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INDLEDNING 
1.                   Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, CTR, anmodede 

ved brev af 7. december 2004 Energitilsynet om at godkende forrentning af ind-

skudskapitalen i CTR for år 2004, som tilsvarende gældende for år 2001, 2002 og 

2003.    

 

2.                   Sagen vedrører et interessentskab, der efter varmeforsyningslovens 

bestemmelser har fået godkendt forrentning af interessenternes indskudte kapital i 

selskabet til indregning i fjernvarmeprisen. Den godkendte forrentning er ikke 

blevet udloddet til interessenterne, men er blevet stående i interessentskabet og 

regnskabsmæssigt tillagt indskudskapitalen.  

 

3.                   Det viste sig, at CTR på den baggrund havde indregnet forrentning 

af forrentningen i fjernvarmeprisen uden Energitilsynets godkendelse. Derfor om-

handler denne sag efter omstændighederne også forrentningen af indskudskapita-

len i CTR for år 2003.  

 

4.                   Spørgsmålet i sagen er, om Energitilsynet efter varmeforsyningslo-

ven kan godkende forrentning af en indskudskapital i CTR, som regnskabsmæssigt 

eller ved faktiske indskud af kapital årligt øges med et beløb svarende til den ikke 

udloddede godkendte forrentning, med deraf følgende anmodning fra CTR om 

forrentning af en større kapital.  

 

5.                   Sagen drejer sig om varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, efter hvil-

ken der med Energitilsynets tiltræden kan indregnes henlæggelser til nyinvesterin-

ger og forrentning af indskudskapital i fjernvarmeprisen.  

 

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

fjernvarmeprisen fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om drifts-

mæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af ind-

skudskapital. Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at Energitilsynet kan tillade, at der 

i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig for-

rentning af indskudskapital.  
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7.                   Selskaber omfattet af varmeforsyningsloven kan ikke i fjernvarme-

prisen indregne en forrentning af egenkapitalen som sådan. Energitilsynets praksis 

er efter varmeforsyningsloven, at det er den faktisk indskudte kapital, som tilsynet 

kan tiltræde forrentning af.  

 

8.                   Endvidere indebærer rimelighedskriteriet i § 6 i bekendtgørelse nr. 

175, at Energitilsynet ikke kan godkende en forrentning, i hvilken forrentnings-

procenten er rimelig, men hvor størrelsen af forrentningsgrundlaget medfører, at 

forrentningen samlet set er urimelig.  

 

9.                   I denne sag bør Energitilsynet med det bestemte i § 6 i bekendtgørel-

se nr. 175 ikke godkende, at CTR i fjernvarmeprisen indregner en forrentning af 

interessenternes kapital, der automatisk øges med forrentningsbeløbene i en for-

ventning om større forrentning af kapital. Hertil kommer, at indskudskapitalen i 

CTRs egenskab af et kollektivt varmeforsyningsanlæg henstår uden risiko for inte-

ressenterne.  

 

10.               Alternativet må være, at Energitilsynet ikke bør godkende forrentning 

af CTRs indskudskapital med henvisning til, at der ikke findes lovkrav om ind-

skudskapitalens størrelse i interessentskaber, og der blandt andet af den grund kan 

rejses tvivl om der for interessentskaber er tale om indskudskapital. En sådan afgø-

relse ville imidlertid indebære en praksisændring om indskudskapital i varmefor-

syningslovens § 20, stk. 2, som denne sag ikke egner sig til.    

 

11.               Forrentningsprocenten har Energitilsynet tidligere vedtaget at være 

den, som tilsynet fastsatte gældende for netvirksomhedernes forrentning af kapital 

efter elforsyningsloven. Reguleringen af netvirksomhederne er senere blevet æn-

dret. I reguleringen af netvirksomhederne anvendes nu gennemsnittet af den lange 

byggerente + 1 procentpoint som forrentningsprocent.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles CTR,  

 at Energitilsynet kan tiltræde en forrentning på 6,20 pct. af indskudskapi-

talen på 15.000.000 kr. i CTR til indregning i fjernvarmeprisen for år 

2003, svarende til 930.000 kr. Beløbet skal reduceres med 73.500 kr. som 

følge af, at Energitilsynet ikke kan godkende, at CTR for år 2002 forrenter 

et tillæg til indskudskapitalen svarende til den godkendte forrentning af 

indskudskapitalen for år 2001, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 

6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital,  

 at Energitilsynet kan tiltræde en forrentning på 6,28 pct. af indskudskapi-

talen på 15.000.000 kr. i CTR til indregning i fjernvarmeprisen for år 

2004, svarende til 942.000 kr., jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 

6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. 

CTR skal anmelde budget og regnskab efter varmeforsyningsloven med de 

ændringer der følger af afgørelsen.  
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SAGSFREMSTILLING 
12.               Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, CTR, anmodede ved 

brev af 7. december 2004 Energitilsynet om at godkende forrentning af indskuds-

kapitalen i CTR for år 2004.  

 

13.               Det foreligger oplyst, at den faktisk indskudte kapital er på 

15.000.000 kr., men at CTR anser ikke udloddet godkendt forrentning som væren-

de indskudt i CTR og derfor er at regne som forrentningsberettiget indskudskapi-

tal. Det er CTRs opfattelse, at den forrentningsberettigede indskudskapital primo 

2004 er på 18.238.257 kr., som er inkl. forrentning af den godkendte forrentning.  

 

14.               Tidligere er der fra Energitilsynet godkendt forrentning af indskuds-

kapital i CTR for år 2001, år 2002 og år 2003.  

 

15.               Ved Energitilsynets sekretariats afgørelse af 14. april 2004 om god-

kendelse af forrentningen af indskudskapitalen for år 2003 viste det sig, at CTR i 

fjernvarmeprisen havde indregnet forrentning af forrentningen for år 2001 og år 

2002. Baggrunden for forrentningen af forrentningen var som anført, at CTR anså 

den ikke udloddede godkendte forrentning for år 2001 og år 2002 for at være til-

lagt indskudskapitalen.  

 

16.               CTR påberåbte sig, at sekretariatets afgørelse om forrentningen for år 

2003 ikke var endelig, fordi sekretariat i en efterfølgende brevveksling med CTR 

bemærkede i overensstemmelse med en tidligere afgørelse fra Energitilsynet, at 

tilsynet senere skulle tage stilling til begrebet indskudskapital i varmeforsynings-

lovens forstand. I den forbindelse havde sekretariatet udbedt sig oplysninger fra 

CTR om indskudskapitalen i CTR som input til tilsynets drøftelser af indskudska-

pitalbegrebet.  

 

17.               Til støtte for CTRs påstand om indskudskapitalen anføres, at det af 

CTRs vedtægter fremgår, at der med mindst syv bestyrelsesmedlemmers tiltræden 

kan træffes beslutning om indbetaling af yderligere kapitalindskud. Regnskabet for 

CTR for år 2002, hvor forrentningen er opført som indskudskapital, er ifølge det 

oplyste tiltrådt af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og fremgangsmåden må således 

kunne sidestilles med et yderligere kapitalindskud fra interessenterne. Det er opfat-

telsen, at forrentningen for årene 2001 og 2002 således udgør en del af indskuds-

kapitalen.  

 

18.               Det anføres endvidere, at CTR er et interessentskab, og det af den 

grund synes noget vanskeligt at definere indskudskapitalen. Det er opfattelsen, at 

der ikke som i anparts- og aktieselskaber er tale om indskud af en selskabskapital, 

som ejes af selskabet, men i stedet at interessenterne stiller kapital til rådighed for 

interessentskabet, således at kapitalen ejes af interessenterne og ikke af interes-

sentskabet. I det konkrete tilfælde er det opfattelsen, at den kapital, som forrent-

ningen udgør, stilles til rådighed for CTRs drift, hvorfor kapitalen kan forrentes 

efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 2.  
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19.               I den forbindelse angives, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, ikke 

indeholder en definition af hvilken kapital, der kan henregnes til begrebet ind-

skudskapital i bestemmelsen. Det er opfattelsen, at hensynene med reglen må væ-

re, at det skal være muligt at indregne en almindelig markedsbaseret forrentning af 

den kapital, som stilles til rådighed for selskabets drift.  

 

20.               Ved Energitilsynets fortolkning af begrebet indskudskapital forhin-

dres ifølge det oplyste en markedsmæssig forrentning af hele den kapital, som 

stilles til rådighed for interessentskabet. Denne markedsmæssige forrentning kun-

ne ifølge CTR i stedet for opnås ved at tage forrentningsbeløbene fra tidligere år 

ud af interessentskabet.  

 

21.               Det angives, at alternativet til at lade forrentningen forblive i CTR 

som en overskudsdisposition ville være at udbetale forrentningen til interessenter-

ne med efterfølgende behov for låntagning til fordel for interessentskabet eller en 

udbetaling af forrentningen til interessenterne, hvorefter disse indskyder den udbe-

talte forrentning som en forhøjelse af indskudskapitalen.  

 

22.               På Energitilsynets sekretariats anmodning foreligger supplerende 

oplyst fra CTR, at interessentskaber ikke er reguleret ved lov og det derfor ikke er 

muligt at henvise til retsregler der regulerer denne selskabstype. Ifølge det oplyste 

vil det i stedet være den enkelte interessentskabskontrakt og almindeligt udviklede 

principper om hæftelse, indtræden, udtræden etc., der regulerer det enkelte interes-

sentskab.  

 

23.               Vedrørende kapitalforholdene oplyses det, at interessentskaber ikke 

har nogen selskabskapital. I stedet er der tale om, at interessenterne hver især stil-

ler kapital til rådighed for selskabet over en kapitalkonto, og interessenternes andel 

af overskud/underskud samt eventuelle driftsudgifter løbende reguleres på denne 

konto.  

 

24.               Ifølge det oplyste kan interessenterne til enhver tid træffe beslutning 

om interessenternes deltagelse i finansieringen gennem kapitalkonti. Det vil ifølge 

det oplyste blandt andet være relevant i forbindelse med overskuds- eller under-

skudsdisponering ved regnskabsaflæggelse, hvor en beslutning om "overførelse til 

næste regnskabsår" som ovenfor nævnt vil udtrykke en regulering af kapitalkonti.  
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BEGRUNDELSE 
25.               I denne sag finder Energitilsynets sekretariat efter omstændighederne 

det acceptabelt at meddele CTR afgørelse om forrentningen af indskudskapitalen i 

CTR for år 2003.  

 

26.               CTR er et fælleskommunalt samarbejde i interessentskabsform. 

Kommunerne er Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTRs 

hovedformål er at nyttiggøre overskudsvarmen fra affaldsforbrændingsanlæg og 

kraftvarmeværker. Selskabets arbejdsopgaver omfatter køb af varme fra produkti-

onsenheder, transport gennem et transmissionsnet og salg af varme til de fem inte-

ressentkommuner, samt til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.  

 

27.               CTR er omfattet af definitionen på et kollektivt varmeforsyningsan-

læg i varmeforsyningslovens § 2.  

 

28.               Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, fremgår, at der i fjernvarme-

prisen med Energitilsynets tiltræden kan indregnes henlæggelser til nyinvesterin-

ger og forrentning af indskudskapital.  

 

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

fjernvarmeprisen fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om drifts-

mæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af ind-

skudskapital. Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at Energitilsynet kan tillade, at der 

i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig for-

rentning af indskudskapital.  

 

30.               Hvorledes en rimelig forrentning fastsættes er ikke nærmere defineret 

i loven. Tidligere har Energitilsynet i fortsættelse af afgørelser fra Gas- og Varme-

prisudvalget givet tilladelse til forrentning af indskudskapital, men ikke til forrent-

ning af eventuel øvrig egenkapital. Endvidere var det været afgørende, at kapitalen 

faktisk var indskudt i virksomheden, for eksempel i form af aktiekapital, og at 

kapitalen i bogføringen var opgjort særskilt.  

 

31.               Tidligere har Energitilsynet ligeledes givet udtryk for, at der kan ac-

cepteres en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen. Med en markeds-

mæssig forrentning af indskudskapitalen skulle i udgangspunktet forstås en for-

rentning svarende til forrentningen af egenkapitalen i konkurrenceudsatte erhverv.  

 

32.               Herfra skulle imidlertid korrigeres for de fordele den enkelte forsy-

ning havde ved at være reguleret monopol. Disse fordele var og er blandt andet, at 

virksomhederne ingen risiko har, idet omkostningsdækningen på varmeside er 

sikret gennem varmeforsyningslovens kalkulationsregler. Endvidere har varmefor-

syningsvirksomheder en finansieringsmæssig fordel gennem henlæggelsesregler-

ne.  

 

33.               Reglerne giver mulighed for, at varmeforsyningsvirksomheder på 

forhånd kan indregne op til 75 pct. af udgifterne til nyinvesteringer i priserne. Det-

te betyder også, at forrentningen ikke kan fastsættes generelt, men vil være kon-

kret fra forsyning til forsyning og fra år til år.  

 



ENERGITILSYNET |  Side 6/8 

34.               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.  

 

35.               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.  

36.               For så vidt angår grundlaget for forrentningen mener CTR, at den 

indskudte kapital er større end 15.000.000 kr., fordi interessenterne har valgt ikke 

at udlodde den af Energitilsynets sekretariat godkendte forrentning for år 2001, 

2002 og 2003. Den godkendte forrentningsprocent var for år 2001 og 2002 på 7,00 

pct. for hvert år, og for år 2003 på 6,20 pct.  

 

37.               Efter CTRs opfattelse er indskudskapitalen primo 2004 derfor på 

18.238.257 kr., heraf 3.030.000 kr. i forrentning og 208.257 kr. i forrentning af 

forrentningen. De 15.000.000 kr. er ifølge udskrift fra Handelsregistret dateret den 

25. april 1984 indskudt i CTR. Beløbene fremkommer således: 

 

År 

Grundlag 

ifølge CTR 

kr. 

Godkendt 

forrentning 

kr. 

Forrentning af 

forrentningen 

kr. 

I alt 

2001 15.000.000 1.050.000 0 16.050.000 

2002 16.050.000 1.050.000 73.500 17.173.500 

2003 17.173.500 930.000 134.757 18.238.257 

2004 18.238.257 - - - 

I alt - 3.030.000 208.257 - 

 

38.               CTR har ikke dokumenteret, at forrentningen ved interessenternes 

beslutning er indskudt i CTR, og der fremgår intet herom af referaterne fra besty-

relsesmøderne for år 2001 og år 2002. Af referaterne fremgår kun, at regnskaber-

ne, hvor forrentningen er opført som indskudskapital, er tiltrådt af samtlige besty-

relsesmedlemmer.  

 

39.               Den ikke udloddede godkendte forrentning af indskudskapital er over-

ført overskud fra tidligere år (ej at forveksle med en driftsmæssig overdækning). 

Den ikke udloddede godkendte forrentning indgår i CTRs egenkapital, men ikke i 

den del af egenkapitalen der er indskudt af interessenterne. Dette uanset på hvilken 

måde CTRs bestyrelse i referater fra bestyrelsesmøder har valgt at præsentere 

egenkapitalen i det officielle årsregnskab.  

 

40.               Men kapitalen på 15.000.000 kr. er efter Energitilsynets praksis ind-

skudskapital i varmeforsyningslovens forstand, uagtet at CTR selv finder det van-

skeligt at definere indskudskapitalen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, i relati-

on til interessentskaber. Om forrentningen af indskudskapitalen bliver tiltrådt af 

Energitilsynet beror på sagens faktiske omstændigheder.  
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41.               Problemstillingen i sagen er herefter, om forrentningsbeløbet på 

208.257 kr. kan godkendes af Energitilsynet efter varmeforsyningsloven, og der-

for, om Energitilsynet vil kunne godkende, at begrebet indskudskapital i varmefor-

syningslovens § 20, stk. 2, i denne sag udvides i forhold til Energitilsynets praksis, 

der kun tillader faktisk indskudt kapital forrentet efter varmeforsyningslovens § 

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

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

42.               Interessenterne i CTR kunne have vedtaget at udlodde den godkendte 

forrentning og ved bankoverførsel eller lignende beviseligt have indskudt et tilsva-

rende beløb i CTR. Under forudsætning af Energitilsynets godkendelse ville 

grundlaget for forrentning af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven have 

været de førnævnte 18.238.257 kr. primo år 2004.  

 

43.               Derfor ville det i udgangspunktet give samme forrentningsgrundlag i 

denne sag, om Energitilsynet udvidede begrebet indskudskapital efter varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, til at omfatte ikke udloddet godkendt forrentning, eller 

om interessenterne udloddede forrentningen og samtidig indskød et tilsvarende 

beløb.  

 

44.               Men selv om interessenterne udlodder den godkendte forrentning og 

samtidig beviseligt indskyder et tilsvarende beløb, er Energitilsynets opgave efter 

§ 6 i bekendtgørelse nr. 175 fortsat at tage stilling til om forrentningen er rimelig. 

Energitilsynet kan ikke efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 6 i bekendt-

gørelse nr. 175, godkende en forrentning, i hvilken forrentningsprocenten er rime-

lig, men hvor størrelsen af forrentningsgrundlaget medfører, at forrentningen sam-

let set er urimelig.  

 

45.               I denne sag bør Energitilsynet med det bestemte i § 6 i bekendtgørelse 

nr. 175 ikke godkende, at CTR i fjernvarmeprisen indregner en forrentning af inte-

ressenternes kapital, der automatisk øges med forrentningsbeløbene i en forvent-

ning om en større forrentning af kapital uden risiko.  

 

46.               Alternativt, at Energitilsynet ikke bør godkende forrentning af CTRs 

indskudskapital med henvisning til, at der ikke findes lovkrav om indskudskapita-

lens størrelse i interessentskaber. Hertil kommer, at der ifølge CTR kan rejses tvivl 

om der for interessentskaber er tale om indskudskapital, eller en kapital på en mel-

lemregningskonto af varierende størrelse afhængig af årets mellemværende mel-

lem interessentskabet og interessenterne.  

 

47.               Energitilsynets eventuelle afvisning af at godkende forrentning af 

indskudskapitalen i CTR ville imidlertid indebære en praksisændring om ind-

skudskapital i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, som denne sag ikke egner sig 

til. Herunder, at Energitilsynet med det anførte fra CTR ville kunne anse den en-

kelte interessentkommunes andel af indskudskapitalen som værende et beløb på en 

mellemregningskonto mellem interessentskabet og interessentkommunen.  
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48.               I den henseende ville Energitilsynet ikke skulle tage stilling til for-

rentning af indskudskapital, men om hvorvidt der i en eventuel forrentning af mel-

lemregningskontoen ville ligge en betaling til interessentkommunernes ellers skat-

tefinansierede aktiviteter. I denne sag er den beregnede forrentningsprocent på 

6,28 uden tvivl højere end den lånerente, som en virksomhed af CTRs størrelse og 

interessenterne kan låne til i markedet.      

 

49.               Med det anførte må en forrentning på 6,28 pct. af indskudskapitalen 

på 15.000.000 kr. i CTR ligge inden for rammerne af hvad der må kunne accepte-

res for år 2004.  

50.               6,28 pct. af indskudskapitalen på 15.000.000 kr. indebærer, at der 

indregnes 942.000 kr. i fjernvarmeprisen for år 2004. Beløbet svarer til ca. 0,06 

pct. af CTRs samlede varmesalg i år 2003.  

 

51.               Energitilsynet vil i efterfølgende år ikke være afskåret fra at bedømme 

rimeligheden af såvel forrentningsgrundlaget som den beregnede forrentningspro-

cent efter bekendtgørelse nr. 1520.  


