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INDLEDNING 
1.   I brev af 1. juni 2004 anmodede Revisionsfirmaet KPMG på vegne af Silke-

borg Kraftvarmeværk A/S om Energitilsynets godkendelse til indregning af for-

rentning af indskudskapital i fjernvarmeprisen for år 2004.  

 

2.   Silkeborg Kraftvarmeværk A/S har tidligere anmodet om Energitilsynets god-

kendelse til at indregne en forrentning af indskudskapitalen i fjernvarmeprisen.  

 

3.   Energitilsynet godkendte forrentningen for år 2001 og år 2002. Energitilsynets 

sekretariat godkendte også forrentningen for år 2003 med den samme forrent-

ningsprocent, som tilsynet godkendte for år 2001 og år 2002.  

 

4.   Forrentningsprocenten er den samme forrentningsprocent, som tilsynet fastsæt-

ter for netvirksomhedernes vedkommende efter elforsyningsloven. Forrentnings-

procenten nedsatte Energitilsynet ved afgørelse af 29. marts 2004 fra 7,0 til 6,2 for 

år 2003.  

 

5.   Aktionærerne i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S, det vil sige Silkeborg kommu-

ne og ELSAM A/S, kan i henhold til aktionæroverenskomsten kræve udbetalt et 

udbytte, som svarer til diskontoen primo regnskabsåret med tillæg af en rentepro-

cent på 3,0.  

 

6.   Nationalbankens diskonto gældende fra 6. juni 2003 er 2,0 pct. Med tillæg af 

en renteprocent på 3,0 bliver den samlede forrentningsprocent efter aktionærover-

enskomsten på 5,0 på nuværende tidspunkt.  

 

7.   I henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, kan der i varmeprisen med 

Energitilsynets godkendelse indregnes en forrentning af indskudskapitalen efter 

regler fast af miljø- og energiministeren. Disse regler er fastsat i bekendtgørelse 

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

steringer og forrentning af indskudskapital.  

 

8.   Af bekendtgørelsens § 6 fremgår, at Energitilsynet kan tillade, at der indregnes 

en rimelig forrentning af indskudskapitalen.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Silkeborg Kraftvarmeværk A/S,  

 at Energitilsynet kan godkende en forrentning på op til 6,2 pct. af ind-

skudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i fjernvar-

meprisen i år 2004, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrent-

ning af indskudskapital m.v.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9.   På vegne af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S anmoder revisionsfirmaet KPMG 

om Energitilsynets godkendelse til at indregne en forrentning af indskudskapitalen 

i fjernvarmeprisen for år 2004.  

 

10.   KPMG oplyser, at der ikke er sket ændringer i indskudskapitalen i forhold til 

indskudskapitalens størrelse på tidspunktet for Energitilsynets godkendelse af 

forrentningen for år 2003.  

 

11.   Indskudskapitalen er således fortsat på 500.000 kr.  

 
BEGRUNDELSE 
12.   Ved afgørelse af 21. januar 2002 meddelte Energitilsynet Silkeborg Kraft-

varmeværk A/S, at Energitilsynet kunne godkende en forrentning på 7,0 pct. af 

indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i varmeprisen i 

år 2001, og at Energitilsynet kunne godkende en forrentning på op til 7,0 pct. af 

den nævnte indskudskapital til indregning i varmeprisen i år 2002.  

 

13.   I fortsættelse heraf godkendte Energitilsynets sekretariat ved skrivelse af 29. 

april 2003, at Silkeborg Kraftvarmeværk A/S i år 2003 indregnede en forrentning 

på 7,0 pct. af indskudskapitalen på 500.000 kr. i fjernvarmeprisen.  

 

14.   Silkeborg Kraftvarmeværk er et aktieselskab ejet af Silkeborg Kommune og 

ELSAM A/S. Hver aktionær besidder en ejerandel på 50 pct. Aktiekapitalen udgør 

den i lovgivningen fastsatte minimumskapital på 500.000 kr.  

 

15.   Silkeborg Kraftvarmeværk A/S blev pr. 1. januar 2000 omdannet fra interes-

sentskab til aktieselskab. Af selskabets samlede passiver på stiftelsestidspunktet 

udgjorde den indskudte kapital på 500.000 kr. 0,10 pct. af de samlede passiver på 

540.900.000 kr.  

 

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

kommune og I/S Midtkraft, der senere med de øvrige kraftværksselskaber i det 

jyske område blev fusioneret i ELSAM A/S.  

 

17.   I henhold til interessentskabskontrakt var interessentskabets formål blandt 

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

kontrakten indeholdt en bestemmelse om, at interessenternes eventuelle indskud 

blev forrentet med en rente, der svarede til den til enhver tid gældende diskonto 

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

skud, krediteredes hver interessents kapitalkonto.  
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18.    Interessenterne havde ifølge det oplyste ikke anvendt interessentskabskon-

traktens bestemmelse om forrentning.  

 

19.   I aktionæroverenskomsten mellem Silkeborg kommune og ELSAM A/S ind-

går i pkt. 3.3 en bestemmelse om, at enhver af aktionærerne kan kræve, at der 

hvert år udbetales i udbytte et beløb, som svarer til diskontoen primo regnskabs-

året med tillæg af en renteprocent på 3,0. Det er ikke i aktionæroverenskomsten 

angivet hvilken kapitalstørrelse udbytteprocenten finder anvendelse på.  

 

20.   Silkeborg Kraftvarmeværk A/S har en eleffekt på over 25 MW. I henhold til 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, er varmeleverancerne fra værket af den grund 

omfattet af lovens prisbestemmelser, selv om værket på grund af effektstørrelsen 

ikke falder ind under definitionen på et kollektivt varmeforsyningsanlæg i lovens § 

2.  

 

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

Energitilsynets tiltræden kan indregnes forrentning af indskudskapital.  

 

22.   De nærmere regler om indregning af forrentning af indskudskapital i varme-

prisen fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige af-

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. 

Bekendtgørelsens § 6 bestemmer blandt andet, at forrentningen skal være rimelig. 

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

 

23.   Energitilsynet har i spørgsmålet om forrentning af indskudskapital efter var-

meforsyningsloven fulgt de af det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg afstukne 

retningslinjer, som indebærer, at nu Energitilsynet kan give tilladelse til forrent-

ning af indskudskapital, men ikke til forrentning af eventuel øvrig egenkapital.  

 

24.   Endvidere er det afgørende, at kapitalen faktisk er indskudt i virksomheden, 

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

 

25.   Det følger af KPMGs tidligere anbringender, at de sidstnævnte forhold umid-

delbart er opfyldt for Silkeborg Kraftvarmeværks A/S' vedkommende. Endvidere 

kan der som anført ovenfor udbetales udbytte til aktionærerne.  

 

26.   Gas- og Varmeprisudvalget gav ligeledes givet udtryk for, at der kunne ac-

cepteres en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen.  

 

27.    Med en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen skulle i udgangs-

punktet forstås en forrentning svarende til forrentningen af egenkapitalen i konkur-

renceudsatte erhverv. Herfra skulle imidlertid korrigeres for de fordele den enkelte 

forsyning havde ved at være reguleret monopol.  

 

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

omkostningsdækningen på varmeside er sikret gennem varmeforsyningslovens 

kalkulationsregler. Endvidere har varmeforsyningsvirksomheder en finansierings-

mæssig fordel gennem henlæggelsesreglerne. Reglerne giver mulighed for, at 

varmeforsyningsvirksomheder på forhånd kan indregne op til 75 pct. af udgifterne 

til nyinvesteringer i priserne.  
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29.   Dette betyder også, at forrentningen ikke kan fastsættes generelt for samtlige 

varmeforsyninger, men vil være konkret fra forsyning til forsyning og fra år til år.  

 

30.   Med hensyn til bedømmelsen af forrentningens størrelse efter varmeforsy-

ningsloven har Energitilsynet tidligere anvendt den forrentningssats, som tilsynet 

har fastsat for netvirksomheder efter elforsyningsloven.  

 

31.   Senest har Energitilsynet ved afgørelse af 29. marts 2004 besluttet, at den 

maksimale forrentningssats for år 2003 fastsættes til 6,2 pct., jf. § 26, stk. 1, i be-

kendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer 

for netvirksomheder m.v.  

 

32.   En forrentningssats på op til 6,2 pct. af indskudskapitalen på 500.000 kr. i 

Silkeborg Kraftvarmeværk A/S ligger inden for rammerne af hvad der må kunne 

accepteres for år 2004.  

 

33.   Med den nævnte forrentning på 6,2 pct. af indskudskapitalen på 500.000 kr. 

indregnes 31.000 kr. i fjernvarmeprisen. I forhold til de samlede budgetterede 

omkostninger i år 2004 på 79.531.000 kr., svarer forrentningsbeløbet til 0,04 pct. 

 

 


