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INDLEDNING  
1.                   I brev af 2. maj 2005 anmodede Revisionsfirmaet KPMG på vegne 

af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S om Energitilsynets godkendelse til at indregne 

en forrentning af indskudskapital i fjernvarmeprisen for år 2005.  

 

2.                   Aktionærerne i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S var tidligere Silke-

borg kommune og ELSAM A/S. Silkeborg kommune har senere overtaget hele 

aktiekapitalen. Af kraftvarmeværkets gældende vedtægter fremgår, at selskabets 

aktiekapital fortsat er på 500 t.kr. Ifølge KPMG har Silkeborg kommune ikke her-

udover indskudt noget beløb i kraftvarmeværket.  

 

3.                   Tidligere fremgik det af aktionæroverenskomsten, at aktionærerne 

kunne kræve udbetalt et udbytte. Hidtil har det for Energitilsynets godkendelse af 

forrentning af indskudskapital været et krav blandt flere, at forsyningen blev dre-

vet med overskud for øje.  

 

4.                   Energitilsynet vil næppe længere kunne opretholde det nævnte krav 

som tidligere vedtaget af Gas- og Varmeprisudvalget, fordi varmeforsyningsloven 

senere fik regler for, hvilke anlæg der kan indregne et overskud i varmepriserne.  

 

5.                   I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, kan der i varmepri-

sen med Energitilsynets godkendelse indregnes en forrentning af indskudskapita-

len efter regler fast af miljø- og energiministeren (nu transport- og energiministe-

ren). Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæs-

sige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudska-

pital. Af bekendtgørelsens § 6 fremgår, at Energitilsynet kan tillade, at der indreg-

nes en rimelig forrentning af indskudskapitalen.  

 

6.                   Med hensyn til forrentningsprocenten har Energitilsynet tidligere 

draget paralleller til netvirksomhedernes forrentning af kapital efter elforsynings-

loven. Reguleringen af netvirksomhederne er senere blevet ændret. I reguleringen 

af netvirksomhederne anvendes nu gennemsnittet af den lange byggerente + 1 

procentpoint som forrentningsprocent.  
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7.                    Gennemsnittet af den lange byggerente udgjorde for år 2004 inkl. 

tillægget på 1 procentpoint 6,28 pct. Renten er i år 2005 faldende, men gennem-

snittet for året kan først opgøres primo år 2006.  

 

8.                   Da sagen set i forhold til størrelsen af aktiekapitalen på 500 t.kr. 

væsentligst vedrører Energitilsynets stillingtagen til spørgsmålet om den manglen-

de overskudsbestemmelse i vedtægterne, må en forrentningsprocent på 6,28 af 

indskudskapitalen på 500 t.kr. ligge inden for rammerne af hvad der i det forelig-

gende tilfælde må kunne accepteres i forrentning for år 2005.    

 
AFGØRELSE 
Det meddeles Silkeborg Kraftvarmeværk A/S,  

 at Energitilsynet kan godkende en forrentning på 6,28 pct. af indskudska-

pitalen på 500 t.kr. i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i fjern-

varmeprisen i år 2005, selv om det ikke længere fremgår af vedtægterne, 

at Silkeborg kommune kan kræve udbytte, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 2, og § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af ind-

skudskapital m.v.  

 
SAGSFREMSTILLING  
9.                   KPMG oplyser, at der ikke er sket ændringer i indskudskapitalen i 

forhold til indskudskapitalens størrelse på tidspunktet for Energitilsynets godken-

delse af forrentningen for år 2004.  

 

10.               Silkeborg kommunes indskudskapital i form af aktiekapital er således 

fortsat på 500.000 kr.  Ifølge KPMG har Silkeborg kommune ikke herudover ind-

skudt noget beløb i kraftvarmeværket.  

 

11.               Det fremgår af anvendt regnskabspraksis i kraftvarmeværkets årsrap-

port, at udbyttet bliver udbetalt. Udbyttet svarer til den af Energitilsynet godkendte  

forrentning.  

 
BEGRUNDELSE  
12.               Silkeborg Kraftvarmeværk I/S blev stiftet i 1992. Interessenter var 

Silkeborg kommune og I/S Midtkraft, der senere med de øvrige kraftværksselska-

ber i det jyske område blev fusioneret i ELSAM A/S.  

 

13.               I henhold til interessentskabskontrakten var interessentskabets formål 

blandt andet at opnå lavest mulige produktionspriser for el og varme. Interessent-

skabskontrakten indeholdt en bestemmelse om, at interessenternes eventuelle ind-

skud blev forrentet med en rente, der svarede til den til enhver tid gældende dis-

konto med et tillæg på 2 pct., og at rentebeløbet, der fragik i selskabets disponible 

overskud, krediteredes hver interessents kapitalkonto.  

 

14.                Interessenterne havde ifølge det oplyste ikke anvendt interessent-

skabskontraktens bestemmelse om forrentning.  
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15.               Silkeborg Kraftvarmeværk blev pr. 1. januar 2000 omdannet fra inte-

ressentskab til aktieselskab. Aktionærerne var Silkeborg kommune og ELSAM 

A/S. Af selskabets samlede passiver på stiftelsestidspunktet udgjorde den indskud-

te kapital på 500.000 kr. 0,10 pct. af de samlede passiver på 540.900.000 kr. Sil-

keborg kommune er som anført tidligere nu eneste aktionær i kraftvarmeværket.   

 

16.               I aktionæroverenskomsten mellem Silkeborg kommune og ELSAM 

A/S indgik en bestemmelse om, at hver af aktionærerne kunne kræve, at der hvert 

år blev udbetalt et beløb i udbytte, som svarede til diskontoen primo regnskabsåret 

med tillæg af en renteprocent på 3,0. Det var ikke i aktionæroverenskomsten angi-

vet hvilken kapitalstørrelse udbytteprocenten fandt anvendelse på.  

 

17.               De nu gældende vedtægter for kraftvarmeværket indeholder ikke en 

tilsvarende overskudsbestemmelse.  

 

18.               Silkeborg Kraftvarmeværk A/S har en eleffekt på over 25 MW. I hen-

hold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er varmeleverancerne fra værket af 

den grund omfattet af lovens prisbestemmelser, selv om værket på grund af effekt-

størrelsen ikke falder ind under definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg 

i lovens § 2.  

 

19.               Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, fremgår, at der i varmeprisen 

med Energitilsynets tiltræden kan indregnes forrentning af indskudskapital.  

 

20.               De nærmere regler om indregning af forrentning af indskudskapital i 

varmeprisen fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssi-

ge afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapi-

tal. Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at forrentningen skal være rimelig. Hvorle-

des en rimelig forrentning fastsættes er ikke nærmere defineret i loven.  

 

21.               Energitilsynet har i spørgsmålet om forrentning af indskudskapital 

efter varmeforsyningsloven hidtil fulgt de af det tidligere Gas- og Varmeprisud-

valg afstukne retningslinjer, som indebærer, at Energitilsynet kan give tilladelse til 

forrentning af indskudskapital, men ikke til forrentning af eventuel øvrig egenka-

pital.  

 

22.               Det er afgørende, at kapitalen faktisk er indskudt i virksomheden, for 

eksempel i form af aktiekapital, og kapitalen i bogføringen er opgjort særskilt.  

 

23.               Energitilsynet har ligeledes givet udtryk for, at der kan accepteres en 

markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen.  

 

24.                Med en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen skulle i 

udgangspunktet forstås en forrentning svarende til forrentningen af egenkapitalen i 

konkurrenceudsatte erhverv. Herfra skulle imidlertid korrigeres for de fordele den 

enkelte forsyning havde ved at være reguleret monopol.  

 

25.               Disse fordele var og er blandt andet, at virksomhederne ingen risiko 

har, idet omkostningsdækningen på varmeside er sikret gennem varmeforsynings-

lovens kalkulationsregler.  
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Endvidere har varmeforsyningsvirksomheder en finansieringsmæssig fordel gen-

nem henlæggelsesreglerne. Reglerne giver mulighed for, at varmeforsyningsvirk-

somheder på forhånd kan indregne op til 75 pct. af udgifterne til nyinvesteringer i 

priserne.  

 

26.               Det betyder også, at forrentningen ikke kan fastsættes generelt for 

samtlige varmeforsyninger, men vil være konkret fra forsyning til forsyning og fra 

år til år.  

 

27.               Det følger af KPMGs tidligere anbringender, at aktiekapitalen i Silke-

borg Kraftvarmeværk A/S er faktisk indskudt og regnskabsmæssigt opgjort sær-

skilt.  

 

28.               De nu gældende vedtægter indeholder ikke en bestemmelse om over-

skud. Efter Energitilsynets sekretariats vurdering bør Energitilsynet ikke længere 

kræve en sådan formålsbestemt overskudsbestemmelse, fordi varmeforsyningslo-

ven indeholder regler for, hvilke forsyninger der kan indregne et egentligt over-

skud i fjernvarmepriserne.  

 

29.               Med hensyn til bedømmelsen af forrentningsprocentens størrelse har 

Energitilsynet ved tidligere afgørelser draget paralleller til elselskabernes (netvirk-

somhedernes) forrentning af kapitalen i henhold til elforsyningslovens § 69.  

 

30.               Senere er reguleringen af netvirksomhederne blevet ændret. Med be-

kendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksom-

heder og regionale transmissionsvirksomheder m.v. indgår nu i reguleringen af 

netvirksomhederne et forrentningselement, der er gennemsnittet af den lange byg-

geobligationsrente + 1 procentpoint. Gennemsnittet af den lange byggerente var i 

år 2004 på 5,28 pct. ifølge Realkreditrådets oversigt over udviklingen i byggeren-

ten.  

 

31.               Gennemsnittet af byggerenten for år 2005 kan opgøres primo år 2006. 

Først på det tidspunkt kan Energitilsynet vurdere, om den stedfundne udvikling i 

byggerenten set i forhold til forrentningsgrundlaget giver en rimelig forrentning.  

 

32.               Imidlertid udgør indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S 

på 500 t.kr. et så lille forrentningsgrundlag, at der skal anvendes en særdeles stor 

forrentningsprocent for at give et forrentningsbeløb, der i det foreliggende tilfælde 

vil medføre en urimelig fjernvarmepris, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

33.               Derfor må en forrentningsprocent på 6,28 af indskudskapitalen på 

500.000 kr. i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S ligge inden for rammerne af hvad der 

må kunne accepteres i forrentning for år 2005. Det tilføjes, at den indskudte kapi-

tal er minimum i henhold til aktieselskabsloven.  

 

34.               Med den nævnte forrentningsprocent på 6,28 af indskudskapitalen på 

500.000 kr. indregnes en forrentning på 31.400 kr. i fjernvarmeprisen. I forhold til 

de samlede budgetterede omkostninger i år 2005 på ca. 100 mio.kr., svarer for-

rentningsbeløbet til ca. 0,04 pct. 


