behandle dette 
spørgsmål, før der redegøres for hjemlen til at tage stilling til spørgsmålene om op-
gørelse af indskudskapital, forrentning af denne og om opskrivning af virksomhe-
dens afskrivningsgrundlag. Disse spørgsmål behandles i kapitlet ”6. Lovgrundlag 
(ii)” 4. 

46. Derfor redegøres i dette kapitel for Energitilsynets manglende hjemmel til at 
behandle EnergiGruppen Jyllands anmodning om opgørelse af fri egenkapital, her-
under varmeforsyningslovens anvendelse af begreberne egenkapital og indskuds-
kapital og forrentning heraf. Afslutningsvis vil reglerne om kommunernes registre-
ring af vederlag ved afståelse af energivirksomheder kort blive berørt, fordi disse 
regler i sagsforløbet er blevet nævnt, og det findes relevant, at sikre afklaring her-
om. 

4.1 Energitilsynets hjemmel til at behandle denne s ag 

47. Energitilsynets hjemmel til at behandle sager om kapitalforhold i varmeforsy-
ningsvirksomheder belyses nedenfor. Først skal der gøres opmærksom på, at der er 
en definitionsmæssig forskel mellem begreberne egenkapital og indskudskapital, jf. 
også boks 1. 

Varmeforsyningslovens regler 
48. Der findes ikke selvstændige bestemmelser i varmeforsyningsloven om, at 
varmeforsyningsvirksomheder skal opgøre og anmelde indskudskapital eller egen-

                                                 
4 Begynder side 15. 

Boks 1 

Begreberne egenkapital og indskudskapital 

Årsregnskabsloven anvender begrebet egenkapital men ikke begrebet indskudskapital. 
Varmeforsyningsloven anvender begrebet indskudskapital men ikke begrebet egenkapi-
tal. 

Egenkapitalen efter årsregnskabslovens § 25 er forskellen mellem aktiver og forpligtel-
ser, d.v.s. forskellen mellem aktivernes sum og virksomhedens gæld.  

Indskudskapital er ikke defineret i varmeforsyningsloven, men defineres jf. Kammerad-
vokatens notat fra 2006 som den kapital ejerne har indskudt i varmevirksomheden, evt. 
med tillæg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, som ejerne har ladet stå i 
virksomheden, med fradrag af tab og udlodninger. 

Der er altså ikke sammenfald mellem begreberne. 
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kapital, eller skal anmelde en åbningsbalance svarende til § 74, stk. 1 og § 100, stk. 
1, i elforsyningsloven. Der findes heller ikke selvstændige bestemmelser om, at 
Energitilsynet skal tage stilling til varmeforsyningsvirksomheders opgørelse af dis-
se kapitaler eller åbningsbalancer. 

49. Der findes alene en bestemmelse - § 20, stk. 2 - som fastslår, at forrentning af 
indskudskapital er en indregningsberettiget omkostning. 

50. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2 lyder således: 

§ 20. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varme-
forsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en elef-
fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til 
det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra na-
turgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre drifts-
omkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 
følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved 
fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 
med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 
stk. 7-11, § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

     Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren kan der 
endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyin-
vesteringer og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, 
forrentning af indskudskapital, jf. dog stk. 7.  

51. Med hjemmel i stk. 2 har ministeren udstedt en afskrivningsbekendtgørelse.5 
Fra bekendtgørelsens § 6 citeres: 

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

52. Bestemmelserne indebærer, at en varmeforsyningsvirksomhed, der ønsker for-
rentning af indskudskapital indregnet i priserne, skal opgøre indskudskapitalen, og 
at Energitilsynet som et led i behandling af en anmodning om indregning af for-
rentning i priserne, skal tage stilling til varmeforsyningsvirksomhedens opgørelse 
af indskudskapitalen (forrentningsgrundlaget). 

53. Der findes derimod ikke bestemmelser i varmeforsyningsloven eller tilhørende 
bekendtgørelser, der giver Energitilsynet hjemmel til at tiltræde, at forrentning af 
egenkapital indregnes i priserne. 

54. Gas og Varmeprisudvalget har derfor også tidligere afvist anmodninger fra 
varmeforsyninger om indregning af forrentning af egenkapital i priserne.6 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 
til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (af-
skrivningsbekendtgørelsen) 
6 F.eks. møde 11 i Gas og Varmeprisudvalget den 6. september 1982, punkt 4, nr. 4, og 
møde 22 den 7. november 1983, punkt 3. 
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55. På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, at Energitilsynet for det før-
ste ikke har hjemmel til at tiltræde, at forrentning af egenkapital indregnes i priser-
ne. For det andet at Energitilsynet derimod har hjemmel til at behandle en anmod-
ning om at indregne forrentning af indskudskapital i priserne, og i den forbindelse 
at tage stilling til varmeforsyningsvirksomheders opgørelse af indskudskapitalen. 

56. Der vil under ”6. Lovgrundlag (ii)” nærmere blive redegjort for Energitilsynets 
hjemmel i relation til forrentning af indskudskapital og omfanget heraf. 

57. Den varmeforsyningsvirksomhed, som har anmodet om indregning af forrent-
ning i priserne, vil være part i tilsynets behandling af anmodningen, herunder også 
opgørelse af indskudskapitalen.  

4.2 Kommuners registrering af vederlag ved afståels e  

58. Denne sag er rejst af EnergiGruppen Jylland som en anmodning om opgørelse 
af ”den fri egenkapital”, forrentning af denne, samt om opskrivning af afskriv-
ningsgrundlaget. 

59. I selskabets tidligere anmodning af 28. januar 2003 henviste selskabets reviso-
rer Jacob Nyborg og Erik Dybdahl til § 23 e i varmeforsyningsloven. § 23 e vedrø-
rer kommuners registrering af vederlag ved afståelse af energivirksomhed. 

60. Energitilsynet behandler hvert år indberetninger fra alle landets kommuner 
med registreringer af vederlag m.m. eller erklæringer om, at der ikke er modtaget 
vederlag m.m.  

61. For hver kommune træffer Energitilsynet afgørelse om godkendte rådighedsbe-
løb inklusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Den enkelte indbe-
retningspligtige kommune er eneste part i sagen vedrørende Energitilsynets afgø-
relse. 

62. Energitilsynets afgørelse efter § 23 l – og tidligere 23 e – træffes i form af en 
meddelelse til Indenrigs- og Socialministeriet med angivelse af det godkendte rå-
dighedsbeløb for hver enkelt af landets kommuner. Indenrigs- og Socialministeriet 
reducerer herefter bloktilskuddet til den enkelte kommune efter reglerne i lov om 
kommunal udligning7. 

63. Energitilsynet har ikke modtaget indberetning fra nuværende eller tidligere eje-
re af EnergiGruppen Jylland efter § 23 l eller § 23 e om modtagne uddelinger fra 
og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden ef-
ter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, 
eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. fe-
bruar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. 

64. Når Energitilsynet modtager indberetning fra en kommune herom, vil spørgs-
målet blive behandlet i en sag, hvor den kommune, der foretager indberetningen er 
part. Energitilsynet vil give meddelelse til Indenrigs- og Socialministeriet om det 

                                                 
7 Lov nr. 499 af 7. juni 2006, om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
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godkendte rådighedsbeløb for den pågældende kommune. Indenrigs- og Socialmi-
nisteriet vil herefter reducere statstilskuddet (bloktilskuddet) til den pågældende 
kommune efter reglerne i lov om kommunal udligning8. 

65. Da der ikke i denne sag er modtaget indberetning fra kommunen om modtagel-
se af uddeling eller vederlag fra salg, er der ikke grundlag for, at Energitilsynet be-
handler sagen hverken efter § 23 l eller den tidligere § 23 e. 

 

                                                 
8 Lov nr. 499 af 7. juni 2006, om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
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5 Sagens temaer 

66. Som det fremgår ovenfor, har Energitilsynet hjemmel til at træffe afgørelse om 
godkendelse af forrentning af indskudskapital til indregning i priser på levering af 
varme. Derimod har Energitilsynet ikke hjemmel til at træffe afgørelse om godken-
delse af en varmeforsynings opgørelse af størrelsen af ”den frie egenkapital”. 

67. Generelt sondrer Energitilsynet mellem ”afgørelser” og ”tilkendegivelser”. 
Som udgangspunkt træffes ”afgørelser” over for forhold, som er indtruffet, f.eks. 
en urimelig pris som opkræves hos forbrugerne, men som ikke har kunnet bringes 
til ophør ved forhandling. ”Tilkendegivelser” gives derimod for forhold, som end-
nu ikke er indtruffet, eller forud for forhandling i medfør af § 21, stk. 4. 

68. Som det fremgår nedenfor forudsætter varmeforsyningsloven, at en forrentning 
tiltrædes, før den kan indregnes i prisen. Loven forudsætter dermed, at der i sådan-
ne sager er tale om en afgørelse forud for, at virksomheden foretager en handling. I 
relation til forrentning, og de spørgsmål, der er nødvendige herfor, vil Energitilsy-
net i den foreliggende sag derfor træffe afgørelser, selvom forrentningen endnu ik-
ke er indregnet i prisen. 

69. Energitilsynet vil i medfør af den generelle prisbestemmelse i § 20, stk. 1, have 
hjemmel til at vurdere, om priser og betingelser er rimelige og i overensstemmelse 
med loven, jf. § 21, stk. 4. Det gælder også, hvis der indgår udgifter i prisberegnin-
gen, som skyldes en formueoverførsel fra en varmeforsyning til forsyningens ejere. 

70. Som sagen ligger oplyst, er en sådan prismæssig virkning endnu ikke indtrådt. 
Energitilsynet kan derfor endnu ikke træffe afgørelse om dette spørgsmål. Energi-
tilsynet kan derimod give en tilkendegivelse om tilsynets generelle vurdering af 
eventuelle prismæssige virkninger af, at en varmeforsyning trækker kapital ud af 
virksomheden. 

71. I lyset af ovenstående beskrivelse af Energitilsynets hjemmel til at behandle 
sagen, kan sagens temaer formuleres således: 

72. Tema for Energitilsynets afgørelse i denne sag er at tage stilling til 

• størrelse af forrentning af indskudskapital i årene 1981 til 2009, der kan 
indregnes i priserne. Til grund for tilsynets afgørelse ligger en stillingta-
gen til størrelse af indskudskapital pr. 1. marts 1981, bevægelser i ind-
skudskapitalens størrelse fra 1. marts 1981 til i dag, forretningsgrundla-
gets størrelse, den tilladte rente, og hvornår indregning kan ske i priserne. 

 
73. Tema for Energitilsynets tilkendegivelse er 

• Mulighed for opskrivning af afskrivningsgrundlaget i EnergiGruppen Jyl-
land fra ca. 11 mio.kr til ca. 639 mio. kr. 

• Prismæssige virkninger af, at en ejer trækker kapital ud af en varmefor-
syningsvirksomhed. 

 



 15/65 
 
 

6 Lovgrundlag (ii)  -  materiel beskrivelse 

74. Indledningsvis er det relevant at nævne i relation til lovgrundlaget, at varme-
forsyningsloven generelt trådte i kraft 1. september 1979 dog med undtagelse af 
prisreguleringen, som blev sat i kraft ved bekendtgørelse den 1. marts 19819.  

75. I dette kapitel gennemgås først lovgrundlaget i relation til, hvad der nærmere 
forstås ved begrebet indskudskapital. Dernæst gennemgås samme grundlag i relati-
on til forrentning af indskudskapital, herunder begrebet ”urimelige priser”, som an-
vendt i elforsyningsloven og monopolloven. Endelig gennemgås Energitilsynets og 
Energiklagenævnets praksis, for så vidt angår indskudskapital. 

76. Derudover gennemgår kapitlet også reglerne for afskrivning efter varmeforsy-
ningslovens regler, herunder de særlige regler for afskrivninger på aktiver idriftsat 
før 1982. Dette skyldes, at der under sagen er rejst spørgsmål om mulighederne for 
at opskrive afskrivningsgrundlaget. 

77. Afslutningsvis beskrives kort metoden for opgørelse af indskudskapital i virk-
somheder, der driver anlæg hhv. idriftsat før og efter 1. marts 1981. 

6.1 Begrebet indskudskapital efter varmeforsyningsl oven 

78. Sammenfattende om lovgrundlaget må det konstateres, at der ikke findes klare 
holdepunkter til definition af indskudskapital. Som det fremgår nedenfor, findes 
definitionen i lovbemærkningerne til en nu ophævet lovbestemmelse. Indskudska-
pital er herefter den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomhe-
den, evt. med tillæg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, som ejerne har 
ladet stå i virksomheden, med fradrag af tab og udlodninger.  

79. Ophævelsen af den pågældende bestemmelse havde efter sekretariatets vurde-
ring et andet formål end ændring af beskrivelsen af begrebet ”indskudskapital”. 
Sekretariatet finder på dette grundlag, at definitionen forsat kan lægges til grund. 

80. Nedenfor gennemgås lovgrundlaget i relation til begrebet ”indskudskapital” 

81. Den første varmeforsyningslov fra 197910 indeholdt i § 27 en bestemmelse om, 
at forrentning af indskudskapitalen kunne indregnes i priserne efter regler fastsat af 
ministeren og efter Gas og Varmeprisudvalgets tiltræden. 

82. Bestemmelsen blev videreført i den nye varmeforsyningslov fra 200011 i § 20, 
stk. 1, som fortsat er gældende. 

83. Varmeforsyningsloven indeholder ikke en definition af begrebet indskudskapi-
tal. Begrebet indskudskapital nævnes følgende steder i varmeforsyningsloven og 
afskrivningsbekendtgørelsen:  

                                                 
9 Jf. bekendtgørelse nr. 47 af 13. februar 1981 om ikrafttrædelse af kapitel 6 i lov om var-
meforsyning. 
10 Lov nr. 258 af 8. juni 1979. 
11 Lov nr. 382 af 16. juni 1990. 
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• § 20, stk. 2. Forrentning af indskudskapital kan efter Energitilsy-
nets tiltræden indregnes i priserne. Se citatet i punkt 48. 

• § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen. Energitilsynet kan tillade, at 
der indregnes en rimelig forrentning af indskudskapitalen i pri-
serne. 

• § 20, stk. 7. Vederlag ved overdragelse må ikke føre til forøgede 
udgifter til forrentning af indskudskapital. 

• § 23 l, stk. 8, nr. 1. Kommuner kan ved indberetning fratrække en 
indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt efter lov om 
naturgasforsyning. 

 
84. Fra varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, citeres: 

     Stk. 2. Efter regler fastsat af klima- og energiministeren kan der end-
videre indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinveste-
ringer og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, for-
rentning af indskudskapital, jf. dog stk. 7.  

 

85. Med hjemmel i stk. 2 har ministeren udstedt en afskrivningsbekendtgørelse.12 
Fra bekendtgørelsens § 6 citeres: 

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

 

86. Bestemmelserne indebærer, at en varmeforsyningsvirksomhed, der ønsker for-
rentning af indskudskapital indregnet i priserne, skal opgøre indskudskapitalen, og 
at Energitilsynet som et led i behandling af en anmodning om indregning af for-
rentning i priserne, skal tage stilling til varmeforsyningsvirksomhedens opgørelse 
af indskudskapitalen (forrentningsgrundlaget). 

87. Forarbejderne til § 20, stk. 2, og den tilsvarende bestemmelse i den første var-
meforsyningslov fra 1979 og den tilsvarende bestemmelse i den første elforsy-
ningslov fra 1975 giver ikke bidrag til en afklaring af begrebet indskudskapital. 

88. Fra varmeforsyningslovens § 20, stk. 7 citeres: 

Stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af an-
læg omfattet af stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at pri-
serne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne 
være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som 
følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedka-
pital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.  

 

                                                 
12 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 
til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (af-
skrivningsbekendtgørelsen) 
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89. § 20, stk. 7, blev indsat i 2003 ved L 452. Af lovforslagets bemærkninger til 
bestemmelsen fremgår, at der er tale om en præcisering af ”hvile-i-sig-selv-
princippet”. Forarbejderne giver ikke bidrag til en afklaring af begrebet indskuds-
kapital. 

90. Fra varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 8, nr. 1, citeres: 

Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved af-
ståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, 
som i medfør af § 23 m, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til re-
duktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan 
endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække  

1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har god-
kendt eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. 
pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets ved-
kommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens 
statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, 
og 

2) [udeladt] 

91. Bestemmelsen er indsat ved i 2007 ved L 549. Bestemmelsen tager sigte på at 
undgå, at samme beløb kan føre til reduktion i statstilskuddet både efter naturgas-
forsyningslovens § 35 og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1. Forarbejderne giver 
ikke bidrag til en afklaring af begrebet indskudskapital. 

92. Efter den nu ophævede § 23 e, stk. 5, skulle Energitilsynet godkende en kom-
munes opgørelse af indskudskapitalen i en kommunal varmeforsyning. Bestemmel-
sen indsattes for at opnå parallelitet med den tilsvarende daværende bestemmelse i 
§ 37 i elforsyningsloven, der oprindeligt blev indsat som § 10 b i den gamle elfor-
syningslov. Fra forarbejderne13 til bestemmelsen i elforsyningsloven citeres: 

”Den del af kapitalen, som er indskudt af kommunen, skal i overensstem-
melse med »hvile-i-sig-selv« tankegangen i elforsyningsloven holdes ude 
ved beregningen af den reduktion af statstilskuddet, som efter forslaget skal 
finde sted efter § 10 b, stk. 7. 

Efter bestemmelsen i § 9, stk. 1, i elforsyningsloven kan der med Elprisud-
valgets tiltræden beregnes en forrentning af indskudskapitalen.  

Hvis en kommune eller en amtskommune i stedet for løbende at trække den-
ne godkendte forrentning ud af selskabet, har ladet denne indestå i selskabet, 
vil en sådan indestående kapital skulle medregnes til indskudskapitalen. 

Indskudskapitalen omfatter således al kapital, som er investeret i selskabet.” 

 

93. Bestemmelsen blev ophævet ved lov nr. 452 af 10. juni 2003, da bestemmelsen 
blev oplevet som en hæmsko for nødvendige strukturtilpasninger i energisektoren. 
Ophævelsen af den pågældende bestemmelse havde dermed efter sekretariatets 

                                                 
13 § 23 e i varmeforsyningsloven blev indsat ved lov 451 af 31. maj 2000. § 10 b (lex Nesa) 
blev første gang indsat ved lov 189 af 12. marts 1997, og findes nu i elforsyningslovens § 
37, der er ændret flere gange siden. 
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vurdering et andet formål end ændring af beskrivelsen af begrebet ”indskudskapi-
tal”. Sekretariatet finder på dette grundlag, at definition forsat kan lægges til grund. 

94. Indskudskapital er herefter den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsy-
ningsvirksomheden, evt. med tillæg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, 
som ejerne har ladet stå i virksomheden, med fradrag af udlodninger.  

6.2 Forrentning af indskudskapital skal være ”rimel ig” 

95. Som det fremgår § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen kan Energitilsynet tillade, 
at rimelig forrentning af indskudskapital indregnes i prisen14. Dermed bliver det re-
levant nærmere at vurdere, hvad der ligger i begrebet ”rimelig forrentning”. 

96. Det fremgår ikke af bestemmelser i varmeforsyningsloven, eller af bekendtgø-
relser udstedt efter loven, hvilke lovlige hensyn, der kan indgå ved vurdering af, 
om en forrentning af indskudskapital er rimelig.  

97. Som det vil fremgå af nedenstående gennemgang, er omtalen af forrentnings-
spørgsmålet i lovbemærkningerne til varmeforsyningsloven også yderst sparsom. 
Dog henvises til hhv. elforsyningsloven, som blev vedtaget få år før, samt mono-
polloven, som varmeforsyningsloven afløste i relation til regulering af varmepriser. 
Derfor er det fundet relevant at gennemgå disse regelsæt. 

98. Gennemgangen heraf viser, at princippet om ”rimelighed” har været et grund-
læggende hensyn bag monopolloven, elforsyningslovens og varmeforsyningslo-
vens prisregulering til beskyttelse mod udnyttelse af et monopolmarked, og at der 
med hensyn til rimelighedsvurderingen er overladt et vidt skøn til forvaltningen. 

99. Nedenfor gennemgås lovgrundlaget i relation til begrebet ”rimelig”. 

100. Af bemærkningerne til kapitel 6 om priser i den første varmeforsyningslov15 
fremgår, at lovforslaget skulle sikre indsigt med, at der skete en rimelig prisfastsæt-
telse, og at både private og offentlige varmeforsyninger skulle anmelde priser m.m. 
til Gas- og Varmeprisudvalget med henblik på at sikre, at det nødvendige grundlag 
for prisvurderingen var til stede. Videre fremgår af bemærkningerne, at prisfastsæt-
telsen efter lovforslaget svarede til den ordning, der dengang gjaldt for elforsy-
ningsområdet. 

101. I bemærkningerne til den første varmeforsyningslov fra 1979 findes der en-
kelte henvisninger til den første elforsyningslov fra 1977, og i forarbejderne til 
sidstnævnte findes der henvisninger til den første monopollov, hvor der fandtes be-
stemmelser, der gav mulighed for indgreb mod urimelige priser og urimelige for-
tjenester. Nedenfor omtales forarbejder til begrebet ”urimelige priser” i de to nævn-
te love. 

                                                 
14 Citeret ovenfor i punkt 51. 
15 Lov nr. 258 af 8. juni 1979 
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6.2.1 ”Urimelige priser” efter elforsyningsloven 

102. Det energipolitiske udvalg afgav den 29. august 1975 beretning over bl.a. 
forslag til lov om elforsyning – den første elforsyningslov L 54 af 25. februar 1976. 
Som bilag til beretningen er optrykt spørgsmål og svar i forbindelse med lovforsla-
get.  

103. Som spørgsmål 22 spørger udvalget bl.a.: 

”Under hvilke omstændigheder kan det forventes, at el-prisudvalget vil tilla-
de forrentning af indskudskapital? Hvor høj forrentning kan forventes til-
ladt?” 

 

104. Fra ministerens svar citeres: 

”De færreste elforsyningsvirksomheder drives med henblik på at opnå over-
skud eller forrentning af indskudskapital. 

I de få tilfælde, hvor der tilsigtes en forrentning af indskudskapitalen, vil der 
blive taget hensyn hertil. I 4. afsnit i bemærkningerne til lovforslagets § 10 
er anført, at begrebet ”urimelige” forudsættes at hvile på det tilsvarende be-
greb i monopollovgivningen, jfr. Monopollovens § 11.  

Der kan ikke på forhånd tages stilling til, hvilken forrentning der vil kunne 
tillades indregnet i priserne.” 

 

105. Det energipolitiske udvalg afgav den 5. februar 1976 beretning over forslag 
til lov om elforsyning – den første elforsyningslov L 54 af 25. februar 1976. Som 
bilag til beretningen er optrykt spørgsmål og svar i forbindelse med lovforslaget.  

106. I et bilag hertil gengives udvalgets spørgsmål til handelsministeren. Som 
spørgsmål 9 spørger udvalget: 

”Efter hvilke kriterier skal el-prisudvalget administrere § 10, 4, (”urimelige”) 
og stk. 5?” 

 

107. Fra ministerens svar citeres: 

”Som det fremgår af bemærkningerne til § 10, stk. 4, i marts-forslaget, for-
udsættes begrebet ”urimelige” at hvile på det tilsvarende begreb i monopol-
lovgivningen, jfr. Monopollovens § 11. 

For så vidt angår urimelige priser blev dette begreb nærmere uddybet under 
2. behandlingen i folketinget af forslag til lov om tilsyn med monopoler og 
konkurrencebegrænsninger (F.T. 1954-55, spalte 3051-3052). Disse ret-
ningslinjer har været grundlæggende for monopoltilsynets praksis.” 

 

108. Af ovenstående gennemgang fremgår, at der udover at henvise til monopol-
tilsynets praksis overlades et konkret skøn til forvaltningen. 
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6.2.2 ”Urimelige priser” efter monopolloven 

109. Forslaget til lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger 
blev mellem 1. og 2. behandling i Folketinget behandlet i et udvalg nedsat til for-
målet. Et enigt udvalg stillede 35 ændringsforslag. To af ændringsforslagene ved-
rørte formuleringen af de urimelige forhold, som monopoltilsynet efter forslaget 
kunne gribe ind overfor (forslagets § 12), og som også kom til udtryk i lovens for-
målsparagraf (forslagets § 1). Udvalget foreslog § 12, stk. 1, formuleret således: 

”Finder monopoltilsynet efter foretagen undersøgelse, at konkurrencebe-
grænsning som omhandlet i § 2, stk. 1, medfører eller må antages at ville 
medføre urimelige priser eller forretningsbetingelser, urimelig indskrænk-
ning i den frie erhvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene for er-
hvervsudøvelsen, påhviler det tilsynet at søge forholdet bragt til ophør ved 
forhandling med de pågældende enkeltvirksomheder eller sammenslutnin-
ger.” 

 

110. Udvalgets forslag var en forenkling i forhold til regeringens lovforslag, 
hvorefter der også kunne gribes ind over for ”urimelige fortjenester”. Udvalgets 
ordfører, Poul Hansen, forklarede ved 2. behandlingen (F.T. 1954-55, spalte 3039-
3040): 

”Når udtrykket ”urimelige priser” anvendes i stedet for udtrykket i lovfors-
laget, ”urimelige fortjenester”, er det af den grund, at ”urimelige priser” 
dækker mere end ”urimelige fortjenester”. En pris kan jo være urimelig både 
på grund af urimelig fortjeneste og på grund af urimelige omkostninger. 
Begge forhold dækkes af den nye formulering, og dermed er hensynet til ef-
fektiviteten dækket på den måde, som der i udvalget kunne blive enighed 
om. Udvalget er enigt om, at hvis en fortjeneste på en vare eller en tjeneste-
ydelse er urimelig, så vil prisen også være det. Omvendt er det naturligvis li-
ge så klart, at hvis en pris findes rimelig, så ligger deri også, at den fortjene-
ste der må være tale om, må være det samme.” 

 

111. Et andet udvalgsmedlem – Thorkil Kristensen – supplerede: (F.T. 1954-55, 
spalte 3051-3052): 

”[…..] …. Udtrykket ”urimelige priser og forretningsbetingelser”, som altså 
dækker både urimelige avancer og urimeligt høje omkostninger. 

Jeg kunne fristes til at præcisere dette derhen, at ordet ”urimelig” for så vidt 
er nøgleordet i denne lovgivning. Bortset fra at vi nu principielt har et områ-
de, hvor aftaler ikke kan håndhæves, nemlig bruttopriserne, er jo reglen den, 
at aftaler i øvrigt er tilladte og altså gyldige, og at arbejdet i erhvervslivet i 
øvrigt foregår på den måde, som erhvervslivet selv finder rimelig og prak-
tisk; men hvis der er en konkurrencebegrænsning i væsentlig omfang og den 
udnyttes på en sådan måde, at forholdet skønnes at være urimeligt, så skal 
der gribes ind ved forhandling og, hvis dette ikke hjælper, ved pålæg i hen-
hold til de paragraffer, som handler om disse ting. Lige så meget, som man 
må ønske, at erhvervslivet i al almindelighed kan arbejde frit, lige så meget 
må man naturligvis ønske, at de ting, der betegner en urimelig udnyttelse af 
en konkurrencebegrænsning, bliver skåret bort.    ….” 
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112. Den første elforsyningslov og den gældende varmeforsyningslov er vedtaget 
som speciallove, hvor konkurrencebegrænsning er forudsat at gælde for alle anlæg 
omfattet af loven. Prisudvalgenes og nu Energitilsynets mulighed for indgreb over-
for ”urimelige priser” forudsætter derfor ikke, at myndigheden først ved en under-
søgelse kan dokumentere en konkurrencebegrænsning. 

113. Derudover fremgår det af ovenstående gennemgang, at princippet om ”rime-
lighed” har været et grundlæggende hensyn bag monopolloven, elforsyningslovens 
og varmeforsyningslovens prisregulering til beskyttelse mod udnyttelse af et mo-
nopolmarked, og at der med hensyn til rimelighedsvurderingen er overladt et vidt 
skøn til forvaltningen 

6.3 Hvornår kan en forrentning indregnes i varmepri sen 

114. Som nedenstående gennemgang viser, skelner gældende og tidligere lov-
bestemmelser om forrentning af indskudskapital ikke mellem tidspunktet for be-
regning af forrentningen og tidspunktet for indregning i priserne. Det samme gæl-
der forarbejderne til gældende og tidligere bestemmelser. 

115. Af gennemgangen fremgår det desuden, at forrentning ikke kan indregnes i 
prisen, uden det forudgående er tiltrådt af Energitilsynet. 

116. Nedenfor gennemgås lovgrundlaget i relation til tidspunktet for indregning i 
prisen. 

117. Det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at forrentning kan ind-
regnes i prisen efter Energitilsynets tiltræden. 

118. Dette er gentaget i den ”vejledning om anvendelse af reglerne om afskriv-
ninger, henlæggelser og om forrentning af indskudskapital”, som blev udstedt i til-
knytning til den første afskrivningsbekendtgørelse16. Fra vejledningen citeres: 

”Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens 
§§ 1-2 og 4-6 med de anvisninger og fortolkninger hertil, som udvalget an-
giver, skal de ikke forudgående indhente udvalgets tilladelse til indregning af 
afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af en forrent-
ning af indskudskapital (§ 7) indtil videre kun ske efter forudgående tilladel-
se fra udvalget.” 

 

119. Fra vejledning til bek. 648/1985 af 30. januar 1986 citeres: 

”Forrentning af indskudskapitalen 

Bekendtgørelsens § 7 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne 
indregnes en forrentning af indskudskapitalen. Indtil videre må en sådan for-
rentning kun foretages efter udvalgets forudgående tilladelse i hvert enkelt 
tilfælde.” 

                                                 
16 Bekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982. 
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120. Gas- og Varmeprisudvalget vedtog den 30. januar 1986 en ny vejledning 
om anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og forrentning af ind-
skudskapital. Fra vejledningen citeres: 

”Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne 
indregnes en forrentning af indskudskapitalen. Indregning af en sådan for-
rentning må kun foretages efter udvalgets forudgående tilladelse i hvert en-
kelt tilfælde.” 

 

121. Fra tilsynets notat af 31. oktober 2006 om indregning af afskrivninger og 
henlæggelser i fjernvarmeprisen citeres: 

”Energitilsynet kan tillade, at der i priserne indregnes en forrentning af ind-
skudskapitalen. Indregning af forrentning kræver forudgående tilladelse i 
hvert enkelt tilfælde. Tilladelsen gælder kun for det ansøgte år og gives ikke 
med tilbagevirkende kraft for tidligere regnskabsår.” 

 

6.4 Praksis om forrentning af indskudskapital 

6.4.1 Energitilsynets praksis efter varmeforsynings loven 

122. Energitilsynet og tidligere Gas og Varmeprisudvalget har behandlet en ræk-
ke sager, hvor en kollektiv varmeforsyning har anmodet om forrentning af ind-
skudskapital og en enkelt med anmodning om forrentning af egenkapital17. 

123. Sammenfattende har det været Gas og Varmeprisudvalgets og Energitilsy-
nets praksis,  

� at kun indskudskapital kan forrentes,  

� at egenkapital ud over indskudskapital ikke kan forrentes,  

� at andelskapital/aktiekapital efter en konkret vurdering kan anses for ind-
skudskapital, 

� at indskudskapital skal opgøres selvstændigt i virksomhedens regnskab18,  

� at indregning af forrentning af indskudskapital i priserne forudsætter 
Energitilsynets forudgående tiltræden og 

� at forrentningen ikke kan fastsættes generelt, men at Energitilsynets til-
træden vil ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyning i det 
enkelte år. 

                                                 
17 I sekretariatets notat af 17. marts 2009 om Energitilsynets, Energiklagenævnets og Gas- 
og varmeprisudvalgets praksis m.h.t. forrentning af indskudskapital. (bilag 9) findes en kort 
gengivelse af enkelte af disse afgørelser. 
18 Også tidligere udtrykt som at det skal fremgå af virksomhedens bogføring. 
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6.4.2 Energiklagenævnets praksis efter varmeforsyni ngsloven 

124. Energiklagenævnet traf 17. september 2007 afgørelse i en sag om indskuds-
kapital19. Af afgørelsen fremgår følgende: 

”Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet kan vurdere 
både forrentningssats og forrentningsgrundlag ved afgørelsen af, om forrent-
ningen af indskudskapitalen er rimelig.” 

125. Af samme afgørelse fremgår det videre: 

”Det fremgår ikke af ordlyden af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at ind-
skudskapital ikke omfatter ikke-udloddet godkendt forrentning. På den bag-
grund, og da varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan bringes i anvendelse, 
hvis indskudskapitalen bliver af en sådan størrelse, at forrentning heraf ville 
medføre urimelige priser, finder nævnet det betænkeligt at anlægge en snæver 
fortolkning af begrebet indskudskapital.” 

6.5 Forrentning efter naturgasforsyningsloven 

126. I forbindelse med sekretariatets behandling af sagen er det fundet relevant 
også at inddrage regulering af forrentning efter naturgasforsyningsloven, for så vidt 
angår de virksomheder, som er omfattet af denne, og som driver virksomhed, der 
ikke er konkurrenceudsat. Baggrunden herfor er, at disse virksomheders markeds-
vilkår kan sidestilles med varmeforsyningsvirksomhedernes. 

127. Nedenfor gennemgås derfor kort den relevante regulering for naturgasforsy-
ning. 

6.5.1 Forrentning af kapital efter naturgasforsynin gsloven 

128. Priserne for gas fra kollektive naturgasforsyningsvirksomheder fastsættes 
under hensyntagen til bl.a. nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønnin-
ger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og 
afskrivninger samt forrentning af kapital.20  

129. Efter § 37a, stk. 2, i naturgasforsyningsloven fastsætter Energitilsynet ind-
tægtsrammer for distributionsselskabernes ydelser. Reglerne for fastsættelse af ind-
tægtsrammer fremgår af bekendtgørelse herom21. 

130. Bekendtgørelsens § 12 lyder som følgende: 

§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i ind-
tægtsrammen, jf. § 11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en 
risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler risi-

                                                 
19 Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 2007, j.nr. 21-356 
20 § 37, stk. 1, 1. pkt., i naturgasforsyningsloven. 
21 Jf. Bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for 
naturgasdistributionsselskaber 



24/65 

koforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af forrent-
ningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct.  
Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen 
med virkning for den resterende del af perioden som følge af ændringer i de 
forhold, som har ligget til grund for fastsættelse af satsen, jf. stk. 1. Energi-
tilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen.  
Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt 
ved fastsættelsen af forrentningssatsen efter stk. 1 og 2.  
 

131. Bekendtgørelsen indebærer således, at det ved beregning af indtægtsrammer 
forudsættes, at egenkapitalandelen i en naturgasvirksomhed, der ikke er konkurren-
ceudsat, er 30 %.  

 

6.6 Afskrivninger efter varmeforsyningsloven 

6.6.1 Generelle regler om afskrivninger 

132. Efter varmeforsyningslovens prisbestemmelse kan afskrivninger indregnes i 
prisen, mens afdrag på lån ikke er en indregningsberettiget omkostning. Denne be-
stemmelse skal sikre, at forbrugerne kun betaler anlægssummen en gang. 

133. EnergiGruppen Jylland anmoder om tilladelse til at opskrive afskrivnings-
grundlaget. Derfor beskrives retsgrundlaget for afskrivninger efter loven nedenfor. 

134. Bestemmelser om afskrivninger findes i § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven, 
som er citeret i punkt 48. 

135. Med hjemmel i § 20, stk. 2 har ministeren udstedt en afskrivningsbekendtgø-
relse.22 Fra bekendtgørelsens citeres: 

§ 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne 
på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrund-
lag.  

§ 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på 
grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. 
§ 5.  

§ 3. Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkost-
ninger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes 
byggerenter opgjort på idriftsættelsestidspunktet.  

Stk. 2. [udeladt]  

§ 4. Afskrivninger af de i §§ 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 
20 procent om året. 

                                                 
22 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 
til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (af-
skrivningsbekendtgørelsen) 
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Stk. 2. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der om-
fatter den 31. marts 1982, foretages afskrivninger over en periode på 
højst 15 år fra det nævnte regnskabsår.  

Stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der om-
fatter den 31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte 
års samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet 
over en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet.  

[…..] 

§ 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulem-
per for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virk-
somhederne, kan gas- og varmeprisudvalget undtage fra bestemmelserne. 

 

136. Tidligere afskrivningsbekendtgørelser har indeholdt bestemmelser om, at af-
skrivninger skulle ske lineært over højest 15 år og med højst 15 % om året. 

137. Opgørelsen af afskrivningsgrundlaget er den samme i den gældende afskriv-
ningsbekendtgørelse som i alle tidligere afskrivningsbekendtgørelser. Der kan af-
skrives på den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser. Ved anlægs-
sum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget 
af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnes byggerenter opgjort på idriftsættel-
sestidspunktet. 

138. Fra Gas og Varmeprisudvalgets afskrivningsvejledning fra 198223 citeres: 

”Afskrivninger 

Ved beregningen af afskrivningerne skal først foretages en opgørelse af af-
skrivningsgrundlaget. For gamle anlæg, d.v.s. anlæg, der er sat i drift inden 
udløbet af det regnskabsår, der omfatter 31. marts 1982, er reglerne angivet i 
§ 1. Der skelnes her mellem kommunal og ikke-kommunal virksomhed. For 
de gamle anlæg foretages en samlet opgørelse af grundlaget på det tidspunkt, 
hvor de nye regler får virkning, og det er dette beløb, der herefter i de føl-
gende år kan afskrives ud fra. For nye anlæg er grundlaget det samme for 
kommunale og ikke-kommunale virksomheder (§ 4), og her skal foretages 
opgørelse for hvert enkelt års idriftsættelser, og der skal afskrives særskilt 
for hvert års anskaffelsessummer. 

Afskrivningsgrundlaget skal renses for aktiver, der ikke vedrører salget af 
varme eller gas. Specielt skal anlægssummerne ved forenet produktion 
(f.eks. fremstilling af varme sammen med elektricitet eller affaldsbortskaf-
felse) fordeles på de enkelte produkter. Desuden skal der foretages fradrag 
for henlæggelsesbeløb, jfr. § 6. 

I beregningsgrundlaget for prisanmeldelsen skal afskrivningsgrundlaget an-
gives – for nye anlæg særskilt for hvert idriftsættelsesår. Eventuelle korrek-
tioner oplyses, og det anføres endvidere, hvor store beløb, der herefter er til-
bage til indregning i senere år. 

                                                 
23 Vejledning om anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og om forrentning 
af indskudskapital. Vejledningen er optrykt i Monopoltilsynets meddelelser, nr. 13 1982, 
side 694-696. Vejledningen vedrører bek. 1982/589. 
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Ud fra det således opgjorte grundlag beregnes afskrivningerne efter reglerne 
i § 2 og i § 5. Afskrivninger efter § 5 kan påbegyndes fra og med anlæggets 
idriftsættelsesår. Hovedreglen er lineære afskrivninger – d.v.s. lige store be-
løb pr. år – over en periode på mindst 15 år.   […..] ” 

 

139. Gas og Varmeprisudvalgets afskrivningsvejledning fra 198624 indeholder 
vejledning til den ændrede afskrivningsbekendtgørelse. Fra vejledningen citeres: 

”Afskrivningsreglerne betyder i øvrigt, at virksomhederne ikke kan begrunde 
deres priser direkte ud fra, hvad de skal betale i afdrag på lån. Afdrag er ikke 
indregningsberettigede omkostninger efter lovens § 27, stk. 1.” 

 

140. Energitilsynets sekretariat har i 2006 udarbejdet et notat25 med redegørelse 
for de gældende regler om prisberegningen for fjernvarme, herunder afskrivninger 
og henlæggelser. Fra notatet citeres: 

”Anlægskartoteker 

Energitilsynet forudsætter, af fjernvarmeværkerne fører et anlægskartotek, 
som holder styr på fjernvarmeværkets aktiver og deres afskrivning.” 

 

141. Afskrivningsgrundlaget reguleres altså op i år, hvor nye anlæg idriftsættes, 
med anlægssummen26 fratrukket henlæggelser. Afskrivningsgrundlaget reguleres 
ned i år, hvor der indregnes afskrivninger i priserne for levering af varme med det 
beløb, der indgår i prisberegningen. 

142. Der findes ikke regler om, at andre elementer kan indgå i afskrivningsgrund-
laget eller om, at afskrivningsgrundlaget kan ændres, f.eks. på baggrund af en op-
gørelse af anlæggenes værdi på et givet tidspunkt. 

143. Efter varmeforsyningsloven er afskrivningsgrundlaget således udtryk for den 
del af aktivernes anlægssum, som endnu ikke er indregnet i priserne. Eller udtrykt 
på en anden måde er afskrivningsgrundlaget udtryk for den del af aktivernes an-
lægssum, som forbrugerne endnu ikke har betalt for. 

144.  En opskrivning af afskrivningsgrundlaget efter varmeforsyningsloven uden 
idriftsættelse af nye anlæg med efterfølgende indregning i priserne på grundlag af 
det opskrevne afskrivningsgrundlag ville indebære, at forbrugerne kom til at betale 
for aktiverne mere end én gang. 

145. Energitilsynet kan undtage fra bestemmelserne om afskrivninger, hvis de 
medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulig-
hed mellem virksomhederne, jf. § 8 i afskrivningsbekendtgørelsen. 

                                                 
24 Vejledning af 30. januar 1986 om anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser 
og om forrentning af indskudskapital. Vejledningen vedrører bek. 1985/648. 
25 Notat af 31. oktober 2006.  
26 Anlægssum er defineret i § 3, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen.  
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146. Gas og Varmeprisudvalget har undtaget fra den dengang gældende bestem-
melse om, at afskrivninger skulle ske over en periode på mindst 15 år. Udvalget 
meddelte Halmvarmeværket Roslev a.m.b.a.27, at nogle nærmere angivne aktiver 
kunne afskrives over en kortere periode, fordi aktiverne havde en forventet levetid, 
der var væsentlig kortere end de 15 år, der dengang var den minimale afskrivnings-
periode. 

147. Sammenfattende sker afskrivninger på baggrund af den opgjorte anlægssum. 
Herved forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranledi-
get af anskaffelsen. Afskrivninger kan indregnes i prisen på levering af varme i 
højst 30 år, for anlæg, der var idriftsat før 1982 dog i højst 15 år.  

6.6.2 Særlige regler om afskrivninger på anlæg idri ftsat før 1982 

148. Energitilsynets sekretariat forstår EnergiGruppen Jyllands anmodning sådan, 
at selskabet anmoder om, at afskrivningsgrundlaget på de aktiver, der bestod i var-
meforsyningen den 1. marts 1981 opskrives. Nedenfor gennemgås derfor de særli-
ge regler om afskrivninger på anlæg idriftsat før 1982. 

149. I alle hidtidige afskrivningsbekendtgørelser28 har der været bestemmelser 
om, at varmeforsyninger kunne afskrive anlæg, som blev idriftsat inden afslutnin-
gen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982 med indtil 15 % pr. år over 
en periode på højst 15 år.  

150. I de to første afskrivningsbekendtgørelser29 var der i § 1, stk. 2, en sær-
bestemmelse for kommunale virksomheder om, at afskrivninger på allerede eksi-
sterende anlæg kunne beregnes på grundlag af virksomhedens saldo på den kom-
munale mellemregningskonto ved udgangen af det nævnte regnskabsår. 

151. Som det fremgår ovenfor, har reglerne om afskrivningsperiodens længde og 
om lineære afskrivninger ændret sig fra 1981 og frem til i dag. I alle afskrivnings-
bekendtgørelser findes der imidlertid bestemmelse om, at afskrivninger på anlæg, 
som blev idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 
1982, kunne ske over en periode på højst 15 år. Bestemmelsen findes i dag i § 4, 
stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen. 

152. Afskrivninger på anlæg idriftsat før 1982 kan således ikke indregnes i pri-
serne efter 1997. 

7 Andre forhold 

7.1 Hvordan opgøres indskudskapitalen? 

153. I virksomheder, der driver anlæg, som blev idriftsat før den 1. marts 1981 er 
indskudskapital den kapital, som ejeren/ejerne har skudt ind i virksomheden. Ind-
skuddet pr. 1. marts 1981 kan opgøres som værdien af virksomhedens fjernvarme-
                                                 
27 J.nr. 87.6/2697, udvalgets møde 10. december 1984. 
28 Bek. 1982/56, § 2, bek. 1982/589, stk. 2, bek. 1985/648, § 1 og bek. 1991/175, § 1. 
29 Bek. 1982/56 og bek. 1982/589. 
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aktiver, f.eks. opgjort til de bogførte værdier på dette tidspunkt eller opgjort, som 
angivet i Energitilsynets tilkendegivelse af 28. april 2008 (komponentlistemetoden) 
fratrukket virksomhedens gæld pr. 1. marts 1981. Denne kapital betegnes i det føl-
gende som det initiale indskud og opgøres i 1981-kroner. 

154. I virksomheder, der driver anlæg, som blev idriftsat efter den 1. marts 1981 
er indskudskapital den kapital, som ejeren/ejerne har skudt ind i virksomheden, 
f.eks. som andelskapital. Indskudskapitalen skal i selskabets bogføring opgøres 
særskilt. 

155. Indskudskapitalen pr. dags dato opgøres på baggrund af den initiale ind-
skudskapital med følgende korrektioner for efterfølgende forhold: 

• Nye indskud fra ejerne 
• Nedsættelse af indskudskapitalen ved udlodning til ejerne 
• Forrentning af indskudskapital, som er tiltrådt af Energitilsynet, 

og som fortsat er indestående i virksomheden 
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8 Vurdering 

156. Ved ikrafttrædelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser 1. marts 
1981, blev alle eksisterende virksomheder underlagt en prismæssig regulering – 
hvile-i-sig-selv-princippet. Da der ikke i loven eller forarbejderne hertil er grundlag 
for at antage, at loven skulle have ekspropriativ virkning, anses de værdier, virk-
somhederne bestod af ved reguleringens ikrafttrædelse, i dag som værdier, der blev 
indskudt i ”hvile-i-sig-selv-selskaberne”. Det er baggrunden for vurdering af sel-
skabernes indskudskapital pr. 1. marts 1981. 

157. Som omtalt under ”Sagens temaer” rejser sagen dels problemstillinger, som 
Energitilsynet kan træffe afgørelse om, dels problemstillinger, som Energitilsynet 
på nuværende tidspunkt kun kan give en tilkendegivelse af. Energitilsynets vurde-
ring falder derfor også i to dele: én der munder ud i afgørelser, og én der munder 
ud i tilkendegivelser. 

158. Sekretariatet understreger, at tilkendegivelserne ikke er afgørelser, men net-
op tilkendegivelser. Tilkendegivelserne kan ikke selvstændigt påklages Energikla-
genævnet. 

159. Afgørelsen om forrentning af kapital forudsætter, at der tages stilling til flere 
delelementer. Disse problemstillinger behandles nedenfor i følgende afsnit: 

• Forrentning af indskudskapital  
• Størrelsen af indskudskapitalen i 1981 

• Bevægelser i indskudskapitalen efter 1. marts 1981 

• Forrentning af indskudskapital i årene 1981 til 2002 
• Forrentning af indskudskapital i årene 2003 til 2009 

• Forrentningsgrundlag 

• Forrentningsprocent 
• Hvornår kan indregning i priserne ske 

• Forrentning af egenkapital 
 

160. De problemstillinger, hvor Energitilsynet giver tilkendegivelse, behandles 
nedenfor i følgende afsnit: 

• Tilkendegivelse om afskrivningsgrundlaget 
• Tilkendegivelse om kapital- og prisforhold 

 
161. De enkelte afsnit er struktureret, så de beskriver problemstillingen og der-
næst sekretariatets vurdering og konklusion. Er et afsnit den samlede konklusion på 
et spørgsmål, følges konklusionen af en indstilling til Energitilsynet. 

162. Energitilsynets sekretariat har sendt udkast til tilsynsnotat i høring til Ener-
giGruppen Jylland den 15. maj 2009 og 27. oktober 2009. Selskabets høringssvar 
af 2. juli 2009 og 6. november 2009, samt sekretariatets bemærkninger hertil be-
handles i afsnit 8.9 nedenfor.  
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8.1 Forrentning af indskudskapital 

163. Det fremgår af varmeforsyningsloven, at Energitilsynet kan tiltræde, at der i 
priserne indregnes en rimelig forrentning af en eventuel indskudskapital. Som det 
imidlertid også fremgår af beskrivelsen i kapitlet ”6. Lovgrundlag (ii) – materiel 
hjemmel” af forarbejderne til elforsyningsloven, var det ved lovens indførelse de 
færreste anlæg, der blev drevet med henblik på overskud eller forrentning.  

164. I dette afsnit vurderes først opgørelsen af virksomhedens indskudskapital pr. 
1. marts 1981, dernæst om der er grundlag for at antage, at der er sket bevægelser i 
indskudskapitalen efter 1. marts 1981. Baggrunden for denne skæringsdato er, at de 
relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven først trådte i kraft 1. marts 1981. 
Herefter foretages en vurdering af forrentningsperioden, først perioden 1981 til 
2003, dernæst perioden fra 2003 og til afgørelse træffes. Baggrunden for disse pe-
riodeafgrænsninger er, at der er rejst spørgsmål, om forrentning kan opnås i perio-
den forud for, at virksomheden har rettet henvendelse til Energitilsynet herom. I 
forbindelse med sidstnævnte periode, vil der også blive taget stilling til en metode 
til vurdering af en rimelig forrentning – herunder betydning af selskabets kapital-
struktur, forrentningsgrundlaget, forrentningssatsen samt forrentningsbeløbet og 
den prismæssige konsekvens heraf.  

165. Som ligeledes beskrevet i kapitlet ”6. Lovgrundlag (ii)” (punkt 74ff) følger 
det af varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser30, at varmeforsynings-
virksomheder fremadrettet skal anmelde priserne, og at Energitilsynet kan tillade, 
at der i de fremtidige priser indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 
Varmeforsyningsvirksomheder har ikke efter varmeforsyningsloven et retskrav på 
en forrentning af en bestemt størrelse. Forrentning af indskudskapital kan indreg-
nes i priserne med Energitilsynets tiltræden, jf. lovens § 20, stk. 2.31. Øvrige pris-
forhold skal blot anmeldes.  

166. EnergiGruppen Jylland har opgjort et forrentningsgrundlag og ansøgt om en 
forrentningssats. EnergiGruppen Jylland har ved brev af 2. juli 2009 anført de for-
rentningsbeløb, virksomheden ønsker at indregne i priserne. 

8.2 Størrelsen af indskudskapitalen i 1981 

167. For de fjernvarmeforsyninger, der drev kollektiv varmeforsyning 1. marts 
1981, er indskudskapitalen lig med værdien af selskabets aktiver pr. 1. marts 1981 
fratrukket gælden. 

168. Varmeforsyningsvirksomheder, der har et revideret 1981-regnskab, kan med 
udgangspunkt i dette, anmelde selskabets indskudskapital pr. 1. marts 1981.  

169. Virksomheden kan om ønsket også vælge en anden dokumentation end det 
reviderede 1981-regnskab. 

                                                 
30 Især lovens § 20, stk. 1 og 2 om priser, af § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, af lovens § 
21, stk. 1, om anmeldelse, og af § 4, i anmeldelsesbekendtgørelsen. 
31 Indtil 2007 kunne henlæggelser også kun indregnes i prisen med Energitilsynets tiltræ-
den. 
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170. Som det fremgår af ”Sagsfremstillingen”, udarbejdede Energitilsynets sekre-
tariat et ensartet administrationsgrundlag for opgørelsen af den fri kapital. En del af 
dette grundlag er ”komponentlisten”, som fastsætter retningslinier for værdiansæt-
telse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 i virksomheder, der driver kollektivet 
varmeforsyningsanlæg omfattet af § 2 i varmeforsyningsloven. Virksomhederne 
kan således lægge ”Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 
1. marts 1981” til grund for deres dokumentation,  

171. Aktivopgørelsen i EnergiGruppen Jylland Varme er udarbejdet efter ”Admi-
nistrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981”.  

172. EnergiGruppen Jylland har oplyst, at kapitalopgørelsen er udarbejdet med 
udgangspunkt i det aflagte regnskab for Herning Kommune pr. 31. december 1980, 
der også indeholdt regnskabsoplysninger for Herning Kommunes fjernvarmeforsy-
ning.  

173. Sekretariatet har til vurderingen indhentet supplerende oplysninger til opgø-
relsen, idet selskabet for en række aktiver er blevet anmodet om at give uddybende 
redegørelser for værdisætningen herunder nedslaget for alder. 

174. I sagsforløbet har selskabets advokat og revisor revideret dele af opgørelsen, 
som er blevet indarbejdet i denne sagsfremstilling. Selskabets advokat har bl.a. ved 
brev af 16. marts 2009 og senest ved høringssvar af 2. juli 2009 præciseret, hvilken 
opgørelse selskabet anmoder om Energitilsynets stillingtagen til. 

175. Energitilsynets sekretariat lægger herefter i den konkrete sag til grund, at 
EnergiGruppen Jylland har opgjort kapitalgrundlaget retvisende. 

176. Viser det sig efterfølgende, at oplysninger modtaget fra selskabet ikke er 
retvisende, vil Energitilsynet på dette grundlag kunne tage kapitalopgørelsen og 
forrentning heraf op til fornyet vurdering. 

177. EnergiGruppen Jylland Varmes regnskabsår er kalenderåret, hvorfor regn-
skabet pr. 31. december 1980 er lagt til grund ved udarbejdelsen af kapitalopgørel-
sen. 

178. Af kapitalopgørelsen fremgår, at selskabet havde en rentebærende gæld 1. 
marts 1981 på kr. 20.761.000. Det er sekretariatets vurdering, at gælden skal fra-
trækkes værdiopgørelsen. 

179. Herudover havde EnergiGruppen Jylland en pensionsforpligtelse i 1981, da 
selskabet beskæftigede tjenestemænd. Det er anført af EGJ, at pensionsforpligtel-
sen ikke har indflydelse på kapitalopgørelsen, idet der vil skulle optages et tilsva-
rende aktiv i balancen til opkrævning sammen med forpligtelsen. Dette skyldes, at 
forpligtelsen ikke er en aktuel forpligtelse, men en fremtidig forpligtelse til at beta-
le tjenestemandspensioner til medarbejderne. Sekretariatet er enigt i denne vurde-
ring, og pensionsforpligtelsen har derfor ikke fået betydning for værdiopgørelsen. 

180. På baggrund af ovenstående er det sekretariatets vurdering, at EnergiGrup-
pen Jylland over for Energitilsynet har dokumenteret, at indskudskapitalen pr. 1. 
marts 1981 udgjorde kr. 628.457.000 opgjort som aktivernes værdi på 649.218.000 
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kr. fratrukket gælden på kr. 20.761.000 pr. 1. marts 1981. Som led i afgørelsen af 
forrentning af indskudskapital vil dette beløb derfor blive lagt til grund for den re-
sterende del af sagen.  

8.3 Bevægelser i indskudskapitalen efter 1. marts 1 981 

181. I år 2000 blev ejendomme for kr. 21.098.000 udskilt fra EnergiGruppen Jyl-
land.  

182. EnergiGruppen Jyllands aktiver blev derved formindsket med kr. 
21.098.000, idet ejendommene blev udskilt. Da ejendommene blev overført uden 
betalinger, blev indskudskapitalen, der udgjorde kr. 628.457.000 nedsat med kr. 
21.098.000 til kr. 607.359.000. 

183. EnergiGruppen Jylland har - som de øvrige varmeforsyninger, der er omfat-
tet af varmeforsyningsloven - siden 1. marts 1981 været omfattet af hvile i sig selv 
princippet. Over- og underdækning skal således indregnes i de efterfølgende års 
priser. 

184. PriceWaterhouseCoopers har til sagen oplyst, at driften af varmeforsyningen 
ikke har medført ændringer i indskudskapitalen, ligesom der ikke er oplysninger 
om udlodning af aktiver ud over den ovenfor anførte overførsel af ejendomme for 
kr. 21.098.000, hvorfor den ajourførte indskudskapital i 2000 udgjorde kr. 
607.359.000.32 

185. På baggrund af ovenstående lægger Energitilsynets sekretariat i det videre 
arbejde til grund, at indskudskapitalen, som er opgjort til kr. 628.457.000, nedskri-
ves med kr. 21.098.000 til kr. 607.359.000, men ikke derudover er ændret efter 1. 
marts 1981.  

8.4 Forrentning af indskudskapital i årene 1981 til  2002 

186. Energitilsynets sekretariat forstår selskabets anmodning således, at selskabet 
ønsker forrentning af kapital i alle årene fra 1981 (påstand 2), men at indregning i 
priserne (påstand 3) først sker fra et af årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 eller 
2009.  

187. Som anført ovenfor i afsnittet ”Fra hvornår kan en forrentning indregnes i 
varmeprisen” (især punkt 114) skelner gældende og tidligere bestemmelser om for-
rentning af indskudskapital ikke mellem tidspunktet for beregning af forrentningen 
og tidspunktet for indregning i priserne. Varmeforsyningslovens regel har således 
til stadighed været, at indregning af forrentning i priserne forudsatte Energitilsynets 
(tidligere Gas og Varmeprisudvalget) forudgående tiltræden, jf. ovenfor afsnit 6.3 

188. Energitilsynet (og Gas og Varmeprisudvalget) har ofte behandlet anmodnin-
ger fra varmeforsyninger om forrentning af indskudskapital. I de fleste sager har 
der ikke været rejst spørgsmål om indregning i priserne af forrentning af indskuds-

                                                 
32 Godkendt forrentning af indskudskapitalen, som ikke udloddes skal dog tilskrives denne 
ajourførte indskudskapital. 
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kapital fra tidligere år. I de tilfælde, hvor spørgsmålet har været rejst, har praksis 
imidlertid været, at indregning af forrentning i priserne kræver Energitilsynets for-
udgående tiltræden, jf. ovenfor i afsnit 6.4. 

189. Et særligt tilfælde er Naturgas Fyn-sagen33. Denne sag drejer sig om opgø-
relse af nettoprovenuet ved en kommunes salg af en naturgasforsyningsvirksom-
hed, og om hvorvidt en forrentning, der var indregnet i priserne, havde betydning 
for opgørelse af nettoprovenuet efter naturgasforsyningsloven. Energitilsynet kun-
ne ikke tiltræde, at Naturgas Fyn indregnede en forrentning, fordi det var Energitil-
synets vurdering, at forrentningen ikke var tiltrådt af Gas- og Varmeprisudvalget, 
der var den daværende tilsynsmyndighed. 

190. Energiklagenævnet lagde under behandling af klagesagen vægt på, at Gas- 
og Varmeprisudvalget havde skrevet til parterne og oplyst, at direktoratet har påbe-
gyndt en gennemgang med henblik på at fastslå, om anmeldelsen kunne betragtes 
som behørig, og derefter modtaget uddybende materiale. Dernæst havde udvalget 
holdt møde om sagen. Efter mødet skrev udvalget til parterne, at direktoratet havde 
foretaget en gennemgang af det nu foreliggende materiale og ikke fandt, at der her-
efter manglede oplysninger, der kræves for, at anmeldelsen af naturgastariffen 
kunne anses for behørig.  

191. Energiklagenævnet fandt, at udvalget ved denne sagsbehandling havde givet 
virksomheden grund til at antage, at forrentningen var tiltrådt af udvalget. 

192. Afgørelsen må tages som udtryk for, at omstændigheder i forbindelse med 
udvalgets generelle behandling af en prisanmeldelse, hvoraf forrentning af ind-
skudskapital klart fremgik, efter en konkret vurdering kan få den retsvirkning, at 
behandlingen sidestilles med Gas og Varmeprisudvalgets tiltræden af den konkret 
nævnte indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. Afgørelsen indebæ-
rer således ikke en efterfølgende tiltræden af forrentning, men indebærer en for-
tolkning af et hændelsesforløb, som gør, at forrentningen anses for forudgående til-
trådt. Afgørelsen indebærer heller ikke, at Energiklagenævnet har tiltrådt, at der 
sker indregning i priser af akkumuleret forrentning af indskudskapital for en række 
tidligere år.   

193. Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip indebærer især 

• at der ikke kan beregnes en fortjeneste (ud over den omtalte rimelige for-
rentning af indskudskapital),  

• at alle udgifter, der er nødvendige for at levere varme, kan overvæltes på 
slutbrugerne af varme, 

• at de slutbrugere, der modtager varme, betaler de omkostninger, der er 
forbundet hermed. 

 
194. Udgangspunktet for hvile-i-sig-selv-princippet er, at nødvendige omkostnin-
ger modsvares af virksomhedens indtægter således, at det tilstræbes, at regnskabet 
ved årsafregningen går i nul. Imidlertid er det tilnærmelsesvis umuligt at undgå i 
årets løb at oparbejde en mindre over- eller underdækning. Efter Energitilsynets 

                                                 
33 Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008, j.nr. 31-14 
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praksis skal en sådan forskydning tilbageføres til forbrugerne i det følgende var-
meår. Baggrunden for Energitilsynets praksis er, så vidt muligt at sikre, at varmeaf-
tagerne betaler de omkostninger, der er forbundet med levering af varme i det på-
gældende år. Dette princip kaldes samtidighedsprincippet. 

195. Forrentning af indskudskapital er en omkostning ved levering af varme på 
samme måde som finansieringsudgifter ved fremmedkapital er det. I overensstem-
melse med samtidighedsprincippet indregnes omkostninger som udgangspunkt i 
prisen i det år, de vedrører. Forrentning af indskudskapital indregnes derfor også i 
prisen i det år, forrentningen vedrører. 

196. Energitilsynets sekretariat finder på denne baggrund, at kravet om forudgå-
ende tilladelse efter såvel § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven, som efter praksis 
både gælder tidspunktet for indregning i prisen og tidspunktet for tilstedeværelsen 
af en kapital og beregning af forrentningen. 

197. Energitilsynets sekretariat indstiller derfor, at Energitilsynet træffer afgørelse 
om, 

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

 
198. Energitilsynets sekretariat vil i det følgende vurdere, om EnergiGruppen Jyl-
land må indregne forrentning af indskudskapital for årene 2003 til 2009 i priserne. 

8.5 Forrentning af indskudskapital i årene 2003 til  2009 

8.5.1 Generelt om vurdering af rimelig forrentning 

Forrentning af indskudskapital – beregning af forrentningsbeløb 

199. Indledningsvis præsenteres metoden til beregning af forrentningsbeløb – 
punkterne 200-203. Metoden og de enkelte elementer uddybes efterfølgende. 

200. I hvert forrentningsår fastsætter Energitilsynets sekretariat to rentesatser, 
som kan indgå ved forrentning af indskudskapital, jf. nedenfor i afsnit 8.5.4.: 

• ”Den høje rente” svarende til forrentning af egenkapital, og 
• ”Den lave rente” svarende til forrentning af fremmekapital. 
 

201. Af indskudskapitalen kan et beløb svarende til 30 % af kapitalgrundlaget for-
rentes med ”den høje rente”. Den resterende del af indskudskapitalen kan forrentes 
til ”den lave rente”. 

202. Summen af de to forrentningsbeløb udgør den samlede forrentning af ind-
skudskapitalen, som kan indregnes i priserne, medmindre dette fører til urimelige 
priser. 
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203. Modellen er illustreret i diagram 2 og eksempel 1. 

Diagram 2:  

Kilde: Energitilsynet  
 

 
Eksempel 1 
 
Et selskab ønsker at indregne for-
rentning i priserne i 2003. 
 
Indskudskapitalen 1981  650 mio.kr. 
Udlodninger 1981-2002  - 55 mio.kr. 
Indskud 1981-2002 +    5 mio.kr. 
Indskudskapitalen 2003   600 mio.kr 
 
 
I 2003 er 
indskudskapitalen     600 mio.kr. 
gælden                      150 mio.kr. 
kapitalgrundlaget       750 mio. kr. 
 

 
For 2003 har Energitilsynet fastsat  

”den høje rente” = 10 % 
”den lave rente” =    5 % 

 
30% af kapitalgrundlaget er 225 
mio.kr. 
 
225 mio.kr. af indskudskapitalen for-
rentes til ”den høje rente” (10 %) = 
22,50 mio.kr 
 
Resten af indskudskapitalen (600-
225), 375 mio.kr., forrentes til ”den 
lave rente” (5 %) = 18,75 mio.kr. 
 
Den samlede forrentning af ind-
skudskapitalen er herefter 41,25 
mio.kr. 
 
Omkostninger til fremmedfinansie-
ring (gælden på 150 mio.kr.) indreg-
nes særskilt i varmeprisen. (er ikke 
forrentning af indskudskapital). 
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204. Som det fremgår § 6 i afskrivningbekendtgørelsen, kan Energitilsynet tilla-
de, at rimelig forrentning af indskudskapital indregnes i prisen34. Dermed bliver det 
relevant nærmere at vurdere, hvad der ligger i begrebet ”rimelig forrentning”. 

205. Som det fremgår under kapitlet ”6. Lovgrundlag (ii)”, findes der ikke be-
stemmelser i varmeforsyningsloven, i dennes forarbejder, eller i bekendtgørelser 
udstedt efter loven nærmere konkret vejledning til hvilke lovlige hensyn, der kan 
indgå ved vurdering af, om en forrentning af indskudskapital er rimelig. 

206. Prisbestemmelserne § 20, stk. 1 og 2, om indregning af nødvendige omkost-
ninger og rimelig forrentning af indskudskapital og § 21, stk. 4 om Energitilsynets 
indgrebsbeføjelser, er dels udtryk for, at kollektive varmeforsyninger er beskyttet 
mod ikke at kunne få dækning for nødvendige udgifter gennem priserne, og dels at 
varmeforbrugerne er beskyttede mod, at varmeforsyningerne, som naturlige mono-
poler, opkræver urimelige priser. 

207. Som nævnt har Energiklagenævnet i CTR-sagen35 udtalt, at Energitilsynet 
kan vurdere både forrentningssats og forrentningsgrundlag ved afgørelse af, om 
forrentning af indskudskapital er rimelig. 

208. Nedenfor tages derfor udgangspunkt i først en opgørelse af forrentnings-
grundlaget dernæst en vurdering af, hvilken forrentningssats der kan anses for ri-
melig. På baggrund heraf vurderes forrentningsbeløbets størrelse og de prismæssi-
ge konsekvenser. Vurderingen sker dels af den forrentning, virksomheden herefter 
kan indregne årligt, og dels af det beløb der opstår, hvis sekretariatets sagsbehand-
ling strækker sig over længere tid. 

8.5.2 Forrentningsgrundlag 

209. Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser indeholder ikke be-
stemmelser om, hvordan indskudskapitalen opgøres. 

210. I overensstemmelse med Energitilsynets udmelding af 29. marts 2004 og 
administrationsgrundlag af 29. april 2008 må indskudskapitalen antages at omfatte 
egenkapital opsamlet før prisreguleringens ikrafttræden, indskud/forhøjelser af sel-
skabskapitalen efter prisreguleringens ikrafttræden og godkendt forrentning i den 
udstrækning, denne kapital ikke efterfølgende er udloddet eller tabt. Egenkapital 
pr. 1. marts 1981 kan opgøres i nedskrevne genanskaffelsesværdier korrigeret for 
teknisk udvikling, jf. punkt 39 ovenfor. Energitilsynet har ligeledes truffet beslut-
ning om, at ”indskudskapital i elforsyningslovens § 37’s forstand og fri egenkapital 
kan betragtes som sammenfaldende”, og at forholdene, der ligner hinanden i de to 
sektorer må føre til samme resultat på varmeområdet36. Derfor kan denne ind-
skudskapital opgøres enten med udgangspunkt i bogførte værdier pr. 31. december 
1980 eller på grundlag af nedskrevne, korrigerede genanskaffelsesværdier efter 
ovennævnte administrationsgrundlag. 

                                                 
34 Citeret ovenfor i punkt 51. 
35 Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 2007, side 21, j.nr. 21-356. 
36 Energitilsynets beslutning af 30. oktober 2006 om fri og bunden kapital efter varmefor-
syningsloven. 
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211. Som det fremgår af punkt 93 ovenfor, må det antages, at indskudskapital er 
den kapital, som ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomheden, evt. med til-
læg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, som ejerne har ladet stå i virk-
somheden, med fradrag af tab og udlodninger. 

212. Som det fremgår ovenfor af punkt 185, lægger Energitilsynets sekretariat til 
grund, at den ajourførte indskudskapital efter ovenstående, og ved anvendelse af 
nedskrevne korrigerede genanskaffelsesværdier, kan opgøres til 607.359.000 kr. pr. 
1. januar 2003.  

 

Diagram 2: Fjernvarmevirksomheders indskudskapital 
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Kilde: Oplysninger som varmeforsyninger har anmeldt 
til Energitilsynets register 

213. Diagram 2 viser, at indskudskapitalen i EnergiGruppen Jylland er væsentligt 
større end i de tilfældigt udvalgte andre varmeforsyninger. Dette kan bero på for-
skelle i varmeforsyningernes størrelse og på de opgørelsesmetoder, som forsynin-
gerne har valgt. 

10.000

91.000

93.939

125.000

200.000

330.000

443.000

500.000

500.000

500.000

582.000

628.000

688.000

750.000

1.168.010

1.232.000

1.366.774

2.245.568

2.395.000

3.000.000

3.615.028

4.763.000

5.216.000

5.550.789

6.679.800

7.889.000

9.830.000

10.819.000

20.791.000

24.165.308

37.685.000

607.359.000

- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000

Indskudskapital

Lørslev Fjernvarme A.m.b.a.

Horbelev Varmeværk A.m.b.a.

Svendborg Fjernvarmecentral a.m.b.a. 

Nysted Varmeværk a.m.b.a.

Langå Kraftvarmeværk

Harboøre Varmeværk A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Kolding kommune

Brædstrup Totalenergianlæg A/S

Viborg Kraftvarme A/S

Græsted Fjernvarme a.m.b.a.

Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Ebeltoft Fjernvarmeværk

Balling Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Haverslev Varmeværk A.m.b.a.

Fårvang Varmeværk a.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarme 

Nørager Varmeværk A.m.b.a.

Lemvig Kraftvarme A/S

Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

Hadsund Fjernvarmeværk

Skanderborg  Fjernvarme a.m.b.a.

I/S Skive Fjernvarme

Horsens Varmeværk a.m.b.a.

Aabenraa Fjernvarme A.m.b.a.

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a.

Energigruppen Jylland Varme A/S

Indskudskapital i 32 varmeforsyninger
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8.5.3 Forrentningsprocent 

214. Varmeforsyningslovens fastsætter ikke andre regler for forrentningssatsen af 
indskudskapital end § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen om, at forrentningen skal 
være rimelig. Dermed er der overladt Energitilsynet et vidt skøn. 

215. Gas og Varmeprisudvalget, Energitilsynet og Energiklagenævnet har tidlige-
re tiltrådt forrentninger på mellem 4 % og 7,5 % i varmeforsynings- virksomheder. 
Rentesatserne har været de af forsyningen ansøgte, og har været beskrevet som det 
af fondsbørsen offentliggjorte gennemsnit for den effektive rente af almindelige re-
alkreditobligationer eller som diskontoen + 3-4 % eller som den lange byggerente 
+ 1 %. 

216. Udvalget og Energitilsynet har lagt vægt på, at forrentningen afspejlede den 
beskedne risiko ved drift af denne type virksomhed, og har også flere gange lagt 
vægt på, at den prismæssige virkning var rimelig.  

217. Energitilsynets sekretariat finder det hensigtsmæssigt mere generelt at tage 
stilling til en metode til støtte for vurderingen af hvilken forrentning af indskuds-
kapital, det kan anses for rimeligt at indregne i priserne på varme. 

8.5.4 Generel metode til vurdering af rimelig forre ntning 

218. Når Energitilsynets sekretariat skal fastsætte størrelsen af en rimelig forrent-
ning 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 varmeforsyningen udnytter sit monopol, ved at opkræve højere 
omkostninger til forrentning, end hvad der kan betragtes som nødvendige. 

219. Investeringer i kollektive varmeforsyninger er ikke udsat for sædvanlig mar-
kedsmæssig risiko, da hvile-i-selv-reguleringen bl.a. indebærer, at alle udgifter, der 
er nødvendige for virksomhedens drift, kan overvæltes på slutbrugerne af varme37. 
Dette skaber en betydelig sikkerhed for at fremtidige omkostninger modsvares af 
tilsvarende indtægter.  

220. Energitilsynets sekretariat har anmodet Grant Thornton, Statsautoriseret Re-
visionsaktieselskab om at udarbejde en model for fastsættelse af en rimelig forrent-
ning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland. Sekretariatet har anmodet Grant 
Thornton om, at modellen tager højde for, at forrentning af indskudskapitalen kan 
opgøres uafhængigt af den faktisk valgte kapitalstruktur. 

221. Det skyldes, at en konkurrenceudsat virksomhed, vil tilstræbe en hensigts-
mæssig balance mellem egen- og fremmedkapital. En for lav gearing (lav andel af 
fremmedkapital) vil indebære, at ejerne får forrentet en indskudskapital, der er stør-
re, end det ville være optimalt i en konkurrenceudsat virksomhed. For at undgå det-
te er det sekretariatets skøn, at en beregnet gearing indgår som element i en for-
rentningsmodel.  

                                                 
37 Se hertil bl.a. punkt 193. 
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222. Modellen for forrentning af en indskudskapital fastlægger to rentesatser: a) 
en ”høj rente” svarende til forrentning af egenkapital, og b) en ”lav rente” svarende 
til forrentning af fremmedkapital. Rentesatserne kan anvendes ved beregning af 
forrentning af den samlede indskudskapital. 

223. Metoden til at finde en rimelig forrentning af indskudskapitalen, kan over-
ordnet beskrives således:  

224. Forrentningen af den del af finansierin-
gen, der henføres til egenkapital, findes på 
baggrund af CAPM-modellen (Capital Assets 
Pricing Modellen). Denne model belyser 
sammenhængen mellem det forventede afkast 
og risikoen ved en investering og består af den 
risikofrie rente sammenlagt med et selskabs-
specifikt risikotillæg.  

225. Den risikofrie rente er udtryk for den 
forrentning, en investor vil kræve for at inve-
stere i et aktiv uden risiko. F.eks. anses den toneangivende statsobligation ofte som 
en risikofri investering. Afgørende for fastlæggelsen af denne rente er også, hvor 
ofte forrentningen reguleres. Energitilsynet skal efter lovgrundlaget godkende for-
rentningen årligt. Derfor har sammenligningsgrundlaget samme varighed. Da der 
ikke findes en statsobligation med løbetid på mindre end et år, anvendes i stedet 
CIBOR-renten38. For imidlertid at undgå effekt af kortsigtede ændringer i CIBOR-
renten, er et treårigt gennemsnit af CIBOR renten anvendt.  

226. Det selskabsspecifikke risikotillæg udtrykker det tillæg til den risikofrie ren-
te, som afspejler risikoen ved en virksomhedsspecifik investering. Tillægget findes 
ved, at en fastlagt markedsrisikopræmie multipliceres med virksomhedens såkaldte 
beta-værdi.  

227. Markedsrisikopræmien er det merafkast, en investering generelt vil give in-
vestor, i forhold til en risikofri rente, som kompensation for den yderligere risiko. 
Til brug for fastsættelsen af en generel mar-
kedsrisikopræmie er undersøgelser af, hvilke 
værdier andre aktører anvender samt analyser 
af historiske afkast anvendt.  

228. Betaen udtrykker variationen mellem en 
bestemt virksomheds risikoprofil og den risi-
koprofil, det samlede aktiemarked har. Er be-
taværdien lig 0, er der således tale om en risi-
kofri investering, mens der med en betaværdi 
på 1 er tale om en investeringsrisiko svarende 
til den gennemsnitlige risiko på aktiemarkedet. 

                                                 
38 Copenhagen Inter Bank Offered Rate. CIBOR 12 mdr. er den rentesats, hvortil et penge-
institut er villig til at udlåne danske kroner for en periode af 12 måneders løbetid til en så-
kaldt primebank på usikret basis. Danmarks Nationalbank beregner CIBOR på baggrund af 
indberetninger fra et antal banker. 

Boks 3 
Estimering af  
fremmedkapitalens afkastkrav 
 
Kd = (rf + rs) * (1-t) 
 
Kd fremmedkapitalens afkastkrav 

rf risikofri rente 
rs gældsrisikopræmie 

t skattesats 

Boks 2 
CAPM-modellen 
 
Ke = rf + βe * (rm – rf) 
 
Ke egenkapitalens afkastkrav 

rf risikofri rente 
βe gearet beta 
rm afkast på markedsindeks 
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Betaen kan både ses i sammenhæng med virksomhedens finansielle struktur (en 
gearet beta) eller korrigeret herfor (ugearet beta). En ugearet beta udtrykker alene 
den driftsmæssige risiko, mens den gearede beta udtrykker virksomhedens samlede 
risiko.  

229. Gearing udtrykker forholdet mellem egen- og fremmedkapital. 

230. En rimelig forrentning af den del af indskudskapitalen, der henføres til 
fremmedkapital findes ved at sammenlægge den risikofrie rente med gældsrisiko-
præmien. 

231. Gældsrisikopræmien udtrykker det merafkast, fremmedfinansieringen opnår 
i forhold til den risikofrie rente. Som risikofri rente anvendes renten af statsobliga-
tioner med 2-3 års løbetid. Til sammenholdelse med den risikofrie rente er et tre-
årigt historisk gennemsnit for virksomhedsobligationer med en kreditrating sam-
menlignelig med EnergiGruppen Jylland anvendt. På baggrund heraf er gældsrisi-
kopræmien fastlagt.39 

232. Herefter skal gældsrisikopræmien sammenlægges med den risikofrie rente. 
Det er samme risikofrie rente, der anvendes ved sammenlægningen, som ved be-
regning af gældsrisikopræmien – dvs. renten af statsobligationer med 2-3 års løbe-
tid. Da EnergiGruppen Jylland ikke har fradrag for det afkast, som henføres til 
fremmedkapitalelementet af indskudskapitalen, er fremmedkapitalomkostningen 
ikke korrigeret for skat. 

233. Grant Thorntons konklusioner gengives nedenfor i punkt 234 til 239. Bag-
grunden for anbefalingerne fremgår af rapport af 7. maj 2009 fra Grant Thornton, 
hvortil der henvises40. Fremmedkapitalforrentningen før skattekorrektionen frem-
går af rapport af 26. august 2009 fra Grant Thornton, hvortil der henvises41. 

234. Risikofri rente:  

• Det er vores anbefaling, at den risikofrie rente fastsættes med ud-
gangspunkt i en kort etårig rente som svarer til regulerings-
periodens længde, da investor er sikret mod fremtidig inflations-
udvikling 

• Med henblik på at reducere effekten af kortsigtede ændringer i 
CIBOR – og dermed effekten på varmeprisen – har vi i opgørel-
sen af den risikofrie rente anvendt et treårigt gennemsnit af 
CIBOR 12 mdr. På baggrund af et treårigt gennemsnit (april 
2006 – marts 2009) estimeres den risikofrie rente i marts 2009 til 
4,6 % 

 
235. Markedsrisikopræmie rente: 

• Vi anbefaler at et langsigtet perspektiv anvendes ved fastsættel-
sen af markedsrisikopræmien. Vi har som følge heraf lagt større 

                                                 
39 Se supplerende forklaring i punkt 355-357. 
40 Bilag 11 
41 Bilag 14 
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vægt på de historiske markedsundersøgelser (3,8 % - 4,7 %) og 
de langsigtede historiske analyser af afkast (ca. 2 % - 5.2 %) end 
på de mere kortsigtede analyser (9,3 %). På den baggrund er det 
vores anbefaling, at markedsrisikopræmien estimeres til 4,5 % 

 
236. Beta: 

• Den ugearede beta for EnergiGruppen Jylland er estimeres til 
0,18 baseret på gennemsnittet for de primært sammenlignelige 
forsyningsselskaber 

 
237. Gældsrisikopræmie: 

• Den gennemsnitlige gældsrisikopræmie over den seneste treårige 
periode udgør 72 basispoint.  

• For at beregne fremmedkapitalomkostninger før skat skal gælds-
risikopræmien tillægges den risikofrie rente hvorpå gældsrisiko-
præmien er beregnet. Den gennemsnitlige risikofrie rente udgjor-
de i samme treårige periode 3,8 % før skat 

 
238. Skattesats: 

• Den nuværende selskabsskattesats udgør 25 % 
• Da EnergiGruppen Jylland ikke har fradrag for det afkast, som 

henføres til fremmedkapitalelementet af indskudskapitalen, er 
fremmedkapitalomkostningen ikke korrigeret for skat. 

 
239. Gearing: 

• På baggrund af regulatorisk præcedens og analyse af sammen-
hængen mellem gearing og kreditrating vurderes en gearing på 
70 % (70 % af kapitalbehovet dækket af fremmedkapital) som en 
rimelig gearing for EnergiGruppen Jylland 

 
Diagram 2      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Kilde: Energitilsynet     
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A Forrentet med 

egenkapitalforrentning
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240. På baggrund af disse estimater beregner Grant Thornton egen- og fremmed-
kapitalforrentningen til henholdsvis 7,3 % og 4,5 %, som det fremgår af nedenstå-
ende tabel 1. Fremmedkapitalforrentningen er fastsat på før-skat basis idet der ikke 
kan opnås rentefradrag i EnergiGruppen Jylland. Tabellen er i november 2009 
ændret med hensyn hertil og under henvisning til EnergiGruppen Jyllands hørings-
svar II af 6. november 2009. 

 

241. Det er sekretariatets vurdering, at Grant Thorntons anbefalinger hviler på et 
sagligt grundlag, og at de foretagne skøn er rimelige. 

242. De nævnte renter er fastsat pr. 1. april 2009. Renter fastsat pr. 30. september 
året før fremgår af tabel 2. Rentesatserne skal herefter anvendes på kapitalgrundla-
get. I punkt 250 behandles, hvordan kapitalgrundlaget i forrentningsåret opgøres. 

243. Energitilsynet har anmodet Grant Thornton om at estimere forrentningerne 
for hvert af årene 2003 til 2009, på baggrund af metoden beskrevet ovenfor. 

244. Grant Thorntons anbefalinger fremgår af tabel 2 nedenfor. Baggrund for an-
befalingerne fremgår af rapporter af 7. maj 2009 og 26. august 2009 fra Grant 
Thornton, hvortil der henvises42. Beregningen i tabel 2 er fastsat pr. 30. september 
året før de angivne år.43 

245. Beregningerne for det enkelte kalenderår er foretaget på baggrund af data og 
vurderinger for den periode, der slutter 30. september året før. Det indebærer, at 
Energitilsynets sekretariat hvert år i september/oktober kan beregne forrentnings-

                                                 
42 Bilag 11 og 14. 
43 I anledning af indvendinger i høringssvar II af 27. oktober 2009 fra EGJ har sekretariatet, 
med godkendelse af Grant Thornton, ændret beregningsforudsætningerne for den ”lave ren-
te”, således at der ikke ved beregningen forudsættes, at et skattefradrag kan udnyttes. Den 
”lave rente” fremgår af notat fra Grant Thornton af 26. august 2009 (bilag 14): Rimeligt af-
kastkrav af indskudskapitalen for EnergiGruppen Jylland Varme A/S i perioden 2003-2009, 
tabellen på side 4. 

Tabel 1        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Kilde: Grant Thornton       

WACC for EnergiGruppen Jylland Varme A/S  

Parametre Estimat 
Gældsrisikopræmie 0.72% 
Skattesats  0.0% 
Risikifri rente (fremmedkapitalomkostninger) 3.8% 
Fremmedkapitalomkostninger 4.5% 
Risikofri rente (Egenkapitalomkostninger) 4.6% 
Markedsrisikotillæg 4.5% 
Gearet beta 0.6 
Egenkapitalomkostninger 7.3%
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procenter for det efterfølgende år. Disse vil indgå i den konkrete vurdering af en 
rimelig forrentning for de varmeforsyninger, der anmoder om forrentning. 

Tabel 2.  Forrentningsprocenter 2003-2009 

År ”Høj rente” ”Lav rente” 

2003 7,40 % 5,10 % 
2004 6,50 % 4,30 % 
2005 5,70 % 3,40 % 
2006 5,10 % 2,80 % 
2007 5,40 % 3,00 % 
2008 6,10 % 3,60 % 
2009 7,00 % 4,80 % 

Kilde: Grant Thornton 
 

246. Energitilsynets sekretariat har grundigt vurderet Grant Thorntons konklusio-
ner og anbefalinger. Tilsynet finder grundlaget tilstrækkeligt og kan tilslutte sig 
Grant Thorntons vurderinger og skøn, som tilsynet finder begrundede i de tilveje-
bragte oplysninger om sammenlignelige virksomhedstyper, og som samlet er ud-
tryk for et rimeligt skøn. 

247. Energitilsynets sekretariat kan herefter tiltræde, at indskudskapitalen i årene 
2003-2009 kan forrentes med de i tabel 2 anførte renter. I punkt 252 behandles 
hvilken andel af indskudskapitalen der forrentes med ”den høje rente” og hvilken 
andel af indskudskapitalen, der forrentes med ”den lave rente”.  I punkt 250 be-
handles hvordan kapitalgrundlaget i forrentningsåret opgøres. 

Forholdet mellem indskudskapital og gæld i forrentningsåret 

248. EnergiGruppen Jylland har i høringssvar af 2. juli 2009 kritiseret, at det ud-
kast, som sekretariatet udsendte den 15. maj 2009 ikke tog højde for virksomhe-
dens gearing i forrentningsårene, d.v.s. årene 2003-2009. 

249. Sekretariatet er enigt heri, og har derfor vurderet, hvordan kapitalgrundlaget 
og gælden kan opgøres i forrentningsåret med henblik på, at gearingen i forrent-
ningsåret kan indgå i vurderingen af en rimelig forrentning.  

250. Kapitalgrundlaget i forrentningsåret kan opgøres som summen af den ajour-
førte indskudskapital og gælden den 30. september året før forrentningsåret. 

251. Gælden opgøres som den rentebærende gæld i ultimo året før forrentnings-
året.  

252. Af indskudskapitalen kan et beløb svarende til 30 % af kapitalgrundlaget for-
rentes med ”den høje rente”. Hvis den ajourførte indskudskapital i et forrentningsår 
udgør mindre end 30 % kapitalgrundlaget i forrentningsåret, så kan hele indskuds-
kapitalen forrentes til ”den høje rente”. 
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253. Den resterende del af indskudskapitalen kan forrentes til ”den lave rente”. 
 

Diagram 3 

Kilde: Energitilsynet 
 
 
254. Summen af de to forrentningsbeløb udgør den samlede forrentning af ind-
skudskapitalen, som kan indregnes i priserne, medmindre dette fører til urimelige 
priser, og medmindre der er andre særlige forhold, der fører til en anden vurdering. 

255. Gearing er traditionelt et udtryk for forholdet mellem en virksomheds egen-
kapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering. Varmeforsyningsloven beskri-
ver to typer kapitalomkostninger: forrentning af indskudskapital og finansierings-
omkostninger ved fremmedkapital. Derfor er det disse to poster, der udgør kapital-
grundlaget. 

256. Ved at beregne kapitalgrundlaget som beskrevet ovenfor tages der behørigt 
hensyn til, at værdistigninger og værditab opstået under hvile-i-sig-selv-
reguleringen indregnes i priserne og dermed på sigt ikke påvirker indskudskapita-
len.  

257. Afslutningsvis skal erindres, at omkostninger til fremmedfinansiering ikke er 
forrentning af indskudskapital, og derfor kan indregnes i priserne uden Energitilsy-
nets tiltræden. 

8.5.5 Forrentningsbeløb og prismæssig virkning 

258. EnergiGruppen Jylland har anmodet om forrentning af indskudskapital i åre-
ne 2003-2009.  
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259. Som nævnt ovenfor i punkt 251 indgår den rentebærende gæld i beregning af 
kapitalgrundlaget i hvert forrentningsår. I tabel 3 nedenfor fremgår den rentebæ-
rende gæld, som den er oplyst af EnergiGruppen Jylland.  

260. Energitilsynets sekretariat har beregnet hvilken forrentning (kronebeløb), 
anvendelse af renterne nævnt i punkt 244 fører til for årene 2003-2009. 

Tabel 3: Rentebærende gæld ultimo årene    
       

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

441.000 577.000 8.796.000 11.094.000 0 0 15.942.000 
       
Kilde: EnergiGruppen Jylland Varme A/S    

 

261. Tabel 4 bygger på, at der ikke sker forrentning i perioden 1981-2002, men at 
der sker forrentning i årene 2003-2009 med de rentesatser, som er anført i tabellen. 

Tabel 4: Forrentningsbeløb  

År Indskuds  
kapital 

Gæld 
ultimo 
året før 

Kapital 
grundlag 

Forrentes 
til 

"høj rente" 

Forrentes 
til 

"lav rente" 

"Høj 
rente"  

"Lav 
rente"  

Forrent- 
ning til ind-

regning i 
priser 

2003 607.359.000 441.000 607.800.000 182.340.000 425.019.000 7,40% 5,10% 35.169.129 

2004 642.528.129 577.000 643.105.129 192.931.539 449.596.590 6,50% 4,30% 31.873.203 

2005 674.401.332 8.796.000 683.197.332 204.959.200 469.442.133 5,70% 3,40% 27.643.707 

2006 702.045.039 11.094.000 713.139.039 213.941.712 488.103.328 5,10% 2,80% 24.577.920 

2007 726.622.960 0 726.622.960 217.986.888 508.636.072 5,40% 3,00% 27.030.374 

2008 753.653.334 0 753.653.334 226.096.000 527.557.334 6,10% 3,60% 32.783.920 

2009 786.437.254 15.942.000 802.379.254 240.713.776 545.723.478 7,00% 4,80% 43.044.691 

    Forrentning i alt i perioden 2003 - 2009  222.122.945 

Kilde: Energitilsynets beregninger  
 

262. For årene 2003 til 2009 vil den samlede forrentning være 222.122.945 kr. til 
indregning i de fremtidige priser. 

263. Beregning af den prismæssige virkning fremgår af diagram 4. 
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Diagram 4 
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Kilde: Energitilsynets beregninger 

264. På baggrund af ovenstående vedrørende forrentningsgrundlag og forrent-
ningssats kan der nu foretages en konkret beregning, som viser den prismæssige 
virkning heraf for EnergiGruppen Jylland.  

265. Baggrunden for, at dette forhold bør vurderes selvstændigt er, at hvis for-
rentningsgrundlaget i en varmeforsyningsvirksomhed er meget højt, så kan god-
kendelse af forrentning med en i sig selv rimelig forrentningssats føre til et meget 
stort forrentningsbeløb. En godkendelse af indregning af forrentningsbeløbet til 
indregning i priserne vil da have en meget stor prismæssig virkning.  

266. Hvile-i-sig-selv princippet som udtrykt i lovens § 20, stk. 1, fastlægger et 
krav om, at udgifter kun kan indregnes, hvis de er nødvendige. Energitilsynet skal 
derfor i sin sagsbehandling ikke alene konstatere om en udgift er afholdt, men også 
om den er nødvendig, f.eks. at afholdelse af udgiften ikke er udtryk for en urimelig 
udnyttelse af en monopolstilling. En sådan vurdering kan bl.a. finde sted ved, at 
Energitilsynet, ud over at vurdere de enkelte omkostningselementer, også sammen-
holder prisen på varme med andre gældende varmepriser44. 

                                                 
44 Som omtalt under punkt 110, er udtrykket ”urimelige priser” netop anvendt for bedre at 
rumme urimelig fortjeneste og urimelige omkostninger. 
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267. Energitilsynet skal efter § 21, stk. 4, gribe ind overfor urimelige priser. Som 
omtalt under punkt 110, er udtrykket ”urimelige priser” netop anvendt for bedre at 
rumme urimelig fortjeneste og urimelige omkostninger. Det er på den baggrund se-
kretariatets vurdering sagligt at inddrage den prismæssige virkning ved vurdering 
af, om en forrentning er rimelig, jf., § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen. 

268. Det ville ikke give mening, hvis Energitilsynet først godkendte indregning af 
en forrentning i priserne som rimelig, jf. § 20, stk. 2, for straks derefter at gribe ind 
overfor varmeprisen som urimelig høj, jf. § 21, stk.4. 

 

Diagram 5 

Priser for standardhus 2007
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Kilde: Energitilsynets beregning på baggrund af de prisoplysninger, som 
          358 varmeforsyninger har anmeldt til Energitilsynets register.45   
 

269. Det kan også udtrykkes på den måde, at et korrekt opgjort forrentnings-
grundlag og en isoleret set rimelig rentesats som udgangspunkt må anses for at føre 
til en rimelig forrentning. En konkret vurdering af den prismæssige virkning vil 
f.eks. ved et højt prisniveau dog kunne føre til, at kun en del af det beregnede for-
rentningsbeløb kan anses for rimeligt. 

270. Varmeforsyninger skal indberette oplysninger om priser m.m. til Energitil-
synets register. Det fremgår bl.a. af indberetningerne, hvor meget den samlede pris 
er for et ”standardhus” med et areal på 130 m2 og et årligt forbrug på 18, 1 MWh. I 
diagram 5 ovenfor sammenlignes de statistiske oplysninger fra i alt 357 varmefor-
syninger pr. 6. juli 2007 med de tilsvarende priser indberettet af EnergiGruppen 
Jylland.  

                                                 
45 I prisen for ”EGJ m/forrentning” indgår den forrentning på i alt 27.030.374 kr., som 
fremgår af tabel 4. Forrentningen er i eksemplet fordelt på den forbrugsafhængige afgift. 
Eventuelle senere stigninger i prisen som følge af at forrentningen udløser skattebetalinger 
er ikke medregnet. Se afsnit 8.5.6 om skat. 
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271. Stigningen i forbrugernes varmepris som følge af indregning af forrentning 
varierer fra 12 til 20 % for et standardhus.46. 

272. EnergiGruppen Jylland er blandt de 25 % af varmeforsyningerne i Danmark, 
der leverer den billigste varme til et standardhus. Det vil selskabet fortsat være, 
hvis Energitilsynet tiltræder, at forrentningen angivet i tabel 4 indregnes i priserne. 

273. Det er sekretariatets vurdering, at den nævnte forrentning er rimelig, ligesom 
det er sekretariatets vurdering, at indregning i priserne ikke fører til urimelige pri-
ser. 

274. Den prismæssige virkning sammenholdt med det generelle prisniveau ænd-
rer ikke sekretariatets vurdering af den rimelige forrentning, som EnergiGruppen 
Jylland kan indregne i priserne. 

275. Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet tiltræder, at den i tabel 4 an-
førte forrentning kan indregnes i priserne. 

8.5.6 Skat 

276. I relation til den foreliggende sag, er spørgsmålet om virksomheden skal 
kompenseres for udgifter til skat af den tilladte forrentning ved indregning af skat i 
den fastsatte forrentningssats eller ved mulighed for efterfølgende kompensation 
for faktiske skattebetalinger ved indregning af udgiften i varmepriserne. 

277. For så vidt angår skattespørgsmål i relation til den anvendte forrentningssats, 
udtrykker den forrentning, der fremgår af tabel 4, efter sekretariatets vurdering en 
rimelig forrentning før skat. Der er således ved beregningen ikke inddraget hensyn 
til skatteforhold. 

278. Den forrentning, virksomheden på baggrund af den foreliggende sag vil ind-
regne i varmeprisen, er skattepligtig på lige fod med virksomhedens øvrige indtæg-
ter. Om indtægten udløser en faktisk skattebetaling afhænger imidlertid af virk-
somhedens samlede indtægts- og skatteforhold. Opnår virksomheden ikke et samlet 
skattepligtigt overskud, vil forrentningen ikke udløse nogen skattebetaling.  

279. Spørgsmålet om, hvordan virksomhederne skal kompenseres for skat af for-
rentning er ikke specielt for den foreliggende sag, og Energitilsynet har ikke tidli-
gere taget stilling til, hvordan omkostninger til betaling af skat håndteres i relation 
til varmeforsyningsloven. Det spørgsmål vil derfor blive behandlet i en selvstændig 
generel sag, som allerede er indledt.  

280. Da indregning af forrentning forudsætter Energitilsynets tiltrædelse, har 
virksomheden i den foreliggende sag ikke indregnet forrentning i indeværende 
regnskabsår, som følger årsskiftet. En eventuel faktisk betaling af skat som følge af 
forrentning af indskudskapital må derfor antages tidligst at kunne forfalde efter af-

                                                 
46 Beregningen er lavet på baggrund af anmeldelse af priser fra EnergiGruppen Jylland og 
for et enfamiliehus på 130 m2 og med et forbrug på 18,1 MWh. Det er disse enheder Ener-
gitilsynet anvender i den løbende statistik med sammenligning af alle varmeforsyningers 
priser, og som løbende offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside. 
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slutning af næste regnskabsperiode. Det er sekretariatets forventning, at skatte-
spørgsmålet vil være afklaret inden afslutningen af virksomhedens næste regn-
skabsperiode. 

281. På baggrund af ovenstående indstiller sekretariatet, at Energitilsynet tilken-
degiver: 

At Energitilsynet vil tage generel stilling til, hvordan faktisk betaling af skat, 
som følge af indregning af forrentning af indskudskapital, skal behandles i 
overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

8.5.7 Hvornår kan indregning ske i priserne 

282. Den forrentning for årene 2003-2009, som Energitilsynets sekretariat indstil-
ler at tiltræde indregnet i priserne, er en underdækning, da forrentningen ikke er 
indregnet i priserne i den pågældende periode.  

283. Udgangspunktet er, at en under/overdækning fra et regnskabsår indregnes i 
priserne i det efterfølgende år. Energitilsynet har tidligere ud fra en konkret vurde-
ring tiltrådt, at under/overdækning kunne fordeles i mindre dele til indregning i pri-
serne i flere år. 

284. Sekretariatet anmoder EnergiGruppen Jylland om at udarbejde en plan for, 
hvornår den forrentning, som Energitilsynet tiltræder som rimelig, indregnes i pri-
serne. Sekretariatet er opmærksomt på, at en indregning over en meget kort årræk-
ke på grund af beløbets størrelse vil føre til betydelige prisstigninger.  

285. Sammenfattende indstiller Energitilsynets sekretariat. at Energitilsynet træf-
fer afgørelse om 

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 af-
skrivningsbekendtgørelsen på følgende vilkår: 

• EnergiGruppen Jylland udarbejder en plan for hvilke beløb, der ind-
regnes 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 forrent-

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

• Planen for indregning i priserne skal i øvrigt følges. 
 

286. Samtidig indstiller sekretariatet, at Energitilsynet bemyndiger sekretariatet til 
at forhandle med EnergiGruppen Jylland om planen og til at tiltræde den. 

8.6 Forrentning af egenkapital 

287. Spørgsmålet om forrentning af egenkapital er selvstændigt behandlet i kapit-
let ”4. Lovgrundlag (i) – formel hjemmel”. Som det fremgår af punkt 53, findes der 
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ikke bestemmelser i varmeforsyningsloven eller tilhørende bekendtgørelser, der gi-
ver Energitilsynet hjemmel til at tiltræde, at forrentning af egenkapital indregnes i 
priserne. 

288. Sekretariatet finder derfor ikke, at der er grundlag for en nærmere behand-
ling af EnergiGruppen Jyllands anmodning om forrentning af egenkapital. 

289. Sammenfattende indstiller Energitilsynets sekretariat, at Energitilsynet træf-
fer afgørelse om 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne forrentning af egen-
kapital 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. 

 

8.7 Tilkendegivelse om afskrivningsgrundlag 

290. Som ovenfor nævnt under kapitlet ”6. Lovgrundlag (ii)” (punkt 74ff) er af-
skrivninger på anlægssummen en indregningsberettiget omkostning, mens afdrag 
på lån ikke er indregningsberettiget. 

291. Når virksomhederne får opgjort deres indskudskapital, kan der opstå det for-
hold, at indskudskapitalen overstiger virksomhedens anmeldte anlægssum. Det 
skyldes, at indskudskapitalen beregnes på et teoretisk grundlag, mens den anmeldte 
anlægssum er udtryk virksomhedens faktisk eksisterende anlægssum. 

292. EnergiGruppen Jylland har rejst det spørgsmål, om anlægssummen, som 
danner afskrivningsgrundlaget, må opskrives til samme niveau, som indskudskapi-
talens beregnede niveau, og herefter danne grundlag for fremadrettede afskrivnin-
ger til indregning i varmeprisen. 

8.7.1 Ændring af afskrivningsgrundlaget fra 11 mio. kr til 639 mio.kr. 

293. Energitilsynet meddelte den 31. oktober 200547 EnergiGruppen Jylland, at 
det var i strid med gældende regler om afskrivninger efter varmeforsyningsloven at 
indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvar-
meprisen. 

294. EnergiGruppen Jylland har samtidig med anmodningen om bl.a. forrentning 
af kapital gjort gældende, at EnergiGruppen Jyllands nuværende afskrivnings-
grundlag på 11.025.000 kr. skal tillægges/fratrækkes forskellen mellem den tidlige-
re til Energitilsynet indberettede egenkapital og egenkapitalen opgjort pr. samme 
dato med udgangspunkt i 1981-opgørelsen (som EnergiGruppen Jylland betegner 
”den korrigerede egenkapital”), og at afskrivninger på det korrigerede beløb kan 
indregnes i priserne. EnergiGruppen Jylland opgjorde den 8. september 2008 det 
opskrevne forrentningsgrundlag til 645.112.000 kr.  

                                                 
47 J.nr. 3/1322-0200-0013. Sagen er omtalt i punkt 20 i sekretariatets notat af 17. marts 
2009 om Energitilsynets, Energiklagenævnets og Gas- og varmeprisudvalgets praksis m.h.t. 
forrentning af indskudskapital (bilag 9). 



 51/65 
 
 

295. EnergiGruppen Jylland gør gældende, at værdien af selskabets aktiver kor-
rekt kan opgøres efter princippet om nedskrevne genanskaffelsespriser, og at det er 
denne opgørelse, der bør ligge til grund for opgørelse af afskrivningsgrundlaget pr. 
1. marts 1981. 

296. Energitilsynets sekretariat bemærker, at der (fortsat) ikke er mulighed for at 
indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier. 

297. I de to første afskrivningsbekendtgørelser48 var der en særbestemmelse for 
kommunale virksomheder om, at afskrivninger på allerede eksisterende anlæg kun-
ne ske på baggrund af virksomhedens saldo på den kommunale mellemregnings-
konto.  

298. I alle hidtidige afskrivningsbekendtgørelser49 har der været bestemmelser 
om, at varmeforsyninger kunne afskrive anlæg, som blev idriftsat inden afslutnin-
gen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982, med indtil 15 % pr. år 
over en periode på højst 15 år.  

299. Sekretariatet finder, at retsgrundlaget er meget klart med hensyn til afskriv-
ningsgrundlaget i 1981/1982. Der ikke holdepunkter for EnergiGruppen Jyllands 
ønske om en opskrivning af afskrivningsgrundlaget. 

300. Energitilsynet kan undtage fra bestemmelserne om afskrivninger i afskriv-
ningsbekendtgørelsen, jf. dennes § 8. Sekretariat finder ikke, at EnergiGruppen Jyl-
land har godtgjort, at afskrivningsbestemmelser medfører væsentlige ulemper for 
virksomheden eller for forbrugere, eller fører til urimelig ulighed mellem varme-
forsyningsvirksomheder.  

301. Sekretariatet bemærker, at en imødekommelse af anmodningen ville indebæ-
re, at EnergiGruppen Jylland fremover ville kunne opkræve ca. 634 mio. kr. hos 
forsyningens forbrugere, som ikke ville være begrundet i faktisk konstaterede an-
lægssummer.  

302. Sekretariatet finder derfor ikke grundlag for, at Energitilsynet bør undtage 
for bestemmelserne om opgørelse af afskrivningsgrundlaget. 

303. Sekretariatet bemærker, at EnergiGruppen Jylland på nuværende tidspunkt 
ikke har opskrevet afskrivningsgrundlaget og indregnet dette i prisen. Energitilsy-
net kan derfor ikke træffe afgørelse i sagen men give en tilkendegivelse af tilsynets 
vurdering. Hvis virksomheden handler i modstrid med Energitilsynets tilkendegi-
velse, vil tilsynet have mulighed for at gribe ind, når handlingen har haft en pris-
mæssig effekt. 

304. På baggrund af ovenstående indstiller sekretariatet, at Energitilsynet tilken-
degiver:  

                                                 
48 Bek. 1982/56 og bek. 1982/589, begge § 1, stk. 2. Se hertil i punkt 149 til 152. 
49 Bek. 1982/56, § 2, bek. 1982/589, § 2, bek. 1985/648, § 4, stk. 2 og bek. 1991/175, § 4, 
stk. 2. 
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At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne afskrivning på anlæg 
på baggrund af et opskrevet afskrivningsgrundlag. 

8.8 Tilkendegivelse om kapital- og prisforhold 

305. Hvile-i-sig-selv-reguleringen af varmeforsyninger blev indført til ikrafttræ-
den den 1. marts 1981. Loven har siden sat rammer for beregning af priser på leve-
ring af varme fra de varmeforsyninger, der er omfattet af loven. 

306. Prisreguleringen har som nævnt ovenfor i afsnit 3.1 haft den konsekvens, at 
varmeforsyningsvirksomhedernes egenkapital i reguleringsmæssig henseende kan 
bestå i både en fri og en bunden egenkapital. Den frie egenkapital er kendetegnet 
ved i relation til varmeforsyningsloven at være undergivet virksomhedens frie di-
sposition, medens den bundne egenkapital kun kan anvendes i overensstemmelse 
med hvile-i-sig-selv princippet  

307. Adgangen til at disponere over kapital ved at trække den ud af en virksom-
hed kan imidlertid være undergivet begrænsninger efter den almindelige erhvervs-
retlige regulering50. 

308. Energitilsynet fører tilsyn med priser, og leveringsbestemmelser. Det bety-
der, at Energitilsynet skal føre tilsyn med, at de prismæssige konsekvenser af, at en 
ejer trækker kapital ud af virksomheden, er i overensstemmelse med varmeforsy-
ningsloven. 

309. Nedenstående er derfor at betragte som en tilkendegivelse om dette spørgs-
mål. 

310. Når en varmeforsyning investerer i anlæg, så kan afskrivninger på anlægge-
ne indregnes i priserne i overensstemmelse med § 20, stk. 2 i loven og §§ 1-4 i af-
skrivningsbekendtgørelsen. 

311. Afdrag på lån kan derimod ikke indregnes i priserne. En varmeforsyning kan 
imidlertid vælge at tilrettelægge indregning af afskrivninger på anlæg i priserne, så 
de svarer til afdrag på varmeforsyningens lån, typisk de lån som har finansieret an-
læggene51. Det forudsætter dog, at det kan ske i overensstemmelse med afskriv-
ningsbekendtgørelsen, f.eks. må der højst afskrives 20 % om året og i højst 30 år 
fra anlæggets idriftsættelse52.  

312. Når en varmeforsynings anlæg er fuldt afskrevet, d.v.s. at afskrivningerne er 
indregnet i priserne svarende til anlægssummen, eller når der er gået mere end 30 
år fra idriftsættelsen, så kan der ikke mere indregnes afskrivninger i prisen. Det 
gælder uanset, om det på det tidspunkt vurderes, at anlægget vil være funktions-
dygtigt mange år fremover. 

                                                 
50 Se hertil punkt 333 nedenfor. 
51 Se f.eks. Energitilsynets notat af 31. oktober 2006 om indregning af afskrivninger og 
henlæggelser i fjernvarmeprisen, j.nr. 4/0904-0300-0004. 
52 For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982 
foretages afskrivninger dog over en periode på højst 15 år, jf. § 4, stk. 2, i afskrivningsbe-
kendtgørelsen. 
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313. Alt dette gælder også, hvis ejerne af en varmeforsyning trækker kapital ud af 
virksomheden. 

314. Hvis ejerne af en varmeforsyning trækker indskudskapital ud af virksomhe-
den, og det indebærer, at varmeforsyningen må erstatte denne med lån, så kan af-
dragene på disse lån ikke indregnes i priserne.53 

315. Derudover vil finansieringsudgifter ved fremmedkapital kunne indregnes i 
priserne jf. § 20, stk. 1. 

316. Ejerne af en varmeforsyning kan således trække indskudskapital ud af var-
meforsyningen, hvis de prismæssige virkninger er i overensstemmelse med § 20, 
stk. 1 og 2, og afskrivningsbekendtgørelsen. 

317. Energitilsynet har efter sekretariatets vurdering ikke hjemmel til at give en 
varmeforsyning pålæg om ikke at lade ejerne trække kapital ud af varmeforsynin-
gen. Energitilsynet har efter sekretariatets vurdering heller ikke mulighed for at gi-
ve en ejer, som allerede har trukket kapital ud af en varmeforsyning, pålæg om at 
føre den tilbage til varmeforsyningen. Det gælder også, hvis det må antages, at di-
spositionen vil føre til ulovlige prismæssige virkninger. 

318. Energitilsynet vurderer således ikke, om en ejer af en varmeforsy-
ningsvirskomhed må trække kapital ud af en varmeforsyning, men Energitilsynet 
kan gribe ind overfor eventuelle urimelige priser, når disse er indtruffet, og hvis 
forholdet ikke kan bringes til ophør ved forhandling, jf. § 21, stk. 4. 

319. Konsekvenserne ved en ulovlig prismæssig virkning er derfor, at denne ikke 
kan opretholdes, og at virksomheden som følge heraf ikke kan få dækket alle sine 
omkostninger over varmeprisen. 

320. I sekretariatets notat af 17. marts 200954, eksempel 1 er beskrevet et ek-
sempel på, hvordan en ulovlig prismæssig virkning kan opstå. 

321. På baggrund af ovenstående indstilles det, at Energitilsynet tilkendegiver: 

At Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om, hvor stor en ka-
pital en virksomhedsejer kan trække ud af et forsyningsselskab, 

At Energitilsynet vil have grundlag for at gribe ind over for den prismæssige 
effekt, hvis en ejer trækker kapital ud af varmeforsyningsselskabet med 
prismæssige konsekvenser, der er i strid med varmeforsyningsloven, 

At alene finansieringsudgifter til fremmedkapital er en indregningsberettiget 
omkostning jf. § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, hvorimod afdrag på 
lån ikke er indregningsberettiget. 

 

                                                 
53 Hvis anlæggene ikke er prismæssigt afskrevet, så kan afskrivninger dog tilrettelægges 
som beskrevet i punkt 311. 
54 Bilag 10. 
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8.9 Høringssvar og bemærkninger hertil 

322. Energitilsynets sekretariat har den 15. maj 2009 sendt udkast til tilsynsnotat i 
høring (herefter ”udkastet”) til EnergiGruppen Jylland ved Christine Jansby, Bruun 
og Hjejle, med frist for svar den 29. maj 2009. Sekretariatet har imødekommet to 
efterfølgende anmodninger om udsættelse af svarfristen. Det endelige høringssvar 
(høringssvar I) er dateret 2. juli 200955.  

323. Høringssvar I gav anledning til yderligere undersøgelser og en udbygning af 
den oprindelige model, sådan at virksomhedens aktuelle gearing i forrentningsåret 
også indgår. Dette er indarbejdet i nærværende tilsynsnotat56. 

324. Det ændrede udkast til tilsynsnotat blev sendt i fornyet høring til selskabet 
den 27. oktober 2009. Energitilsynets sekretariat modtog selskabets andet hørings-
svar (høringssvar II) den 6. november 200957.  

325. I høringssvar II fastholder selskabet anmeldelsen af 8. september 2008 og 
høringssvar I af 2. juli 2009, med undtagelse af de punkter, hvor selskabets be-
mærkninger er imødekommet. Selskabet anmoder endvidere om, at et af selskabet 
udarbejdet resumé af dettes hovedsynspunkter citeres i selve afgørelsen58. Disse in-
deholder bl.a. henvisninger til uddybning af selskabets synspunkter i selskabets 
anmeldelse af 8. september 2008 og høringssvar I af 2. juli 2009. 

326. Selskabets resumé findes nedenfor. Efter hvert af selskabets punkter er ind-
sat sekretariatets bemærkninger i kursiv, med henvisninger til yderligere beskrivel-
se i dette tilsynsnotat. 

RESUMÉ AF SELSKABETS HOVEDSYNSPUNKTER 
med sekretariatets bemærkninger i kursiv 

 
1) Råderet over egenkapitalen og indregning af egenkapitalfor-
rentning: 

• Der er ikke hjemmel til at afskære selskabets ejerskab og rådighedsret 
over den fulde egenkapital, og indstillingens tilkendegivelse om modreg-
ning i priserne af egenkapital i form af avance opnået ved salg af en 
ejendom savner hjemmel og er i strid med Grundlovens § 73. 
Sekretariatets bemærkning: Udkastet berører ikke selskabets ejerskab og rå-
dighedsret over egenkapitalen, og gør ikke indgreb i en grundlovsbeskyttet 
ejendomsrettighed. (punkt 333-336) 

• Selskabet har ret til at indregne en forrentning af den fulde egenkapital. 
Sekretariatets bemærkning: Varmeforsyningsloven giver ikke hjemmel til for-
rentning af egenkapital, men giver hjemmel til forrentning af indskudskapital. 
(punkt 287-289) 

 
2) Praksisændring med tilbagevirkende kraft 

                                                 
55 Bilag 12. 
56 Se punkt 371 
57 Bilag 15 
58 Høringssvar II og resuméet er vedlagt som bilag 15 og 16. 
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• Anvendelse af modellen på perioden 2003-2009 indebærer en bebyr-
dende ændring af fast praksis med tilbagevirkende kraft i strid med for-
valtningsretlige grundsætninger. 
Sekretariatets bemærkning: Denne sag er den første af sin art, og er ikke omfat-
tet af tidligere praksis. Udkastet er ikke i strid med forvaltningsretlige grund-
sætninger. (punkt 361) 

• Hidtidig praksis har fastslået, at en rimelig forrentning i hvert fald svarer 
til den lange byggerente + 1 procentpoint af den fulde anerkendte ind-
skudskapital. Dette er bindende for 2003 – 2009. 
Sekretariatets bemærkning: Se bemærkningen til foregående punkt. 

 
3) Modellen for forrentning af indskudskapitalen: 
• Modellens anvendelse af en beregnet gearing (kapitalstruktur) mangler 

hjemmel, og er i strid med forbuddet mod at sætte skøn under regel samt 
Energiklagenævnets praksis, ligesom der ikke er ikke regulatorisk præ-
cedens for en gearing på 30/70 for forsyningsvirksomheder. 
Sekretariatets bemærkning: Energitilsynet har hjemmel til at tage stilling til en 
rimelig forrentning og sætter ikke skøn under regel. Udkastet er ikke i strid med 
Energiklagenævnets praksis og en gearing på 30/70 konkret vurderes at være 
rimelig for EnergiGruppen Jylland. (punkt 239) 

• Anvendelse af en beregnet gearing fører til et konkret urimeligt resultat, 
da det er umuligt for EnergiGruppen Jylland Varme at realisere den af 
sekretariatet fastsatte gearing. 
Sekretariatets bemærkning: Udkastet ændrer ikke ved selskabets mulighed for 
at ændre gearingen. (punkt 334) Og den måde, hvorpå selskabet historisk set 
har valgt at indrette sin finansiering, kan ikke føre til, at selskabet har krav på 
en højere forrentning, end selskabet ellers ville have. 

• Modellen anvender generelt for lave beregningsforudsætninger i strid 
med princippet i Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003. 
Sekretariatets bemærkning: Afgørelsen er ikke relevant, da den vedrører en 
indgrebsbeføjelse og ikke en godkendelsesbeføjelse, som Energitilsynet udøver i 
denne sag. Hertil kommer, at afgørelsen i sin bedømmelse af de valgte bereg-
ningsforudsætninger var konkret. Der kan selvsagt ikke af afgørelsen udledes 
noget princip om anvendelse af lempelige beregningsforudsætninger. 

• Grant Thorntons analyse afviger på væsentlige punkter fra sædvanlig 
metode for WACC-beregning og anbefalinger fra Foreningen af Statsau-
toriserede Revisorer. 
Sekretariatets bemærkning: Den anvendte metode til beregning af rentesatser er 
tilpasset varmeforsyningslovens økonomiske regulering og afspejler lovens krav 
om indregning af nødvendige omkostninger og den beskedne risiko ved drift af 
denne type virksomhed. (punkt 214-217 og 316-318) 

• Sekretariatets kontrol af, om indregning af den rimelige forrentning 
medfører ”urimelige priser” efter § 21, stk. 4, er baseret på en forkert og 
uhjemlet retsanvendelse.  
Sekretariatets bemærkning: Det er sagligt at inddrage den prismæssige virkning 
ved vurdering af, om en forrentning er rimelig. Selskabets synspunkt er ikke re-
levant i denne sag, da vurderingen ikke førte til en ændret forrentning. (punkt 0-
274) 
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• Modellen fører til et urimeligt lavt forrentningsniveau på 4,62 % (vægtet 
gennemsnit), hvilket er væsentligt under en rimelig markedsforventning. 
Forrentningen bør være på mindst 6,9 %. 
Sekretariatets bemærkning: Forrentningsniveauet afspejler den beskedne risiko 
ved drift af denne type virksomhed. Beregningen af den ”lave rente” er ændret, 
hvilket resulterer i en højere rente. (punkt 214-217 276 og punkt 42 og note 43 
hertil) 

• Afgørelsen skal fastsætte den rimelige forretning før skat på det nugæl-
dende retsgrundlag. 
Sekretariatets bemærkning: Udkastet fastsætter den rimelige forrentning før 
skat på det nugældende retsgrundlag. Se umiddelbart ovenfor (punkt 276 - 280) 

 
4) Afskrivningsgrundlag 
• Korrektion af afskrivningsgrundlaget i overensstemmelse med den god-

kendte opgørelse af aktivmassen pr. 1. marts 1981 er påkrævet, da denne 
grundlovsbeskyttede værdi er indskudt i virksomheden i form af fysiske 
anlægsaktiver og dermed udgør den regulatoriske anlægssum. Manglen-
de mulighed for afskrivning herpå er i strid med hvile-i-sig-selv princip-
pet og Grundlovens § 73. 
Sekretariatets bemærkning: Varmeforsyningsloven giver ikke hjemmel til at af-
skrive på regnskabsmæssigt opskrevne værdier, som ønsket af EnergiGruppen 
Jylland. (punkt 290-304 og 333-336) 
 

5) Den samlede økonomiske effekt af indstillingen og ekspropri-
ation 

• Samlet indebærer indstillingen, at ejerne afskæres fra at råde over den 
investerede kapital og kun opnår en urimeligt lav forrentning af den så-
ledes tvangsbundne investering. Det har den indgribende virkning, at 
den reelle økonomiske værdi af indskudskapitalen (kr. 607.357.000) re-
duceres med ca. 40 %, hvilket er i strid med formålet med og baggrun-
den for opgørelse af indskudskapitalen pr. 1. marts 1981, nemlig at und-
gå en tilsidesættelse af Grundlovens § 73 om ekspropriation. 
Sekretariatets bemærkning: Udkastet indebærer ikke, at investeringer tvangs-
bindes, og gør ikke indgreb i en grundlovsbeskyttet ejendomsrettighed. (punkt 
333-336) 

 

8.9.1 Ekspropriation  

327. Grundlovens § 73 om ekspropriation har en fremtrædende plads i hørings-
svarene fra EGJ. I dette afsnit behandles forholdet til grundlovens § 73 samlet, så-
ledes at de øvrige bemærkninger kan fokusere på varmeforsyningsloven og den 
konkrete sag. 

328. Sammenfattende finder EGJ, at varmeforsyningsloven med udkastet til afgø-
relse og tilkendegivelse er ekspropriativ og i dermed i strid med grundlovens § 73. 

329. EGJ anfører, at Energitilsynet med udkastet anerkender, at Herning Kom-
mune har indskudt ca. 600 mio. kr. i den kommunale varmeforsyning, som nu ejes 
af EGJ. 
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330. EGJ er af den opfattelse, at udkastet i sin helhed indebærer, at ejerne ikke 
kan trække denne kapital ud af virksomheden. 

331. For at tilvejebringe likviditet til at kunne trække indskudskapitalen ud, ansø-
ger EGJ om at afskrivningsgrundlaget opskrives med 600 mio. kr. 

332. EGJ finder, at Energitilsynet ved at give afslag på opskrivningen reelt 
tvangsovertager varmeforsyningen derved, at værdierne fastlåses og mulighed for 
udlodning afskæres. 

333. Sekretariatet bemærker hertil, at ekspropriation i strid med grundlovens § 73 
forudsætter, at der gøres indgreb i en grundlovsbeskyttet ejendomsrettighed. Ejer-
skabet til selskabets aktier, herunder retten til under respekt af de almindelige sel-
skabsretlige regler og reglerne i varmeforsyningsloven at foretage udlodninger til 
ejerne, er grundlovsbeskyttet, ligesom selskabets ejerskab til selskabets aktiver er 
beskyttet af grundloven. 

334. Der består imidlertid hverken efter varmeforsyningsloven eller på andet 
grundlag noget grundlovsbeskyttet krav på en indtjening, som skaber likviditets-
mæssig mulighed for at foretage udlodninger fra selskabet. Allerede som følge her-
af 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 forrent-
ning. Tilsvarende er det heller ikke i strid med grundlovens § 73 at nægte selskabet 
adgang til at opskrive det reguleringsmæssige afskrivningsgrundlag ud over, hvad 
varmeforsyningsloven, og den i medfør heraf udstedte afskrivningsbekendtgørelse, 
giver mulighed for. 

335. Det forhold, at selskabet har fået mulighed for efter varmeforsyningsloven i 
reguleringsmæssig henseende at opgøre en særlig ”indskudskapital”, indebærer så-
ledes ikke noget grundlovssikret krav på, uafhængigt af varmeforsyningslovens 
prisregulering, at kunne trække en kapital af denne størrelse ud. 

336. Sekretariatet må således afvise, at hvile-i-sig-selv princippet i sig selv kan 
være ekspropriativ, fordi det i sin kerne – medmindre særlig hjemmel foreligger – 
forhindrer, at forbrugerne over priserne betaler den samme omkostning flere gange 
eller betaler omkostninger, som aldrig er afholdt af forsyningsvirksomheden. 

8.9.2 Råderet over, og forrentning af egenkapital 

337. EGJ er enige i, at Energitilsynet ikke har ”hjemmel til at regulere selskaber-
nes råderet over deres egenkapital og retten til at trække denne ud.” EGJ finder 
imidlertid ikke, at sekretariatet følger tilkendegivelsen herom, da de prismæssige 
konsekvenser af afgørelserne og de øvrige tilkendegivelser er, at selskabet er afskå-
ret fra at råde over såvel egenkapital som indskudskapital. 

338. EGJ fastholder anmodningen om forrentning af egenkapitalen, i modsætning 
til den forrentning af indskudskapital, som sekretariatet indstiller, at Energitilsynet 
bør tiltræde til indregning i priserne.  

339. Sekretariatet henviser herom til det oven for i afsnit 8.6 anførte. 
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8.9.3 Indskudskapitalens størrelse 

340. EGJ ændrer sin subsidiære påstand 1 om størrelsen af indskudskapitalen i 
1981 og 2002. Påstanden er nu, at indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 udgør kr. 
628.457.000 svarende til kr. 607.359.000 pr. 1. januar 2002 efter en udlodning på 
kr. 21.098.000. 

341. Baggrunden for ændringen er dels en korrektion af levetiden af aktiverne, 
der indebærer en forøgelse af aktiverne med 14.794.000 kr. pr. 1. januar 1981 dels, 
at et tidligere anført tilgodehavende på kr. 20.761.000 ikke er et tilgodehavende, 
men en gældspost. Indskudskapitalen pr. 1. marts 1981, der i notatets side 3 er an-
ført til kr. 592.902.000 skal således korrigeres til kr. 628.457.000. 

342. Sekretariatet noterer, at den korrigerede levetid ligger inden for rammerne af 
administrationsgrundlaget og at gælden på 20.761.000 er dokumenteret. 

343. På den baggrund finder sekretariatet, at afgørelsesudkastet bør korrigeres i 
overensstemmelse med det, der er fremført ovenfor af Energigruppen Jylland. 
Sammenlagt medfører dette, at indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 skal korrigeres 
til kr. 592.902.000 + kr. 14.794.000 + 20.761.000 kr. eller i alt kr. 628.457.000.  

8.9.4 Forrentning af indskudskapital generelt og år ene 1981-2002 

344. EGJ anfører bl.a., at loven og afskrivningsbekendtgørelsen ikke giver hjem-
mel til at kræve forudgående tilladelse, og at tilladelsen gives forud for, at der sker 
indregning i priserne. EGJ anfører endvidere, at forrentningsgrundlaget først er op-
gjort nu, og at et krav om forudgående tilladelse må vige for forbuddet i varmefor-
syningsloven mod, at kommuner yder tilskud til varmeforsyningsvirksomhed. 

345. EGJ anfører, at Energitilsynet flere gange har givet tilladelse til forrentning 
af indskudskapital med tilbagevirkende kraft, og nævner som eksempler to sager 
med hhv. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) og Silkeborg 
Kraftvarmeværk.  

346. Sekretariatet henviser herom til det oven for i afsnit 6.3 og 8.4 anførte. 

347. I sagen med Silkeborg Kraftvarmeværk A/S59 anmodede et revisionsfirma 
den 23. maj 2001 på vegne af varmeværket om Energitilsynets tilladelse til forrent-
ning af indskudskapitalen i 2001 og 2002. Energitilsynet traf afgørelse i sagen den 
21. januar 2002. 

348. I sagen med CTR60, anmodede forsyningen ved brev af 7. december 2004 
Energitilsynet om at godkende forrentning af indskudskapitalen i CTR for år 2004. 
Energitilsynet traf afgørelse i sagen den 30. marts 2005. 

349. I begge sager har Energitilsynet således tilladt forrentning for det år, forsy-
ningerne indsendte deres anmodning til tilsynet. Der er dermed ikke tale om, at 
Energitilsynet i disse sager har tilladt forrentning med tilbagevirkende kraft, som 

                                                 
59 Journal nr.:3/1322-8901-0051 
60 Journal nr.:3/1322-8901-0287 
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hævdet af EGJ. På tilsvarende måde indstiller sekretariatet, at Energitilsynet tiltræ-
der forrentning for EnergiGruppen Jylland fra og med 2003, som er det år, hvor 
selskabet anmodede Energitilsynet om forrentning. 

350. Sekretariatet finder derfor fortsat ikke, at der er grundlag for at tiltræde for-
rentning af indskudskapital for årene 1981 til 2002. 

8.9.5 Forrentning af indskudskapital for årene 2003 -2009 

351. EGJ har i september 2008 anmodet om forrentning med den lange byggeren-
te + 1 procentpoint. EGJ fastholder i høringssvar I af 2. juli 2009 anmodningen, 
men anmoder om, at forrentningen øges med yderligere 1,7 %, svarende til et sam-
let forrentningsbeløb på 442.268.000 kr. EGJ anfører, at tillægget på 1,7 % skal 
kompensere for, at indskudskapitalen efter EGJ’s opfattelse ikke kan udloddes (il-
likviditetstillæg). EGJ anfører, at indskudskapitalen i alle tidligere sager om for-
rentning af indskudskapital, har kunnet udloddes (side 14). 

352. EGJ finder, at modellen for fastsættelse af forrentning bygger på en række 
forkerte forudsætninger og indeholder en række fejl, som fører til, at forrentningen 
er for lav. 

353. Som fejl nævner EGJ bl.a.: 

At modellen anvender en fast gearing på 30/70 (kapitalstruktur) og ikke EGJ’s 
faktiske kapitalstruktur det enkelte år 

At der er inkonsistens i definitionen af den risikofri rente 

At inputdata for risikofri rente, ugearet beta og risiko samt reguleringsrisiko er 
fejlagtige – alle med den virkning, at renten i modellen fastsættes lavere, 
end EGJ finder den bør være 

At da Energigruppen Jylland Varme er skattepligtig, indebærer dette forhold i 
sig selv, at der skal kompenseres for skattebetalingen på 25 % for, at sel-
skabet kan opnå det af, Grant Thornton beregnede afkast efter skat 

At anvendelse af anden rente end den lange byggerente + 1% er udtryk for en 
praksisændring med tilbagevirkende kraft til skade for EGJ og dermed i 
strid med den almindelige lighedsgrundsætning 

354. For så vidt angår første indvending bemærker sekretariatet, at en for lav gea-
ring (lav andel af fremmedkapital) vil indebære, at ejerne får forrentet en indskuds-
kapital, der er større, end det ville være påregneligt i en konkurrenceudsat virk-
somhed. For at undgå dette har sekretariatet fundet det nødvendigt, at en beregnet 
gearing indgår som element i en forrentningsmodel. 

355. For så vidt angår anden indvending bemærker sekretariatet, at der ved fast-
læggelsen af hhv. egen- og fremmedkapitalforrentning anvendes risikofri rente som 
én af flere parametre. Der er ingen systemisk regel, der kræver, at det er samme ri-
sikofrie rente, der anvendes til beregning af både egen- og fremmedkapitalen, om 
end dette ofte ses. Derimod er det afgørende, at den risikofrie rente anvendes kon-
sekvent ved beregning af parametrene i henholdsvis egen- og fremmedkapitalen. 
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356. I den konkrete sag er CIBOR 12 mdr. anvendt som risikofri rente ved bereg-
ning af egenkapitalomkostninger, da renten for varmeforsyningsvirksomheder re-
guleres årligt. Da der ikke findes statsobligationer med løbetid på et år, giver 
CIBOR-renten det mest retvisende billede.  

357. Ved beregning af fremmedkapitalomkostninger er forrentning af statsobliga-
tioner med en løbetid på 2-3 år anvendt. Det skyldes, at dette grundlag også er an-
vendt ved opgørelsen af den kreditrisiko margin, som også indgår i opgørelsen af 
fremmedkapitalomkostninger. Det er således afgørende, at samme grundlag anven-
des ved opgørelse af henholdsvis risikofri rente og margin for, at den samlede 
fremmedkapitalomkostning er korrekt. Principielt kunne man have opgjort både ri-
sikofri rente og margin ud fra en anden reference (og nået samme resultat), men det 
valgte grundlag udtrykker efter sekretariatets oplysninger den reelle margin. Ved 
sammenligning med andre kreditrisikomarginer er det således relevant, at også 
marginen isoleret set er opgjort korrekt.  

358. Angående ugearet beta og risiko, bygger Grant Thorntons analyse på selska-
ber, som alle er konkret vurderet i forhold til risikoprofilen for regulerede varme-
forsyningsvirksomheder. Analysen er baseret på en 5-årig periode med månedlige 
observationer hentet fra databasen DataStream. Alle betaestimater har en høj for-
klaringsgrad i henhold til DataStream. På baggrund af en stikprøvevis analyse af de 
af PwC anvendte sammenlignelige selskaber tegner der sig et tydeligt billede af, at 
PwC ikke har foretaget en dyberegående analyse af de enkelte selskabers sammen-
lignelighed, herunder risikoprofil og reguleringsmodel. PwCs datagrundlag er såle-
des ikke anvendelig til estimeringen af EnergiGruppen Jylland Varme A/S’ beta. 

359. Vedrørende reguleringsrisiko er det væsentligt, at PwCs påstand om, at sene-
ste praksis bevidner, at ikke alle omkostninger kan indregnes i varmeprisen er en 
fejlfortolkning fra PwCs side. Som det fremgår af afgørelsen dateret den 22. juni 
2009 har det pågældende selskab ikke fremlagt de oplysninger, som ville sætte 
Energitilsynet i stand til at foretage en afgørelse baseret på et oplyst grundlag. I 
mangel af konkrete oplysninger/dokumentation har Energitilsynet således set sig 
nødsaget til at foretage vurderingen baseret på de oplysninger, der var tilgængelige.  

360. Sekretariatet bestrider, at EGJ i højere grad end andre varmeforsyninger er 
udsat for risiko for tab ved at forbrugere udtræder. For det første er selskabets pris 
på fjernvarme blandt de 25 billigste varmeforsyninger i Danmark, og dermed 
blandt de forsyninger i Danmark, som er mest konkurrencedygtig i forhold til al-
ternative opvarmningsformer. For det andet kan alle forsyningens omkostninger 
indregnes i priserne, også selvom der efter udtræden er færre kunder at fordele om-
kostningerne på. Sekretariatet bestrider derfor, at risikoen generelt eller for EGJ 
kan begrunde anvendelse af en højere beta-værdi. 

361. Sekretariatet bestrider også, at afgørelsen i denne sag skulle være udtryk for 
en praksisændring med tilbagevirkende kraft. Som det fremgår oven for af punkt 
124 omfatter Energitilsynets fastsættelse af en rimelig forrentning en vurdering bå-
de af forrentningssats og forrentningsgrundlag. I perioden 2003-2009 har Energitil-
synet truffet en række afgørelser om forrentning af indskudskapital i varmeforsy-
ningsvirksomheder. Fælles for disse afgørelser er, at Energitilsynet - i de tilfælde 
hvor indregning af forrentning er tilladt - har tilladt en forrentningssats svarende til 
den lange byggerente + 1 %. Denne forrentningssats er imidlertid alene tilladt an-
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vendt på indskudskapital forstået som bogført faktisk indskudt kapital i virksomhe-
den. I denne sag har EnergiGruppen Jylland valgt at opgøre indskudskapitalen efter 
en anden metode, og søger nu denne beregnede indskudskapital forrentet. Afgørel-
sen i denne sag er den første om fastsættelse af en rimelig forrentning af indskuds-
kapital opgjort efter administrationsgrundlaget af 28. april 2008, dvs. nedskrevne 
korrigerede anskaffelsesværdier pr. 1. marts 1981 tillagt senere indskud og akku-
muleret godkendt forretning, og afgørelsen er således ikke omfattet af den tidligere 
praksis. 

362. Endelig anfører EGJ,  

At modellen ikke tager hensyn til, at forrentning af indskudskapitalen er skat-
tepligtig i selskabet, og at den beregnede forrentning derfor giver et lavere 
afkast end Grant Thornton har fastsat.  

363. Sekretariatet er enigt heri, forudsat at EnergiGruppen Jylland Varme A/S 
isoleret set løbende betaler skat af hele forrentningen. Sekretariatet har derfor i af-
snit 8.5.6 ovenfor beskrevet hvordan skattespørgsmålet behandles. 

8.9.6 Den prismæssige effekt af udtræk af kapital 

364. EGJ bestrider, at provenu ved salg af ejendom skal indregnes i priserne på 
varme, jf. sekretariatets notat af 17. marts 200961, pkt. 18-23. EGJ finder, at det-
te i realiteten ville indebære ekspropriation af værdistigningen på en ejendom, der 
tilhører selskabet. Dette vil ske til fordel for forbrugerne og uden betaling af erstat-
ning i strid med § 73 i grundloven. EGJ anfører endelig, at reglen om modregning i 
bloktilskud ved salg af aktiver forudsætter, at selskaberne har ret til at modtage 
værdistigningen på aktiverne. 

365. Sekretariatet understreger, at sekretariatets notat af 17. marts 2009 alene 
indeholder tilkendegivelser.  

366. Sekretariatet bemærker, at afskrivninger på aktivers anlægssum indregnes i 
priserne efter bestemmelserne i afskrivningsbekendtgørelsen.  

367. Hvis en varmeforsyning som led i driften har erhvervet et aktiv, som senere 
afhændes til et lavere beløb end den efter varmeforsyningslovens afskrivningsreg-
lers nedskrevne anlægssum, så er der ingen tvivl om, at den endnu ikke afskrevne 
anlægssum efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip kan indregnes i 
prisen på levering af varme.  

368. Hvis en varmeforsyning omvendt afhænder et aktiv til et beløb, der er højere 
end den efter varmeforsyningslovens afskrivningsreglers nedskrevne anlægssum, 
så er der heller ingen tvivl om, at provenuet ved afhændelsen efter varmeforsy-
ningslovens hvile-i-sig-selv princip skal indregnes i prisen på levering af varme. 
Det gælder også, hvis det højere provenu skyldes, at aktivet er steget i værdi, f.eks. 
på grund af almindelige stigninger i ejendomspriserne. 
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369. Udtrykt lidt forenklet, så betales anlægsaktiver af forbrugerne gennem pri-
serne. Tilsvarende kommer provenu ved salg forbrugerne til gode gennem nedsatte 
priser. 

370. Sekretariatet fastholder derfor, at provenu ved salg af ejendom skal indreg-
nes i priserne på varme. 

8.9.7 Sammenfatning af høringssvar og bemærkninger hertil 

371. I høringsudkastet af 15. maj 2009 indstillede Energitilsynets sekretariat, at 
Energitilsynet tiltrådte, at en forrentning på 172 mio. kr. for årene 2003 til 2009 
kunne indregnes i priserne, da sekretariatet vurderede, at dette var en rimelig for-
rentning. Indregning af denne forrentning ville give stigninger i varmeprisen i Her-
ning på mellem 9 % og 15 % årligt i forhold til, hvis forrentningen de pågældende 
år ikke var indregnet i prisen.62  

372. EGJ fandt i høringssvar I, at denne forrentning på 172 mio. kr. var ”et alt for 
lavt forrentningsniveau”. 

373. I høringssvar I af 29. maj 2009 opstiller selskabet forskellige alternative me-
toder til beregning af forrentningen. Metoderne fører til forrentninger på mellem 
332 mio. kr. og 506 mio. kr. for årene 2003 til 2009. Selskabet finder, at disse for-
rentninger er rimelige. 

374. Sekretariatet har beregnet, at indregning af en forrentning på 506 mio. kr. vil 
give stigninger i varmeprisen i Herning på mellem 28 % og 43 %63 i forhold til pri-
sen uden indregning af forrentning. De tilsvarende prisstigninger for en forrentning 
på 332 mio. kr. er mellem 16 % og 31 %. 

375. Som det fremgår ovenfor, finder sekretariatet fortsat, at beregningsmetoden 
og vurderingen i udkastet fører til en rimelig forrentning, idet der dog efter første 
høringssvar er åbnet for, at metoden reflekterer kapitalstrukturen i forrentningsåret, 
og foretaget en mindre korrektion for bl.a. EGJ’s ændrede opgørelse af aktivernes 
værdi. Efter andet høringssvar er der desuden foretaget en ændring i beregning af 
den ”lave rente”, så denne herefter beregnes på før-skat basis. Disse ændringer i 
forhold til de udkast, der tidligere har været sendt i høring til EnergiGruppen Jyl-
land, er indarbejdet i nærværende indstilling til Energitilsynet. 

376. Energitilsynets sekretariat finder ikke, at høringssvarene giver anledning til 
at foretage andre indholdsmæssige ændringer. 

                                                 
62 Som det fremgår af tabel 4 og diagram 3 indstiller Energitilsynets sekretariat at Energitil-
synet tiltræder en forrentning på 222.122.945 kr., som giver prisstigninger på mellem 12 % 
og 20 %. 
63 Energitilsynets beregninger på baggrund af de forrentningsbeløb EnergiGruppen Jylland 
har ansøgt om for 2007 ved brev af 2. juli 2009. Selskabets beregning af forrentningsbelø-
bet på 506 mio. kr. fremgår af underbilag 4, appendiks 7 til brevet, og selskabets beregning 
af forrentningsbeløbet på 332 mio. kr. fremgår af underbilag 4, appendiks 1a til brevet. Sel-
skabets brev af 2. juli 2009 med alle bilag og appendiks er vedlagt som bilagene 15 og 16. 
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9 Sammenfatning 

377. På baggrund af en gennemgang af sagen er det sekretariatets vurdering, at 
EnergiGruppen Jylland for det første ikke må indregne forrentning af indskudska-
pitalen i årene 1981 til 2002 i priserne på levering af varme på et senere tidspunkt, 
da kravet om forudgående tilladelse gælder såvel tidspunktet for indregning i pri-
sen som tidspunktet for tilstedeværelsen af en kapital og beregning af forrentnin-
gen.  

378. For det andet differentierer sekretariatet, ved vurdering af hvilken rente der 
er rimelig, mellem den rente, som oppebæres af 30 % af kapitalbehovet i det år der 
anmodes om forrentning (forrentningsåret), og den (lavere) rente, som kan oppebæ-
res af den resterende indskudskapital. Det skyldes hensynet til beskyttelse af var-
meforbrugerne, idet en konkurrenceudsat virksomhed, vil tilstræbe en hensigts-
mæssig balance mellem egenkapital og fremmedkapital (såkaldt gearing eller fi-
nansieringsstruktur). En for lav gearing (lav andel af fremmedkapital) vil indebære, 
at ejerne får forrentet en indskudskapital, der er større, end den vil være i en kon-
kurrenceudsat virksomhed. For at undgå dette har sekretariatet fundet det nødven-
digt, at anvende en gearing, som afspejler EnergiGruppen Jyllands risikoforhold. 

379. Energitilsynets sekretariat har anmodet Grant Thornton, Statsautoriseret Re-
visionsaktieselskab om at udarbejde en model for fastsættelse af en rimelig forrent-
ning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland. Sekretariatet har anmodet Grant 
Thornton om, at modellen tager højde for, at forrentning af indskudskapitalen kan 
opgøres uafhængigt af den faktisk valgte kapitalstruktur. 

380. Grant Thornton har gennemgået reguleringen af brancher med konkurrence-, 
risiko og reguleringsforhold, der kan sammenlignes med kollektiv varmeforsyning 
i Danmark. Grant Thornton anbefaler på denne baggrund at anvende en model, 
hvor bl.a. den risikofri rente, markedsrisikopræmie, gældsrisikopræmie og gearing 
indgår ved estimering af et rimeligt afkastkrav. Energitilsynets sekretariat har grun-
digt vurderet Grant Thorntons konklusioner og anbefalinger. Sekretariatet finder 
grundlaget tilstrækkeligt og kan tilslutte sig Grant Thorntons vurderinger og skøn, 
som tilsynet finder begrundede i de tilvejebragte oplysninger om sammenlignelige 
virksomhedstyper, og som samlet er udtryk for et rimeligt skøn  

381. For det tredje vurderer sekretariatet på baggrund af Grant Thorntons anbefa-
linger, at en rente i 2003 på 7,4 % er rimelig for 30 % af kapitalbehovet (summen 
af indskudskapitalen og den rentebærende gæld), og at en rente på 5,1 % er rimelig 
for den resterende indskudskapital. De tilsvarende renter for 2004 er 6,5 % og 4,3 
%, for 2005 er 5,7 % og 3,4 %, for 2006 er 5,1 % og 2,8 %, for 2007 er 5,4 % og 
3,0 % for 2008 er 6,1 % og 3,6 %, og for 2009 er 7,0 % og 4,8 %. 

382. For det fjerde gør sekretariatet opmærksom på, at prisen på varme for 2003 
ville være steget 16 % for et standardhus, hvis forrentning var indregnet i prisen i 
forhold til prisen på varme uden at forrentningen var indregnet. Forskellen i var-
meprisen for 2004 er 14 %, for 2005 12 %, for 2006 12 %, for 2007 13 %, for 2008 
16 % og for 2009 20 %. Sekretariatet bemærker, at prisen på varme fra Energi-
Gruppen Jylland før indregning af de nævnte forrentninger er blandt de 25 % af 
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landets varmeforsyninger, der har de laveste priser, og fortsat vil være det efter ind-
regning af de nævnte priser. 

383. Samtidig gør sekretariatet opmærksom på, at forrentning for årene 2003-
2009 ikke er indregnet i varmeprisen for de pågældende år, og derfor må betragtes 
som en underdækning. Som udgangspunkt skal en underdækning indregnes i det 
følgende års varmepriser. Energitilsynets sekretariat vil optage drøftelser med 
EnergiGruppen Jylland, om underdækningen skal indregnes over en længere perio-
de. 

384. For det femte er sekretariatet opmærksomt på, at der kan opstå spørgsmål om 
skattepligt som følge af indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. 
Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, hvordan omkostninger til betaling 
af skat håndteres i relation til varmeforsyningsloven. Det spørgsmål vil derfor blive 
behandlet i en selvstændig generel sag, som allerede er indledt.  

385. For det sjette er det ikke i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørel-
sen at afskrive på et regnskabsmæssigt opskrevet grundlag. Der findes ikke oplys-
ninger i sagen om væsentlige ulemper, der kan begrunde, at Energitilsynet bør und-
tage fra afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser. 

386. For det syvende kan EnergiGruppen Jylland ikke indregne forrentning af 
egenkapital i priserne på levering af varme, da bestemmelserne i varmeforsynings-
loven og afskrivningsbekendtgørelsen ikke giver mulighed for indregning af for-
rentning af egenkapital i priserne. Alene forrentning af indskudskapital kan indreg-
nes i priserne. 

387. For det ottende er det sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke skal ta-
ge stilling til, om en ejer af en varmeforsyningsvirksomhed må trække kapital ud af 
en varmeforsyning, men at Energitilsynet kan gribe ind overfor eventuelle urimeli-
ge priser, når disse er indtruffet, og hvis forholdet ikke kan bringes til ophør ved 
forhandling. Sekretariatet gør endvidere opmærksom på, at alene finansieringsud-
gifter til fremmedkapital er en indregningsberettiget omkostning, hvorimod afdrag 
på lån ikke er indregningsberettigede.  

388. På denne baggrund indstiller sekretariatet følgende: 
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10 Afgørelse og tilkendegivelse 

389. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
følgende afgørelse: 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne forrentning af egen-
kapital 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 af-
skrivningsbekendtgørelsen på følgende vilkår: 

• EnergiGruppen Jylland udarbejder en plan for hvilke beløb, der ind-
regnes 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 forrent-

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

• Planen for indregning i priserne skal i øvrigt følges. 
 

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

391. Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering følgende: 

At Energitilsynet vil tage generel stilling til, hvordan faktisk betaling af skat, 
som følge af indregning af forrentning af indskudskapital, skal behandles i 
overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 

At EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne afskrivning på an-
læg, på baggrund af et opskrevet afskrivningsgrundlag. 

At Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om, hvor stor en ka-
pital en virksomhedsejer kan trække ud af et forsyningsselskab, 

At Energitilsynet vil have grundlag for at gribe ind over for den prismæssige 
effekt, hvis en ejer trækker kapital ud af varmeforsyningsselskabet med 
prismæssige konsekvenser, der er i strid med varmeforsyningsloven, 

At alene finansieringsudgifter til fremmedkapital er en indregningsberettiget 
omkostning jf. § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, hvorimod afdrag på 
lån ikke er indregningsberettiget. 
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