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INDLEDNING 
1. I brev af 23. maj 2001 har Revisionsfirmaet KPMG på vegne af Silkeborg 

Kraftvarmeværk A/S anmodet om Energitilsynets godkendelse til indregning af 

forrentning af indskudskapital i varmeprisen.  

 

2. Af aktionæroverenskomsten fremgår, at aktionærerne kan kræve udbetalt et 

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

cent på 3,00.  

 

3. Med henvisning til aktionæroverenskomsten har KPMG for år 2001 specifikt 

udtrykt ønske om en forrentning af indskudskapitalen på i alt 7,75 pct. ved Natio-

nalbankens diskonto primo år 2001 på 4,75 pct.  

 

4. Nationalbankens diskonto er pr. november 2001 ændret til 3,25 pct., som med 

tillæg af en renteprocent på 3,00 i alt giver en forrentningsprocent på 6,25 på nu-

værende tidspunkt.  

 

5. 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.  

 

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

en rimelig forrentning af indskudskapitalen.  

 

7. Energitilsynet vedtog på mødet den 29. oktober 2001 at fastholde en forrent-

ningsprocent på 7,00 i år 2002 for netvirksomheder med elforsyningsnet på 150 

kV og derunder.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Silkeborg Kraftvarmeværk A/S,  

8. at Energitilsynet i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af 

indskudskapital kan godkende en forrentning på 7,00 pct. af indskudskapitalen i 

Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i varmeprisen i år 2001, og at Ener-

gitilsynet kan godkende en forrentning på op til 7,00 pct. af den nævnte indskuds-

kapital til indregning i varmeprisen i år 2002.  

 
SAGSFREMSTILLING 
9. Revisionsfirmaet KPMG anmoder på vegne af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S 

om Energitilsynets godkendelse til indregning af forrentning af indskudskapitalen 

i varmeprisen.  

 

10. 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.  

 

11. 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.  

 

12. I henhold til vedtægterne er selskabets formål at producere og sælge elektrici-

tet og fjernvarme.  

 

13. Værkets netto-eleffekt er på 98 MW.  

 

14. I selskabets årsregnskab for år 2000 er salg af el og varme opgjort til hen-

holdsvis 147.296.523 kr. og 85.260.352 t.kr. Elsalget er ekskl. elproduktionstil-

skud.  

 

15. 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.  

 

16. 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.  

 

17. Interessenterne havde ifølge det oplyste ikke anvendt interessentskabskontrak-

tens bestemmelse om forrentning.  

 

18. I aktionæroverenskomsten mellem Silkeborg kommune og ELSAM A/S indgår 

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 regnskabsåret med 

tillæg af en renteprocent på 3,00.  
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19. For år 2001 har KPMG med henvisning til aktionæroverenskomsten udtrykt et 

specifikt ønske om en forrentning af indskudskapitalen på i alt 7,75 pct. ved Nati-

onalbankens diskonto primo året på 4,75 pct.  

 

20. Det er ikke i aktionæroverenskomsten angivet hvilken kapitalstørrelse udbyt-

teprocenten finder anvendelse på.  

 
BEGRUNDELSE 
21. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S er med en eleffekt på over 25 MW omfattet af 

varmeforsyningslovens prisbestemmelser i lovens § 20.  

 

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

Energitilsynets tiltræden kan indregnes henlæggelser til nyinvesteringer og for-

rentning af indskudskapital.  

 

23. De nærmere regler om indregning af forrentning af indskudskapital i varmepri-

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

skrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

24. Bekendtgørelsens § 6 bestemmer blandt andet, at forrentningen skal være ri-

melig.  

 

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

 

26. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget givet tilladelse til forrentning af ind-

skudskapital, men ikke til forrentning af eventuel øvrig egenkapital. Endvidere var 

det været afgørende, at kapitalen faktisk var indskudt i virksomheden, for eksem-

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

følger af KPMGs anbringender, at de sidstnævnte forhold umiddelbart er opfyldt i 

den konkrete sag.  

 

27. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget ligeledes givet udtryk for, at der kan 

accepteres en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen.  

 

28. 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. Disse fordele var og er blandt 

andet, at virksomhederne ingen risiko har, idet omkostningsdækningen på varme-

side er sikret gennem varmeforsyningslovens kalkulationsregler. Endvidere har 

varmeforsyningsvirksomheder en finansieringsmæssig fordel gennem henlæggel-

sesreglerne. Reglerne giver mulighed for, at varmeforsyningsvirksomheder på 

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

 

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

konkret fra forsyning til forsyning og fra år til år.  

 

30. Med hensyn til bedømmelsen af forrentningens størrelse kan der drages paral-

leller til netvirksomheders forrentning af kapitalen i henhold til elforsyningslovens 

§ 69.  
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31. De nærmere regler for netvirksomhedernes forrentning af kapitalen er nu fast-

sat i § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer 

og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.v. Be-

kendtgørelse nr. 944 trådte i kraft den 10. november 2001 og får virkning fra 1. 

januar 2000. Bekendtgørelse nr. 944 erstatter bekendtgørelse nr. 325 af 10. maj 

2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissi-

onsvirksomheder m.m.  

 

32. Ordlyden i bekendtgørelse nr. 944 om fastsættelsen af forrentningsprocenten er 

uændret i forhold til bekendtgørelse nr. 325. I bekendtgørelsens § 20, stk. 1, er 

bestemt, at forrentningssatsen fastsættes med blandt andet baggrund i renteforhol-

dene for risikofrie finansielle papirer, tillagt en procentstørrelse dels til dækning af 

medfinansiering af nyanlæg ud fra hvorledes dette sker på et konkurrencepræget 

marked.  

 

33. Energitilsynet fastholder en forrentningssats på 7,00 i år 2002.  

 

34. Med det anførte i pkt. 27-33 må en forrentningssats på 7,00 pct. af indskuds-

kapitalen på 500.000 kr. i Silkeborg Kraftvarmeværk ligger inden for rammerne af 

hvad der må kunne accepteres for år 2001.  

 

35. Med den nævnte forrentning på 7,00 pct. af indskudskapitalen på 500.000 kr. 

indregnes 35.000 kr. i varmeprisen. I forhold til det samlede varmesalg i år 2000 

på 85.260.352 kr., svarer det til 0,04 pct. 

 

 


