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INDLEDNING 
1.   Ved brev af 11. maj 2004 anmodede NRGi Lokalvarme A/S om Energitilsy-

nets godkendelse til at indregne en forrentning af selskabets aktiekapital i fjern-

varmeprisen, og dermed udlodde udbytte til NRGi a.m.b.a., som ejer NRGi Lokal-

varme A/S 100 %.  

 

2.   NRGi er en fusion mellem energiselskabet ARKE, og de kommunale elforsy-

ninger i Århus, Ebeltoft og Grenaa.  

 

3.   NRGi Lokalvarme A/S er omfattet af varmeforsyningslovens definition på et 

kollektivt varmeforsyningsanlæg.  

 

4.   Aktiekapitalen i NRGi Lokalvarme A/S er på 2,0 mio.kr. Betragter man NRGi 

a.m.b.a. og NRGi Lokalvarme A/S under ét er der ikke sket kapitaltilførsel udefra, 

fordi fjernvarmeforbrugerne hos NRGi Lokalvarme A/S er medejere af NRGi 

a.m.b.a.  

 

5.   Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget ikke fundet anledning til at godkende 

forrentning af indskudskapital i tilfælde svarende til dette, hvor kapitalen godt nok 

er indskudt i virksomheden, men den tilhører forbrugerne der samtidig er de reelle 

ejere af virksomheden. I spørgsmålet om forrentning af indskudskapitalen i NRGi 

Lokalvarme A/S findes der ikke grundlag for Energitilsynet til at ændre Gas- og 

Varmeprisudvalgets opfattelse.  

 

6.   Sagens andet spørgsmål vedrører et forslag i regnskabet fra NRGi Lokalvarme 

A/S om for år 2003 at overføre et overskud på ca. 2,7 mio.kr. 2003 til bunden re-

serve i selskabet.  

 

7.   Bortset fra godkendt forrentning af indskudskapital tillader varmeforsynings-

loven ikke, at kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. i deres virksomhed omfattet 

af lovens prisbestemmelser i § 20 indregner et overskud i priserne. Det følger des-

uden af regnskabsforklaringer fra NRGi Lokalvarme A/S, at der er tale om en 

overdækning i varmeforsyningslovens forstand.  
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8.   En over- eller underdækning opstår som følge af forskellen mellem årets fakti-

ske indtægter og faktiske omkostninger, fordi fjernvarmeprisen ved årets start er 

beregnet på baggrund af et budget for året. Denne kalkulationsmæssige over- eller 

underdækning overføres efter Energitilsynets faste praksis til udligning i som ho-

vedregel det følgende års priser.  

 

9.   Ud over overdækningen pr. 31. december 2003 var der pr. 31. december 2002 

en bunden reserve i selskabet på ca. 0,8 mio.kr. En driftskapital af denne størrelse 

kan på det foreliggende grundlag ikke anses for urimelig i forhold til selskabets 

omsætning.  

 
AFGØRELSE 
Det meddeles NRGi Lokalvarme A/S,  

 at Energitilsynet i denne sag ikke kan godkende, at NRGi Lokalvarme 

A/S indregner en forrentning af selskabets aktiekapital i fjernvarmeprisen, 

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

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskuds-

kapital ifølge lov om varmeforsyning,  

 at Energitilsynet vil finde det urimeligt, dersom overdækningen pr. 31. 

december 2003 på 2.681.211 kr. i NRGi Lokalvarme A/S bliver overført 

til bunden reserve i selskabet, i stedet for at blive tilbageført til fjernvar-

meforbrugerne. Energitilsynet har på det foreliggende grundlag ikke ind-

vendinger imod, at beløbet i bunden reserve primo år 2003 på 807.328 kr. 

bliver stående som driftskapital i NRGi Lokalvarme A/S, jf. varmeforsy-

ningslovens § 21, stk. 4.  

 
SAGSFREMSTILLING 
10.   NRGi Lokalvarme A/S består ifølge det oplyste af en række små varmevær-

ker placeret i mindre lokalsamfund. Fyringen baseres primært på CO2 neutralt 

brændsel, det vil sige flis, træpiller eller halm.  

 

11.   Selskabet angiver at have etableret 11 lokalvarmeværker i forsyningsområ-

derne, og angiver at have tilsluttet cirka 1.600 fjernvarmeforbrugere.  

 

12.   Aktiekapitalen er angivet til 2 mio.kr. Det er oplyst, at selskabet er 100 % ejet 

af det forbrugerejede NRGi a.m.b.a. Det er endvidere oplyst, at aktiekapitalen er 

en del af NRGi a.m.b.a.? "frie kapital".  

 

13.   NRGi er en fusion mellem energiselskabet ARKE, og de kommunale elforsy-

ninger i Århus, Ebeltoft og Grenaa. NRGi a.m.b.a. ejer selskaberne NRGi Lokal-

varme, NRGi Net, NRGi Construction og NRGi Handel.  

 

14.   I 1992 opstartede ARKE A.m.b.a. en varmeforsyningsafdeling. Varmeaktivi-

teten blev ifølge det oplyste adskilt regnskabsmæssigt fra elforsyningsaktiviteten, 

og blev i 1999 udskilt i et selvstændigt selskab ved navn NRGi Lokalvarme A/S, 

idet NRGi a.m.b.a. ifølge det oplyste indskød hele aktiekapitalen på 2 mio.kr.  
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15.   De førnævnte 11 forsyningsområder ligger ifølge det oplyste inden for det 

forsyningsområde, i hvilket NRGi Net A/S har bevilling til drift af elnetsaktivite-

ter. Det er oplyst, at alle fjernvarmeforbrugere, der forsynes fra værkerne, bor i 

NRGi Net A/S forsyningsområde og er medejere af NRGi a.m.b.a. og omfattet af 

vedtægterne for NRGi a.m.b.a.  

 

16.   Af formålsbestemmelsen i § 2 i vedtægterne for NRGi a.m.b.a. fremgår det 

for så vidt varme, at "Det er endvidere selskabets formål gennem datterselskabet 

NRGi Lokalvarme A/S at forestå drift af de varmeanlæg og varmedistributionsnet, 

som selskabet nu og fremover ejer, etablerer og driver. Driften skal ske i overens-

stemmelse med den til enhver tid gældende varmeforsyningslovgivning."  

 

17.   For datterselskaberne NRGi Net A/S og NRGi Lokalvarme A/S fremgår det 

endvidere af formålsbestemmelsen, at " Selskaberne skal gennemføre forsyningen 

af forbrugerne på en driftssikker og effektiv måde og på omkostningsmæssig for-

svarlig vis med det formål at sikre forsyning af forbrugerne til konkurrencedygtige 

priser, men tillige således at samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn tilgo 

deses."    

 

18.   Af formålsbestemmelsen i vedtægterne for NRGi Lokalvarme A/S fremgår 

indledningsvis, at "selskabets formål er at forestå drift af de varmeanlæg og var-

medistributionsnet, som selskabet nu og fremover ejer, etablerer og driver."  

 

19.   Formålsbestemmelsen fastslår for NRGi Lokalvarme A/S, at "selskabet kan 

alene deklarere udbytte svarende til indregnet overskud efter de til enhver tid gæl-

dende regler herom. Bortset herfra kan der ikke udloddes udbytte eller foretages 

kapitalnedsættelse til fordel for aktionærerne."  

 

20.   NRGi Lokalvarme A/S havde i år 2003 en overdækning på anmeldt 2.681 

t.kr. efter varmeforsyningsloven. I årsberetningen for år 2003 for NRGi Lokalvar-

me A/S modtaget i Energitilsynet den 24. juni 2004 foreslår selskabet, at over-

skuddet på 2.681.211 kr. overføres til bunden reserve. Den bundne reserve vil 

derefter udgøre i alt 3.488.539 kr. Pr. 31. december 2002 var der således en bun-

den reserve på 807.328 kr.  
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BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG 
21.   Varmeforsyningslovens § 2:  

Stk. 1: Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver 

følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning 

og forsyning med varmt vand:  

1. Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end 

naturgas.  

2. Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarme-

værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermi-

ske anlæg m.v.  

3. Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændings-

anlæg m.v., herunder kraftvarmeanlæg med en eleffekt op til 25 

MW.  

4. Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, 

herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt op til 25 MW. 

Stk. 2: I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg til-

lige distributionsnet til fremføring af naturgas.  

Stk. 3: Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke 

virksomhed, der er reguleret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund 

eller lov om elforsyning bortset fra kraftvarmeanlæg med en eleffekt op til 

25 MW.  

Stk. 4: Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at visse 

former for kollektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være 

omfattet af loven.  

 

22.   NRGi Lokalvarme A/S er som varmeproducent og varmedistributør ifølge 

faktiske oplysninger og selskabets formålsbestemmelse omfattet af definitionen på 

et kollektivt varmeforsyningsanlæg i varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, 

og derfor omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser i § 20.  

 

23.   Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1: Inden for de i § 20 a nævnte indtægts-

rammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarme-

værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for 

levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra 

naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkost-

ninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte 

offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og under-

skud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig ud-

bygning af forsyningssystemerne, jf. dog § 20 a, stk. 7, og § 20 b.  

 

24.   Varmeforsyningslovens § 20, stk. 2: Efter regler fastsat af økonomi- og er-

hvervsministeren kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger og med 

det i § 21 nævnte Energitilsyns tiltræden henlæggelser til nyinvesteringer og for-

rentning af indskudskapital.  
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25.   De nærmere regler om forrentning af indskudskapital findes i § 6 i bekendt-

gørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.  

26.   § 6 i bekendtgørelse nr. 175: Energitilsynet kan tillade, at der i priser for leve-

ring af opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af ind-

skudskapital.  

 

27.   Det bemærkes, at varmeforsyningslovens bestemmelser om forrentning af 

indskudskapital ikke grundlæggende er blevet ændret siden den første varmefor-

syningslov trådte i kraft.  

 

28.   § 7 i bekendtgørelse nr. 175 vedrørende spørgsmålet om driftskapital: I til-

fælde, hvor anvendelsen af reglerne i §§ 1-5 medfører en urimelig kapitaldannelse, 

kan Energitilsynet bestemme, at bogførte fondsmidler, herunder midler overført til 

ejerne - dog bortset fra pensionsfond og rimelige driftskapitalmidler - anvendes til 

nedbringelse af priserne på varmt vand, damp eller gas i forsyningsområderne.  

 

29.   Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4: Finder Energitilsynet, at tariffer, om-

kostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestem-

melserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsy-

net, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om 

ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

PRAKSIS GENERELT OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 

30.   Energitilsynet har i konkrete sager om forrentning af indskudskapital ikke 

fundet anledning til at ændre den praksis, som det tidligere Gas- og Varmeprisud-

valg udviklede gennem afgørelser om forrentning af indskudskapital efter varme-

forsyningsloven.  

 

31.   Derfor har Energitilsynet tidligere givet tilladelse til forrentning af indskuds-

kapital, men ikke til forrentning af eventuel øvrig egenkapital. Endvidere har det 

været afgørende, at kapitalen var faktisk indskudt i virksomheden, for eksempel i 

form af aktiekapital, og at kapitalen i bogføringen var opgjort særskilt. Herudover 

skulle det af vedtægterne fremgå, at virksomheden blev drevet med overskud for 

øje.  

 

32.   Egenkapital, der er opstået ved akkumulering af overskud, eller ved indbeta-

ling af beløb, der kan anses for at være en pris i et leveringsforhold, anser Energi-

tilsynet ikke for at være indskudskapital i lovens forstand. Som en konsekvens 

heraf lægger Energitilsynet vægt på, at den indskudte kapital er nøje afgrænset i 

forhold til selskabets kapitalgrundlag i øvrigt.  

 

33.   Afhængig af omstændighederne i de enkelte sager har Energitilsynet tidligere 

givet udtryk for, at der kan accepteres en markedsmæssig forrentning af indskuds-

kapitalen, jf. tilsynets afgørelse den 30. august 2004 om forrentning af indskuds-

kapital hos Silkeborg Kraftvarmeværk A/S.  
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34.   Med en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen skal i udgangspunk-

tet forstås en forrentning svarende til forrentningen af egenkapitalen i konkurren-

ceudsatte erhverv. Herfra skal imidlertid korrigeres for de fordele den enkelte for-

syning har ved at være reguleret monopol.  

 

35.   Disse fordele var og er blandt andet, at virksomhederne ingen risiko har, idet 

omkostningsdækningen på varmesiden er sikret gennem varmeforsyningslovens 

kalkulationsregler. Endvidere har varmeforsyningsvirksomhederne en finansie-

ringsmæssig fordel gennem henlæggelsesreglerne. Reglerne giver mulighed for, at 

varmeforsyningsvirksomhederne på forhånd kan indregne op til 75 pct. af udgif-

terne til nyinvesteringer i priserne på til 5 år før et anlægs idriftsættelse.  

 

36.   Dette betyder også, at forrentningen ikke kan fastsættes generelt, men vil 

være konkret fra forsyning til forsyning og fra år til år.  

 

37.   Med hensyn til forrentningens størrelse efter varmeforsyningsloven har Ener-

gitilsynet tidligere anvendt den forrentningssats, som tilsynet har fastsat for net-

virksomheder efter elforsyningsloven, jf. eksempelvis den ovenfor nævnte afgørel-

se om forrentning af indskudskapital i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S, i hvilken 

tilsynet godkendte en forrentningsprocent på 6,2.  

KOE SAGEN 

38.   Gas- og Varmeprisudvalget traf den 19. februar 1996 afgørelse om forrent-

ning af indskudskapital i Koldingområdets Energiselskab. Udvalget vedtog at 

meddele KOE, at udvalget ikke fandt, at kapital opsamlet over prisen før varme-

forsyningslovens ikrafttræden var forrentningsberettiget indskudskapital.  

 

39.   Kolding Byråd og Kolding Oplands Højspændingsforsyning havde indgået en 

aftale om stiftelse af den selvejende institution KOE. KOE havde til formål at 

drive gas- og el- og fjernvarmeforsyning gennem datterselskaberne A/S KOE-El, 

A/S KOE-Gas og A/S KOE-Varme.  

 

40.   KOE-Gas havde ansøgt om forrentning af selskabets aktiekapital på 0,5 

mio.kr., mens KOE-Varme ud over aktiekapitalen på 0,5 mio.kr. havde ansøgt om 

forrentning af nogle reserver.  

 

41.   Alle aktierne i KOE-Gas og KOE-Varme var ejet af moderselskabet KOE. 

For erhvervelse af aktierne havde KOE betalt 0,5 mio.kr. til hvert af de to datter-

selskaber. Disse beløb var tilvejebragt ved, at de oprindelige selskaber, det vil sige 

de kommunale gas- og varmeforsyningsvirksomheder, overdrog aktiver og passi-

ver til KOE i forbindelse med stiftelsen af dette selskab. Betragtede man moder-

selskabet og datterselskaberne under ét, var der ikke sket kapitaltilførsel udefra. 

Aktiekapitalen og reserverne i datterselskaberne var således tilvejebragt af forbru-

gerne, der også var ejere af KOE.  

 

42.   Af vedtægterne for KOE-Gas og KOE-Varme fremgik, at selskaberne ikke 

ville kunne deklarere udbytte eller foretage kapitalnedsættelser til fordel for aktio-

nærerne. Af KOEs vedtægter fremgik, KOEs bestyrelse aldrig ved beslutning på 

generalforsamling i datterselskaberne kunne medvirke til, at der fra disse selskaber 

blev udbetalt udbytte eller blev udloddet egenkapital til fordel for moderselskabet. 
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43.   Gas- og Varmeprisudvalgets sekretariat havde på den baggrund indstillet, at 

der efter udvalgets hidtidige praksis næppe kunne være tale om at imødekomme 

selskabets ønske om en forrentning af selskabernes aktiekapital. Ligeledes ville det 

efter udvalgets hidtidige praksis ikke kunne accepteres, at der i priserne for gas og 

fjernvarme kunne indregnes forrentning af andre reserver.  

 

44.   Ifølge sekretariatets vurdering kunne man omvendt hævde, at der faktisk fore-

lå en indskudskapital i form af aktiekapital, og at den daværende varmeforsynings-

lovs § 20, stk. 1, fastslog at forrentning heraf var en nødvendig udgift.  

 

45.   Elprisudvalget havde imidlertid i afgørelse af 29. januar 1996 vedtaget for så 

vidt angår KOE-El, at hvad der måtte være opsamlet over priserne før elforsy-

ningsloven trådte i kraft den 1. januar 1977 ikke kunne betragtes som forrent-

ningsberettiget indskudskapital.  

 

46.   Fri egenkapital opstået før 1. januar 1977 var ifølge Elprisudvalget en følge 

af, at virksomhederne før elforsyningsloven havde haft et overskud, der ikke var 

modregnet i priserne eller udbetalt til ejerne. For andelsselskaber "tilhørte" denne 

kapital forbrugerne, der samtidig var de reelle ejere af selskaberne.  

 

47.   Ifølge Elprisudvalget var der for KOE det specielle forhold, at datterselskabet 

A/S KOE-El havde en aktiekapital, der normalt kunne betragtes som en forrent-

ningsberettiget indskudskapital. Denne aktiekapital var imidlertid ejet af den selv-

ejende institution KOE, der var ejet af forbrugerne og som sådan var at sammen-

ligne med et andelsselskab, hvorefter aktiekapitalen i datterselskabet ikke kunne 

betegnes som forrentningsberettiget indskudskapital.  

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I NRGI LOKALVARME A/S 

48.   I årsberetningerne fra NRGi Lokalvarme A/S optræder en særskilt opgjort 

aktiekapital på 2,0 mio.kr. Herudover fremgår det af vedtægterne for selskabet, at 

selskabet kan deklarere udbytte svarende til indregnet overskud efter de til enhver 

tid gældende regler herom.  

 

49.   De to grundlæggende forudsætninger for Energitilsynets godkendelse af for-

rentning af indskudskapital efter varmeforsyningsloven er derfor opfyldte i den 

foreliggende sag.  

 

50.   Spørgsmålet er herefter, om Energitilsynet i den foreliggende sag finder an-

ledning til at have en anden opfattelse af ejerforholdet til den indskudte kapital i 

NRGi Lokalvarme A/S, end den som Gas- og Varmeprisudvalget og Elprisudval-

get havde til den indskudte kapital i KOE-Varme og KOE-El.  

 

51.    For en ændret opfattelse taler, at de to grundlæggende forudsætninger for 

Energitilsynet til at kunne godkende forrentning af indskudskapitalen i NRGi Lo-

kalvarme A/S er opfyldte i den foreliggende sag, i modsætning til forholdene i 

KOE-Varme sagen.  
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52.   Imod en ændret opfattelse taler, at fjernvarmeforbrugerne hos NRGi Lokal-

varme A/S er medejere af NRGi a.m.b.a. og derfor er medejere af den kapital der 

er indskudt i NRGi Lokalvarme A/S, idet NRGi a.m.b.a. ejer NRGi Lokalvarme 

A/S 100 %.  

 

53.    Betragter man NRGi Lokalvarme A/S og NRGi a.m.b.a. under ét, er der 

derfor ikke sket kapitaltilførsel udefra. Aktiekapitalen i NRGi Lokalvarme A/S 

tilhører forbrugerne, der er de reelle ejere af NRGi a.m.b.a.  

 

54.   Samlet set synes der derfor ikke at være holdepunkter for Energitilsynet til at 

ændre den opfattelse, som det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg havde i KOE-

sagen. Dette indebærer, at Energitilsynet ikke kan imødekomme NRGi Lokalvar-

me A/S? ønske om en forrentning af selskabets aktiekapital, selv om aktiekapita-

len er indskudt og særskilt opgjort i regnskabet, og vedtægterne indeholder en 

bestemmelse om overskud.  

OVERDÆKNINGEN I NRGI LOKALVARME PR. 31. DECEMBER 2003 

55.   Af selskabets årsberetning fremgår, at overskuddet på 2.681.211 kr. er opstået 

ved øget omsætning som følge af et noget koldere vejr end forventet, og betydeligt 

øgede salgspriser i forhold til i år 2002. Overskuddet foreslår selskabet overført til 

bunden reserve. Overskuddet svarer til den anmeldte overdækning efter varmefor-

syningsloven.  

 

56.   Bortset fra godkendt forrentning af indskudskapital i varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 2, tillader bestemmelsen i § 20, stk. 1, ikke, at kollektive varmeforsy-

ningsanlæg m.fl. i deres virksomhed omfattet af bestemmelsen indregner et over-

skud i priserne. Derfor skal en overdækning tilbageføres til fjernvarmeforbrugerne, 

mens et overskud kan udloddes til andre end fjernvarmeforbrugerne.  

 

57.   Over- eller underdækningen er forskellen mellem årets faktiske indtægter og 

faktiske omkostninger, fordi fjernvarmeprisen ved årets start er beregnet på bag-

grund af et budget for året.  

 

58.   Denne kalkulationsmæssige over- eller underdækning overføres efter Energi-

tilsynets faste praksis til udligning i som hovedregel det følgende års priser. En 

varmeforsyningsvirksomhed kan dog vælge at tilbageføre en overdækning til 

fjernvarmeforbrugerne ved som et éngangsbeløb at udbetale overdækningen.  

 

59.   Herudover er forslaget til resultatdisponering ikke nødvendigt, fordi NRGi 

Lokalvarme A/S ligesom andre kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. efter be-

stemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i priserne for levering til det 

indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan få 

dækket de nødvendige omkostninger ved leverancerne, tilligemed dækning for 

driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer i varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2.  
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60.   Det er derfor urimeligt, at overdækningen hos NRGi Lokalvarme A/S pr. 31. 

december 2003 foreslås overført til bunden reserve i stedet for at blive tilbageført 

til fjernvarmeforbrugerne, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4.  

 

61.   På det foreliggende grundlag kan det ikke anses for urimeligt, at reserven pr. 

31. december 2002 på 807.328 kr. bliver stående som driftskapital i NRGi Lokal-

varme A/S.  

 

 


