
 

 

 

11. april 2019 

J. nr. 18/03961 

MDCL 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse om tilbageførsel af ikke-godkendt for-
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RESUMÉ 

Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den 28. maj 2018 afgørelse 

om, at Verdo Varme ikke kunne indregne forrentning af indskudskapital for perioden 

2000-2005, da Verdo Varme ikke havde ansøgt rettidig herom. Tilsynet tilkendegav sam-

tidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkrævede forrentning i perioden 2000-2005 

skulle tilbageføres til forbrugerne over en årrække efter nærmere aftale med tilsynet.  

 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 41, giver Forsyningstilsynet beføjelse til at give pålæg, 

hvis en varmeforsyningsvirksomhed ikke efter forhandling følger Forsyningstilsynets til-

kendegivelse om, hvorledes et urimelig forhold skal bringes til ophør.  

 

Forsyningstilsynet har fremsendt et forhandlingsoplæg til Verdo Varme, om hvordan det 

urimelige forhold bringes til ophør.  

 

På baggrund af Forsyningstilsynets oplæg til forhandling foreslår Verdo Varme, at Verdo 

Varme fortsætter undersøgelser og overvejelser om tilbagebetaling til gamle kunder 

kontra afvikling over takster, samt spørgsmål om eventuel afviklingshorisont, men at 

Verdo Varme ikke iværksætter eventuel tilbagebetaling/afvikling før, der er klarhed over 

de øvrige væsentlige sager, og klagesagen hos Energiklagenævnet er afgjort. 

 

På baggrund af Verdo Varmes fremsendte bemærkninger, vurderer Forsyningstilsynet, 

at det ulovlige forhold ikke kan bringes til ophør ved forhandling, og at Forsyningstilsynet 

hermed må træffe afgørelse om, hvorledes det ulovlige forhold skal bringes til ophør.  

 

Forsyningstilsynet finder, at der er tale om et ulovligt forhold i strid med varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, at Verdo Varme har indregnet ikke-godkendt forrentning i var-

mepriserne, og pålægger Verdo Varme, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør ved, 

at den indregnede forrentning for perioden 2000-2005 tilbageføres forholdsmæssigt 

med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og være afsluttet 

senest 3 år efter det tidspunkt, hvor tilbageførslen er påbegyndt.  

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet pålægger Verdo Varme at tilbageføre den indregnede ikke-god-

kendte forrentning for perioden 2000-2005 til forbrugerne på de i afgørelsen angivne 

vilkår, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførs-

len skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 

måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor 

tilbageførslen påbegyndes.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den 28. maj 2018 afgørelse 

om, at Verdo Varme ikke kunne indregne forrentning af indskudskapital for perioden 

2000-2005, da Verdo Varme ikke har anmodet rettidigt herom for disse år. Tilsynet til-

kendegav samtidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkrævede forrentning i perio-

den 2000-2005 skal tilbageføres til forbrugerne over en årrække efter nærmere aftale 

med tilsynet.  

 

Verdo Varme har påklaget tilsynets afgørelse af 28. maj 2018 til Energiklagenævnet. 

Klagesagen er fortsat under behandling hos Energiklagenævnet. Verdo Varme anmo-

dede i forbindelse med sin klage om, at klagen blev tillagt opsættende virkning, således 

at Verdo Varme skal afvente tilbagebetalingen af beløbet til Energiklagenævnet har truf-

fet afgørelse i klagesagen. Energiklagenævnet afviste i afgørelse af 3. december 2018 

at tillægge klagen opsættende virkning med den begrundelse, at Forsyningstilsynets til-

kendegivelse af 28. maj 2018 ikke var en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, eftersom 

der ikke var udstedt noget påbud om tilbageførsel endnu, hvorfor denne ikke kunne på-

klages til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet fandt, at der først var tale om en af-

gørelse i forvaltningsretlig forstand, såfremt Forsyningstilsynet efter endt forhandling ud-

steder et påbud efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, der pålægger Verdo Varme at 

tilbageføre beløbet til forbrugerne. 

 

I forlængelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. december 2018 fremsendte Forsy-

ningstilsynet ved e-mail af 24. januar 2019 på baggrund af tilkendegivelsen af 28. maj 

2018 et oplæg til forhandling til Verdo Varme, om hvorledes det ulovlige forhold omkring 

den indregnede ikke-godkendte forrentning kunne bringes til ophør. Forsyningstilsynets 

oplæg er, at det ikke-godkendte forrentningsbeløb tilbageføres jævnt over 3 år fra og 

med 2019. Fristen for at komme med bemærkninger var fastsat til 14. februar 2019. 

Oplægget til forhandling er vedlagt som bilag 3.  

 

Forsyningstilsynet rykkede ved e-mail af 18. februar 2019 Verdo Varme for deres be-

mærkninger og oplyste samtidig, at såfremt Verdo Varme ikke vendte tilbage inden for 

den fastsatte frist, ville Forsyningstilsynet træffe afgørelse i overensstemmelse med For-

syningstilsynets oplæg.  Ved e-mail af 19. februar 2019 gav Forsyningstilsynet fristfor-

længelse til 22. februar 2019. Verdo Varme oplyste ved e-mail af 21. februar 2019, at 

Verdo Varme ville vende tilbage snarest muligt. Forsyningstilsynet fastsatte ved e-mail 

af 26. februar 2019 en ny frist til 12. marts 2019 og bemærkede samtidig, at såfremt 
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Verdo Varme ikke vendte tilbage inden for den fastsatte frist, ville Forsyningstilsynet 

træffe afgørelse i overensstemmelse med Forsyningstilsynets oplæg.   

 

Verdo Varme fremsendte sine bemærkninger til Forsyningstilsynets oplæg ved e-mail af 

12. marts 2019. Verdo Varmes bemærkninger er vedlagt som bilag 4. Først og fremmest 

bemærker Verdo Varme, at virksomheden overvejer, hvordan tilbagebetalingen bedst 

kan ske. Verdo Varme bemærker, at virksomheden forsøger at udjævne udsving i fak-

torer, der påvirker varmeprisen for at undgå kraftige udsving i varmeprisen, da det er 

Verdo Varmes erfaring, at mange kunder ønsker, at priserne er relativt forudberegnelige.  

 

Endvidere bemærker Verdo Varme, at der verserer flere sager hos Forsyningstilsynet 

vedrørende Verdo Varme, der kan medføre tilbagebetaling eller opkrævningsret. Verdo 

Varme finder det meget vanskeligt at skulle forklare en situation, hvor virksomheden 

påbegynder en afvikling af en overdækning for senere at skulle opkræve den igen. Verdo 

Varme bemærker i øvrigt, at dette også kan ske i en række af de øvrige verserende 

sager hos Forsyningstilsynet. Verdo Varme mener derfor, at påbegyndelse af afviklingen 

af det indregnede ikke-godkendte forrentningsbeløb for perioden 2000-2005 bør af-

vente, at klagesagen hos Energiklagenævnet og øvrige sager hos Forsyningstilsynet er 

afgjort, så der er klarhed over, hvor meget der samlet skal tilbageføres eller kan opkræ-

ves.  

 

Verdo Varme har ligeledes bemærket, at virksomheden ikke finder, at der er noget tids-

mæssigt hastværk, da den eventuelle overdækning kan være op til 19 år gammel, hvor-

for Verdo Varme ikke finder, at et halvt år til eller fra ville gøre den store forskel.  

 

Verdo Varme gør samtidig gældende, at den politiske del af Verdo Varme er ved at få 

en fornemmelse af om det giver mest mening at forsøge at finde de oprindelige varme-

kunder eller tilbageføre over de fremtidige varmepriser.   

 

Verdo Varme ønsker, såfremt der skal ske afvikling over fremtidige varmepriser, at der 

fastsættes en afviklingshorisont på 5-7 år. Dette begrundes med, at Verdo Varme ikke 

ønsker for store udsving i varmepriserne, og at der er tale om så væsentlige et beløb, at 

afviklingen har store konsekvenser for Verdo Varmes økonomi.  

 

På baggrund af Forsyningstilsynets oplæg til forhandling foreslår Verdo Varme, at Verdo 

Varme fortsætter undersøgelser og overvejelser om tilbagebetaling til gamle kunder 

kontra afvikling over takster, samt spørgsmål om eventuel afviklingshorisont, men at 

Verdo Varme ikke iværksætter eventuel tilbagebetaling/afvikling før, der er klarhed over 

de øvrige væsentlige sager, og klagesagen hos Energiklagenævnet er afgjort. 

 

ØVRIGE OPLYSNINGER 

Verdo Varme har under sagsbehandlingen af Verdo Varmes forrentningssager oplyst, 

at Verdo Varme for perioden 2000-2014 har indregnet ca. 440 mio. kr. i forrentning, 

hvoraf ca. 235 mio. kr. er for perioden 2000-2005 og de resterende ca. 205 mio. kr. er 

for perioden 2006-2014. Endvidere har Forsyningstilsynet på baggrund af Verdo Varmes 

priseftervisninger for perioden 2015-2017 konstateret, at Verdo Varme har indregnet ca. 

20 mio. kr. i hvert af disse år. Verdo Varme har således samlet indregnet ca. 500 mio. 

kr. i forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2017 uden tilsynets godkendelse, 
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hvoraf ca. 265 mio. kr. vedrører perioden 2006-2017. Verdo Varmes anmodninger om 

forrentning af indskudskapital for perioden 2006-2017 er fortsat under behandling hos 

Forsyningstilsynet.  

 

Denne afgørelse vedrører alene de ca. 235 mio. kr. Verdo Varme har indregnet i ikke-

godkendt forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005. 

 

SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at det alene 

er Verdo Varme, som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vurdering er fo-

retaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 

HØRING 

 

Et udkast til afgørelse er den 3. april 2019 blevet sendt i høring hos sagens parter. Verdo 

Varme har ved e-mail af 9. april 2019 meddelt, at Verdo Varme vil efterleve Forsynings-

tilsynets udkast til afgørelse og at Verdo Varme standser indregningen af forrentning af 

indskudskapital indtil Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sagen.  

 

Da Verdo Varme ønsker at efterleve Forsyningstilsynets udkast til afgørelse og ikke i 

øvrigt har haft bemærkninger til udkastet, har Forsyningstilsynet ikke foretaget ændrin-

ger i den endelige afgørelse.   

 

RETSGRUNDLAG 

VARMEFORSYNINGSLOVEN 

Varmeforsyningslovens § 21, stk. 42, giver Forsyningstilsynet beføjelse til at give pålæg, 

hvis en varmeforsyningsvirksomhed ikke efter forhandling følger Forsyningstilsynets til-

kendegivelse om, hvorledes et urimelig forhold skal bringes til ophør: 

 
§ 21. […] 

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urime-

lige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 20 c eller regler udstedt i henhold til loven, 

giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring 

af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.  

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og 2, regulerer udtømmende, hvilke omkostninger, 

en varmeforsyningsvirksomhed kan indregne i priserne for produktion og leverance af 

fjernvarme. Af stk. 2 fremgår, at Forsyningstilsynet skal tiltræde at der indregnes forrent-

ning af indskudskapital. Bestemmelserne har følgende ordlyd: 

 
§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt 

over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked 

af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygnin-

gers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning. 
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og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af 

pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b 

og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i 

forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17 og 

§§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre for-

mål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og om-

kostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Energi-, forsynings- og 

klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et 

projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, hen-

læggelser til nyinvesteringer og med Forsyningstilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at anlæg, der er nævnt i § 20, 

stk. 1, er helt eller delvis undtaget fra regler om indregning af driftsmæssige afskrivninger fastsat 

efter 2. pkt. 

 [...]”. 

 

§ 20, stk. 1-2, er indholdsmæssigt uændret i forhold til den i perioden 2000-2005 gæl-

dende § 20, stk. 1-2. 

PRAKSIS FOR AFVIKLING AF OVERDÆKNINGER 

Af Energitilsynets vejledning nr. 9297 af 01. juni 20093 om Energitilsynets praksis for 

afvikling af over- eller underdækning fremgår følgende om afvikling af overdækninger:  

 
”[…] 

A: Hovedregel 
Hvis det ved slutningen af varmeåret konstateres, at varmeforsyningen har en over/underdæk-

ning, skal denne efter Energitilsynets praksis tilbageføres til forbrugerne ved indregning i priserne 

i det efterfølgende regnskabsår. Varmeforsyningsloven bygger her på en fremadrettet regulering, 

der sikrer balance mellem tilbageførelser af over- og underdækninger. 

Hovedreglen er således: 
En overdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, der følger umiddel-

bart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som 

en undtagelse fra hovedregler, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en 

periode. 

En underdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, der følger umiddel-

bart efter det år, som underdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor underdækning kan, 

som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne 

over en periode. 

Det er uden betydning for indregning af over/underdækningen i de fremadrettede priser, at forbru-

gerne før og efter afviklingen ikke nødvendigvis er de samme. En fraflyttet forbruger vil således 

kunne undgå at deltage i afviklingen af en underdækning, der opstod, mens han var forbruger, 

ligesom han omvendt ikke vil få fordel af afviklingen af en overdækning, der er opsamlet, mens 

han var forbruger. 

Energitilsynet kan i henhold til varmeforsyningsloven give pålæg om indregning af over/under-

dækning i de fremadrettede priser. Energitilsynet kan derimod ikke give en varmeforsyning pålæg 

om at ændre priserne med tilbagevirkende kraft og tilbagebetale den opnåede overdækning til de 

historiske forbrugere. Energitilsynet kan heller ikke pålæg om at øge priserne med tilbagevir-

kende kraft for på den må at få dækket en underdækning. 

B: Undtagelse vedrørende overdækning 

Hovedreglen er således, at over/underdækningen skal indregnes i priserne i det næst følgende 

regnskabsår. Imidlertid kan store over/underdækninger, som anført ovenfor, efter skriftlig aftale 

med sekretariatet, indregnes over flere år for at undgå, at varmepriserne svinger unødigt. 

Energitilsynet har derudover accepteret, at en varmeforsyning efter afvejning af forskellige hen-

syn kan vælge at tilbageføre en overdækning ”bagudrettet” til forbrugerne som et engangsbe-

løb i forbindelse med en årsafregning frem for at indregne overdækningen i det følgende varme-

års priser. 

 
3 Kan findes på www.retsinformation.dk eller på følgende link. 

http://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125503
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Baggrunden for at Energitilsynet har accepteret denne undtagelse fra hovedreglen er, at det for 

meget opkrævede beløb (overdækningen) derved kommer hurtigere tilbage til forbrugerne, end 

hvis overdækningen blev tilbageført fremadrettet gennem priserne. 

Udgangspunktet varmeforsyningsloven bygger på er fremadrettet regulering. Der er ikke bestem-

melser i loven, der fastlægger en bestemt metode til ”bagudrettet” at tilbageføre overdækningen 

eller som kræver, at tilbagebetalingen skal komme fraflyttede forbrugere til gode. 

Loven tager heller ikke stilling til de øvrige problemer, der kan opstå i forlængelse af en bagudret-

tet tilbagebetaling. Som eksempel på en sådan problemstilling kan nævnes, hvis en udlejer, der 

er direkte kunde hos varmeforsyningen, undlader at tilbageføre det beløb, udlejer har fået tilbage-

betalt af forsyningen, til de lejere, udlejeren har videredistribueret varmen til. Et andet eksempel 

kan være spørgsmålet, om varmeforbrugere, der modtager varmehjælp fra kommunen, vil være 

forpligtet til at betale en forholdsmæssig del af denne hjælp tilbage, hvis de efterfølgende modta-

ger en tilbagebetaling. 

Med hensyn til omkostningerne til en bagudrettet tilbageførelse er det Energitilsynets vurdering, 

at der ikke er tale om en omkostning, der kan indregnes fremadrettet i priserne. I stedet må om-

kostningerne til tilbageførelsen fragå i den oparbejdede overdækning. 

Hvis den bagudrettede tilbageførsel generelt giver urimelige virkninger, vil sekretariatet kunne på-

tale dette i henhold til den almindelige bestemmelse i loven. F.eks. vil dette være tilfældet, hvis 

tilbageførslen sker på en måde, hvor omkostningerne ved tilbageførslen er så høje, at den øko-

nomiske fordel for forbrugerne ved tilbageførslen samlet set forsvinder. 

Afslutningsvis skal det understreges, at en varmeforsyning ikke kan vælge at tilbageføre en un-

derdækning. Underdækninger vil altid skulle opkræves fremadrettet. Når varmeåret er omme, og 

forbrugeren har betalt sin varmeregning til varmeforsyningen, skal forbrugeren ikke efterfølgende 

leve med den usikkerhed at kunne blive opkrævet beløb. 

Hvis en varmeforsyning vælger at tilbageføre en overdækning bagudrettet herunder til fraflyttede 

forbrugere i stedet for fremadrettet efter hovedreglen, skal forsyningen gøre sig klart, at den der-

med vælger at indføre en asymmetrisk behandling af sine forbrugere. 

Asymmetrien giver sig udslag i, at hvis der er tale om en overdækning (forbrugerne har betalt for 

meget) vil forsyningens tidligere forbrugere få penge tilbage, hvis der derimod er tale om en un-
derdækning (forbrugerne har betalt for lidt) vil tidligere forbrugere ikke blive pålagt at betale. 

En ny forbruger vil således skulle betale en underdækning uden at kunne få glæde af tilbageførel-

sen af en overdækning. 

[…]” 

 

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 

 

For regler og praksis mv. om forrentning af indskudskapital mv. henvises i øvrigt til af-

gørelsen og tilkendegivelsen af 28. maj 2018 med tilhørende bilag, der er vedlagt som 

bilag til denne afgørelse. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynet har ved afgørelse og tilkendegivelse af 28. maj 2018 afgjort, at Verdo 

Varme ikke kan indregne forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005 og sam-

tidig tilkendegivet, at Verdo Varme skulle tilbageføre den indregnede ikke-godkendte 

forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005 efter nærmere aftale med tilsynet. 

Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.  

 

Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at hvis Forsyningstilsynet finder, at 

tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med be-

stemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, 

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

tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6. Et eventuelt pålæg vil kunne 

påklages til Energiklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldte. 
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Forsyningstilsynet har i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, for-

søgt at bringe det ulovlige forhold til ophør gennem forhandling med Verdo Varme. På 

baggrund af Forsyningstilsynets oplæg til forhandling af 24. januar 2019 og Verdo Var-

mes bemærkninger hertil af 12. marts 2019, vurderer Forsyningstilsynet, at det ulovlige 

forhold ikke kan bringes til ophør gennem forhandling. Forsyningstilsynet har navnlig 

lagt vægt på, at Verdo Varmes forslag til afviklingsperiode på 5-7 år afviger væsentlig 

fra den af Forsyningstilsynet foreslåede afviklingsperiode på 3 år. 

 

Forsyningstilsynet pålægger på den baggrund Verdo Varme at bringe det ulovlige for-

hold til ophør i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.  

 

Forsyningstilsynet har ved afgørelsen af 28. maj 2018 afvist, at Verdo Varme kan ind-

regne forrentning for perioden 2000-2005. Forsyningstilsynet finder det dermed i strid 

med § 20, stk. 2, at Verdo Varme har indregnet forrentning af indskudskapital uden til-

synets godkendelse. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Verdo Varme 

skal tilbageføre forrentningen for perioden 2000-2005 svarende til 234.788.445 kr., da 

Verdo Varme har indregnet denne forrentning uden tilsynets godkendelse heraf.  

 

Forsyningstilsynet behandler den indregnede ikke-godkendte forrentning som en over-

dækning, idet Verdo Varme har opkrævet mere end varmeforsyningslovens prisbestem-

melser tillader, hvorfor tilbageførsel af forrentning skal ske iht. praksis for afvikling heraf, 

jf. retsgrundlaget.  

 

I forhold til Verdo Varmes ønske om at afvente klagesagens afslutning, skal Forsynings-

tilsynet først og fremmest bemærke, at Forsyningstilsynet fastholder sin afgørelse om, 

at Verdo Varme ikke kan indregne forrentning for perioden 2000-2005 indtil Energikla-

genævnet evt. måtte ændre eller ophæve og hjemvise tilsynets afgørelse herom. At For-

syningstilsynets afgørelse om at afvise at Verdo Varme kan indregne forrentning af ind-

skudskapital for 2000-2005 er påklaget til Energiklagenævnet ændrer ikke på, at Verdo 

Varme har indregnet beløbet uretmæssigt uden tilsynets tilladelse.  

 

Vedrørende de øvrige sager hos Forsyningstilsynet om Verdo Varmes anmodninger om 

forrentning for 2006 og frem, skal Forsyningstilsynet bemærke, at Verdo Varme allerede 

har indregnet forrentning af indskudskapital for perioden 2006-2017 i varmepriserne og 

budgetteret med forrentning af indskudskapital for 2018 og 2019, selvom Forsyningstil-

synet hverken har godkendt forrentning af indskudskapital eller fastsat et rimeligt for-

rentningsbeløb for denne periode. Verdo Varme har således på nuværende tidspunkt 

indregnet ca. 500 mio. kr. i forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2017, hvoraf 

ca. 265 mio. kr. er for perioden 2006-2017.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at såfremt WACC-modellen på varmeområdet, 

som Forsyningstilsynet har anvendt i øvrige sager om forrentning af indskudskapital, 

anvendes på det af Verdo Varme opgjorte forrentningsgrundlag, vil Forsyningstilsynet 

umiddelbart fastsætte et mindre forrentningsbeløb for perioden 2006-2017 end det be-

løb Verdo Varme allerede har indregnet i varmepriserne uden tilsynets godkendelse. 
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Forsyningstilsynet bemærker dog, at Forsyningstilsynet fortsat har Verdo Varmes for-

rentningssag for perioden 2006-2017 under behandling.4 Selv hvis Forsyningstilsynet 

eksempelvis med en afgørelse i slutningen af 2019 skulle nå frem til, at Verdo Varme 

kan indregne yderligere forrentning ud over den allerede indregnede forrentning på ca. 

265 mio. kr. vedr. perioden 2006-2017, finder Forsyningstilsynet det usandsynligt, at 

dette beløb skulle overstige det beløb, som Verdo Varme skal tilbageføre i 2019 ifølge 

Forsyningstilsynets oplæg til forhandling, jf. bilag 3. Såfremt Verdo Varme derfor rent 

hypotetisk skulle opnå ret til at indregne yderligere forrentning af indskudskapital, ville 

dette kunne modregnes i de beløb Verdo Varme skal tilbageføre over varmepriserne i 

den resterende del af afviklingsperioden.  

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at såfremt tilsynet havde grebet ind allerede i 

2006, ville tilsynet ligeledes have fastslået, at Verdo Varme skulle tilbageføre det sam-

lede ikke-godkendte indregnede forrentningsbeløb på det tidspunkt. Forsyningstilsynet 

finder derfor, at det ikke bør komme Verdo Varme forbrugerne til skade, at Forsynings-

tilsynet først pålægger Verdo Varme at tilbageføre beløbet nu.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående og henset hensynet til varme-

forbrugere, samt det forhold at Verdo Varme har opkrævet forrentningsbeløbet i strid 

med varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at det opkrævede ikke-godkendte forrentnings-

beløb skal tilbageføres hurtigst muligt. Forsyningstilsynet finder derfor, at Verdo Varme 

skal påbegynde tilbageførslen af beløbet senest 3 måneder efter, at denne afgørelse er 

meddelt Verdo Varme.5 

 

Ved vurderingen af, over hvor lang en årrække Verdo Varme skal tilbageføre beløbet, 

har Forsyningstilsynet bl.a. taget udgangspunkt i Verdo Varmes senest anmeldte priser, 

budgetter og priseftervisninger. Forsyningstilsynet har foretaget en konkret vurdering af 

det uretmæssigt indregnede beløbs størrelse, samt en vurdering af, hvorvidt Forsynings-

tilsynet finder det rimeligt at tilbageføre beløbet over flere år i modsætning til hovedreg-

len for overdækninger, som indebærer, at overdækninger som udgangspunkt skal føres 

tilbage til varmeforbrugerne, året efter overdækningen er konstateret. Der kan henvises 

til Energitilsynets vejledning om praksis for afvikling af overdækning6.  

 

Verdo Varme ønsker at tilbageføre over en periode på 5-7 år. Forsyningstilsynet finder, 

at dette ikke er rimeligt henset hensynet til forbrugerne og det forhold, at Verdo Varme 

har opkrævet beløbet over en periode på 6 år. Forsyningstilsynet vurderer, at hensynet 

til en hurtig tilbageførsel til forbrugerne vejer tungere end Verdo Varmes økonomiske 

situation, også henset, at beløbet er opkrævet i strid med varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 2. Det er endvidere Forsyningstilsynets opfattelse, at Verdo Varme ikke i tilstrække-

lig grad har begrundet, hvorfor det er nødvendigt med en tilbagetilførselsperiode på 5-7 

 
4 Dette gør sig også gældende for perioden 2018-2020, der behandles efter reglerne om anvendt ind-

skudskapital, der følger af afskrivningsbekendtgørelsen (bek. nr. 941 af 4. juli 2017) 

5 I Forsyningstilsynets oplæg til forhandling, lægger Forsyningstilsynet op til at beløbet skal tilbageføres 

over 3 år i perioden 2019-2021. Forsyningstilsynet har i sin afgørelse ændret dette til 3 år, fra tids-

punktet hvor indregningen påbegyndes (senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt) for at 

Verdo Varme reelt får 3 hele år til at tilbageføre beløbet.  

6 VEJ nr. 9297 af 1. juni 2009 (link), jf. retsgrundlaget ovenfor. 
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år. Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet ved fastsættelsen af tilbagefør-

selsperioden har inddraget forholdet omkring udsving i prisen. Forsyningstilsynet vurde-

rer derfor, at Forsyningstilsynet har taget tilstrækkeligt hensyn til, at der ikke sker for 

store udsving i priserne.  

 

Med udgangspunkt i Verdo Varmes priseftervisning for 2017 og budgetter for 2018-2019 

har Forsyningstilsynet lagt til grund, at Verdo Varmes samlede omkostninger i perioden 

i gennemsnit har været ca. 300 mio. kr. Dette fremgik ligeledes af Forsyningstilsynets 

oplæg til forhandling.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det vil være forholdsmæssigt at tilbageføre for-

rentningen over 3 år, hvilket svarer til 78.262.815 kr. årligt. Set i forhold til omkostnings-

niveauet i 2017-2019 vil en tilbageførsel over 3 år dermed medføre en reduktion i prisen 

svarende til ca. 26 pct., hvilket efter Forsyningstilsynets opfattelse både er hensigts-

mæssigt i forhold til forrentningens størrelse, samt hensynet til forbrugerne og prisen.  

 

Forsyningstilsynet finder, at tilbageførslen skal ske forholdsmæssigt fra tidspunktet, hvor 

tilbageførslen påbegyndes, således at beløbet tilbageføres jævnt over perioden. Det be-

tyder, at en tredjedel svarende til 78.262.815 kr. skal tilbageføres i 2020 og 2021 og den 

sidste tredjedel af beløbet fordeles forholdsmæssigt mellem 2019 og 2022. Forsynings-

tilsynet har ikke indvendinger i mod, at tilbageførslen sker med større beløb, således at 

tilbageførslen sker hurtigere end fastsat af Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at tilbageførslen kan ske ved, at Verdo Varme anmelder 

nye (lavere) priser for den resterende del af indeværende år samt indregner den rest-

ende del af tilbageførslen i efterfølgende år.  

 

I forhold til at Verdo Varme kan vælge at tilbagebetale beløbet til de oprindelige forbru-

gere ved kontant overførsel (betaling af engangsbeløb) frem for gennem nedsættelse af 

de fremadrettede varmepriser, bemærker Forsyningstilsynet dog, at der kan være store 

administrative omkostninger ved at fremfinde de oprindelige forbrugere. Omkostninger 

forbundet med tilbageførslen kan ikke indregnes i den fremadrettede varmepriser, men 

må i stedet fragå i den oparbejdede overdækning. Forsyningstilsynet kan i den sammen-

hæng vurdere, hvorvidt den bagudrettede tilbageførsel generelt giver urimelige virknin-

ger i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, f.eks. hvis omkostningerne forbundet 

med tilbageførslen er så høje, at den økonomiske fordel for forbrugerne ved tilbageførs-

len reduceres væsentligt, jf. Energistilsynet vejledning om praksis for afvikling af over-

dækninger.   

 

Såfremt Verdo Varme vælger, at tilbageføre beløbet til de oprindelige forbrugere, skal 

Verdo Varme oplyse Forsyningstilsynet herom senest 3 måneder efter, at denne afgø-

relse er meddelt med oplysning om, hvor lang tid, Verdo Varme forventer, det vil tage at 

finde de oprindelige forbrugere, og hvor store omkostninger, Verdo Varme forventer, der 

er forbundet hermed. Forsyningstilsynet vil således i dialog med Verdo Varme kunne 

fastslå om denne løsning kan anses for rimelig i medfør af varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4.  
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

varmeforsyningsloven7. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, 

at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 

 

 
7 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019. 
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