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Sekretariatets afgørelse: 

 Sekretariatet for Energitilsynet afviser i medfør af § 20, stk. 2, i

varmeforsyningsloven, og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen og

bemyndigelse fra Energitilsynet at tage stilling til opgørelsen af fri

egenkapital, da der ikke er hjemmel til forrentning heraf i

varmeforsyningsloven.

 Sekretariatet for Energitilsynet afviser i medfør af § 20, stk. 2, i

varmeforsyningsloven, og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen og

bemyndigelse fra Energitilsynet at godkende forrentning af

indskudskapital for Verdo Varme A/S for perioden 2000 til 2005, da der

ikke er ansøgt rettidigt.

Sekretariatets tilkendegivelse: 

 Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver i medfør af § 21, stk. 4, i

varmeforsyningsloven, at Verdo Varme A/S skal anmelde en ny pris, hvori

234.788.445 kr. af den allerede indregnede forrentning af indskudskapital

uden tilladelse på i alt 439.983.673 kr. tilbageføres over en årerække efter

en plan, der skal indgås nærmere aftale om med sekretariatet.

Grundlaget for afgørelsen og tilkendegivelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

For en god ordens skyld skal det fremhæves, at afgørelsen og tilkendegivelsen kun 

indeholder en stillingtagen til en delmængde af alle spørgsmål om Verdo Varmes 

forrentning af indskudskapital til d.d., som nærmere beskrevet bl.a. sidst i 

dokumentet. 

BILAG 1
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SAGSFREMSTILLING  

Af oplysningerne i sagen fremgår bl.a., at Verdo Varme A/S (tidligere Energi 

Randers Varme A/S – herefter ”Verdo Varme”)
1
 ved brev af 22. december 2006 i 

forbindelse med anmeldelse af budgetter og priser gældende pr. 1. januar 2007 

ansøgte om forrentning af selskabets indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente + 1 pct.  

 

Forud for det anmeldte har der været en række anmeldelser mv., som efterfølgende 

er inddraget i forrentningssagen startet ved brevet af 22. december 2006. 

Indledningsvist gennemgås langt de fleste af disse, herunder centrale dokumenter 

for sagen. Derefter gennemgås forløbet fra brevet i 2006 med ansøgning om 

forrentning af selskabets indskudskapital. 

 

Registersagen medio 1999-2005 

Randers Kommunale Værker anmeldte priser i 1999. Følgebrevet dateret 27. juli 

1999 havde overskriften ”Anmeldelse af priser.” og indeholdte ”Hermed 

fremsendes anmeldelsesskema A for 1999. Endvidere var vedlagt prisblad for 

varmeforsyningen samt beregning af priser for kulafgifter”. I Gas- og 

Varmeprisudvalgets ”Skema A” var der afkrydset i feltet ”Forbrugsafgifter”, hvor 

der i skemaet var knyttet kommentaren ”Vedlæg oversigt over de priser og 

betalingsbetingelser, der herefter er gældende, samt beregningsgrundlaget for de 

fastsatte priser”. Kommunens prisanmeldelse var vedlagt dels et takstblad med en 

opdeling i øre/kWh i henholdsvis RKV-pris og olie, kul, CO2 og SO2-afgifter, og 

dels beregning af priser på Stats- og CO2-afgift på kul og SO2-afgift for varme, 

men ikke for andre omkostningselementer.  

 

Gas- og Varmeprisudvalget sendte 17. august 1999 et standardsvar, hvoraf bl.a. 

fremgik, at anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, 

hvilket ikke indebærer en godkendelse af det anmeldte samt at der var vedlagt nye 

anmeldelsesskemaer til fremtidige anmeldelser. Der fremgår ikke anden 

kommunikation om det anmeldte ud over dette brev. 

 

Den næste prisanmeldelse på registersagen var fra Energi Randers dateret 22. 

december 2000, modtaget 2. januar 2001. Som i 1999 havde følgebrevet 

overskriften ”Anmeldelse af priser.”. Indholdet af følgebrevet er ”Hermed 

fremsendes anmeldelsesskema A, budgetskema for 2001, saldobalance og 

                                                      
1 Energi Randers Varme blev stiftet pr. 1. januar 2000 ved apportindskud af den hidtidige kommunale 

varmeforsyningsvirksomhed. Selskabet var ejet af Energi Randers Holding A/S, som i 2000 var ejet 100 pct. af 

Randers Kommune. I februar 2001 blev samtlige aktier i Energi Randers Holding A/S overdraget til den 

selvejende institution Energi Randers S/I. I januar 2010 skiftede Energi Randers navn til Verdo Varme A/S. 

Verdo Varme A/S ejes nu af Verdo A/S, der igen hører under Verdo S/I. Verdo S/I er den ultimative ejer af en 

række andre selskaber med andre aktiviteter både i og uden for Danmark, jf. fx beskrivelsen af Verdo-

koncernen 2014, der er et bilag til akt 2 på j.nr. 14/05429 (denne sag er omtalt sidst i nærværende 

sagsfremstilling). 
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regnskabsskema for 1999. Endvidere var vedlagt prisblad for varmeforsyningen, 

budget 2001, takstkalkulation og beregning af priser for olie- og kulafgifter”. 

 

Samme skema A er anvendt, med afkrydsning i både ”Forbrugsafgifter” og ”Faste 

afgifter”. Der er vedlagt prisblade for boligkunder og erhvervskunder, som begge 

indeholder en opgørelse af kul-, olie-, CO2- og SO2afgift i kr. pr. kWh men ikke 

øvrigt beregningsgrundlag for prisen for forbrug, arealbetaling pr. m
2
 og 

abonnement. Saldobalancen er fra Randers Kommune for 1999 med udskrift af 

sidenr. 215-225 med seneste posteringsdato 2. marts 2000, udskrevet 3. marts 

2000. Det vedlagte regnskab for 1999 var udfyldt i Gas- og Varmeprisudvalgets 

regnskabsskema. Skemaet indeholdte bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og 

”Statussiden, passiver”. I udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 3 

underpunkter. Energi Randers har ud for overskriften ”6. Henlæggelser”, anført 

3,589 mio. kr. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter”, som var uden 

underpunkter, står tomt. I afsnittet om passiver er det fortrykte punkt ”21.3 

Henlæggelser” tomt. Felterne med oplysning om over-/underdækning til 

indregning følgende år står tomme. 

 

Energitilsynet sendte 14. januar 2001 et standardsvar, hvoraf bl.a. fremgik, at 

anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke 

indebærer godkendelse af det anmeldte, samt at der til brug for fremtidige 

anmeldelser var vedlagt nye anmeldelsesskemaer. Der fremgår ikke anden 

kommunikation om det anmeldte ud over dette brev. 

 

Den 2. januar 2002 modtog Energitilsynet bl.a. et følgebrev dateret 28. december 

2001 med overskriften ”Anmeldelse af priser m.v.” og indholdet ”For Energi 

Randers Varme A/S, tidligere Randers Kommunale Værker, fremsendes vedlagt 

anmeldelsesskema A, budgetskema for 2002 samt regnskabsskema for 2000. 

Endvidere var vedlagt kopi af det officielle årsregnskab for 2000, budget 2002, nyt 

prisblad for varmeforsyningen samt beregning af priser for olie- og kulafgifter”.  

 

På journalsagen findes det udfyldte skema A ikke. På sagen er der et udfyldt 

budgetskema fra Gas- og Varmeprisudvalget for 2002. Skemaet indeholder bl.a. et 

afsnit ”Driftssiden, Udgifter”. I udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 

3 underpunkter. Energi Randers har ud for overskriften ”6. Henlæggelser”, anført 

25,249 mio. kr. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter”, som var uden 

underpunkter, står tomt. Der er desuden en ”Oversigt over takster til Budget 

2002”, hvor gældende takst 2001 i øre/kWh og budgetteret takst 2002 i øre/kWh er 

brudt ned i moms, afgifter i alt (underopdelt på Kulafgift, Kul CO2-afgift, 

Olieafgift, Olie CO2-afgift, SO2-afgift) og Energi Randers pris. Der er også et 

”Afdelingsbudget år 2002: Energi Randers Varme A/S”, hvor sidste linje er en 

post ”Resultat før skat”, og der i en kolonne ”Budget 2001” er anført ”39.325” og i 

en kolonne ”Budget 2002” er anført ”25.249”.  
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Det vedlagte regnskab for 2000 er udfyldt i Gas- og Varmeprisudvalgets 

regnskabsskema. Skemaet indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og 

”Statussiden, passiver”. I udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 3 

underpunkter. Energi Randers har ud for overskriften ”6. Henlæggelser”, anført 

7,241 mio. kr. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter”, som var uden 

underpunkter, står tomt. I afsnittet om passiver er det fortrykte punkt ”21.3 

Henlæggelser” ligeledes udfyldt med 7,241 mio. kr. Felterne med oplysning om 

over-/underdækning til indregning følgende år står tomme. 

 

Endelig findes årsregnskab for Energi Randers Varme A/S 2000. Fra 

ledelsesberetningen kan citeres: 

 
”[...] 

Ved etableringen af selskabet herskede der en del us kkerhed omkring begreberne fri og bunden 

egenkapital indenfor forsyningsvirksomhed, hvorfor selskabet blev stiftet med en relativ lille 

aktiekapital, en stor overkurs og en væsentlig intern mellemregning. Energitilsynets opfattelse er, 

at selskabets egenkapital primært må anses som bunden kapital, mens selskabet anser 

egenkapitalen som fri. Som en konsekvens heraf har selskabet fået eftergivet sin gæld til 

moderselskabet Energi Randers på DKK 150. mio. kr., hvilket ikke påvirker koncernens samlede 

egenkapital. 

[...]” 

 

”[...] 

Samtlige aktier var pr. statusdagen ejet af Randers Kommune. 

 

Resultatdisponering 

Årets overskud DKK 7.240.838 foreslås overført til næste år. 

[...]” 

 

På registersagen er journaliseret et standardbrev fra Energitilsynet dateret 21. 

januar 2002, hvoraf bl.a. fremgår, at anmeldelsen er fremlagt i den offentligt 

tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke indebærer godkendelse af det anmeldte, samt 

at der til brug for fremtidige anmeldelser vedlægges nye anmeldelsesskemaer. Der 

fremgår ikke anden kommunikation om det anmeldte ud over dette brev. 

 

På journalsagen ligger uden et følgebrev et udfyldt prisanmeldelse for 2002 i 

Energitilsynets nye skema, som er stemplet med 1. marts 2002 som 

modtagelsesdato og underskrevet 27. februar 2002. Der er afkrydset i feltet 

”Forbrugsafgifter” og ”Faste afgifter”, hvor der i skemaet er knyttet kommentaren 

”Vedlæg oversigt over de priser og betalingsbetingelser og gebyrer, der herefter er 

gældende, samt beregningsgrundlaget for de fastsatte priser”. Der er også et 

regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2000 på Energitilsynets skema, 

underskrevet 27. februar 2002. Ligesom det tidligere skema fra Gas- og 

Varmeprisudvalget indeholdte det bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og 

”Statussiden, passiver”. I udgiftsafsnittet er punkt 6 ”Henlæggelser” nu med 4 

underpunkter, i det der er tilføjet 6.4 Henlæggelser i alt”. Til underpunkterne er 

der også som noget nyt i skemaet knyttet kommentaren ”Dokumentation 

vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 ”Henlæggelser i alt” 

med 7,241 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige 

udgifter” med underpunkterne ”7.1 Udgifter pålagt i medfør af 
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varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. I afsnittet om passiver er det 

fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser” ligeledes udfyldt med 7,241 mio. kr. Felterne 

med oplysning om over-/underdækning til indregning følgende år står tomme. 

Med de 2 anmeldelser fulgte samme dato et udfyldt skema 1, tekniske data for 

perioden fra 1.1.2000 til 31.12.2000.   

 

Der ses ikke at være en kvittering for anmeldelserne i marts 2002. Der fremgår 

ikke anden kommunikation om det anmeldte ud over dette brev, bortset fra en sag 

om ”Opdatering af registre på el og varme” med over 800 akter fra forskellige 

forsyninger, j.nr. 3/1307-0300-0017. Af sagen fremgår, at Energitilsynet 15. 

august 2002 bekræfter over for Energi Randers Holding A/S, at man har modtaget 

det materiale, som blev udbedt fra alle varmeforsyninger i januar 2002. Af brevet 

fremgår, at blandt de oplysninger, der i alle tilfælde skulle indsendes, var 

regnskabsskema for seneste regnskabsperiode, budgetskema for seneste 

budgetperiode og skema vedrørende tekniske oplysninger. 

 

Den 2. januar 2003 modtog Energitilsynet prisanmeldelse m.v. med et følgebrev 

dateret 19. december 2002 med overskriften ”Anmeldelse af priser m.v.” og 

indholdet ”For Energi Randers Varme A/S fremsendes vedlagt skemaer for 

Anmeldelse af Budget 2003, regnskab 2001, Priser m.v. pr. 1. januar 2003 samt 

Skema 1 vedrørende tekniske data. Endvidere vedlægges kopi af det officielle 

årsregnskab for 2001, budget 2003, nyt prisblad for varmeforsyningen samt 

beregning af priser for olie- og kulafgifter”. 

 

Selve prisanmeldelsen var indført i det samme skema fra Energitilsynet som i 

2002. Der er afkrydset i feltet ”Forbrugsafgifter” og ”Faste afgifter”, hvor der i 

skemaet er knyttet kommentaren ”Vedlæg oversigt over de priser og 

betalingsbetingelser og gebyrer, der herefter er gældende, samt 

beregningsgrundlaget for de fastsatte priser”. Der er vedlagt et prisblad samt et 

budget ”Fjernvarmetariffer 5-by samarbejde pr. den 1.1.2003”, hvor tariffen i alt 

pr. kWh er nedbrudt i delene ”RKV”, Kulafgift, Olieafgift, CO2-afgift Kul, CO2-

afgift Olie, SO2-afgift Kul. Desuden var vedlagt et udfyldt budgetskema, der 

indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter”. I udgiftsafsnittet er punkt 6 

”Henlæggelser” med 4 underpunkter, hvortil der i skemaet er knyttet kommentaren 

”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 37,778 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets 

punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkterne ”7.1 Udgifter pålagt i medfør af 

varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme.  

 

Den 2. januar 2003 modtog Energitilsynet desuden anmeldelse af regnskab for 

perioden 1. januar til 31. december 2001 på Energitilsynets skema, underskrevet 

20. december 2002. Skemaet indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og 

”Statussiden, passiver”. I udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 4 

underpunkter, hvortil der i skemaet er knyttet kommentaren ”Dokumentation 

vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 ”Henlæggelser i alt” 
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med 24,645 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige 

udgifter” med underpunkterne ”7.1 Udgifter pålagt i medfør af 

varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. Afsnittet om passiver, det 

fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser”, er udfyldt med 31,886 mio. kr. Felterne med 

oplysning om over-/underdækning til indregning følgende år står tomme. 

 

Energitilsynet modtog den 2. januar 2003 kopi af årsregnskab for 2001. Under 

punktet ”Hovedtal” fremgår som 7,241 mio. kr. som årets resultat 2000 og 24,645 

mio. kr. som årets resultat 2001.  

 

Energitilsynet sendte 6. januar 2003 et brev, hvoraf bl.a. fremgik at anmeldelsen 

var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke indebærer 

godkendelse af det anmeldte. Der fremgår ikke anden kommunikation om det 

anmeldte ud over dette brev. 

 

Den 5. januar 2004 modtog Energitilsynet prisanmeldelse m.v. med et følgebrev 

dateret 23. december 2003 med overskriften ”Anmeldelse af priser m.v.” og 

indholdet ”For Energi Randers Varme A/S fremsendes vedlagt skemaer for 

Anmeldelse af Budget 2004, regnskab 2002, Priser m.v. pr. 1. januar 2004 samt 

skema 1 vedrørende tekniske data. Endvidere vedlægges kopi af det officielle 

årsregnskab for 2002, budget 2004, nyt prisblad for varmeforsyningen samt 

beregning af priser for olie- og kulafgifter”. 

 

Selve prisanmeldelsen for 2004 blev indsendt på det samme skema som i 2002. 

Der er afkrydset i feltet ”Forbrugsafgifter” og ”Faste afgifter”. Der er vedlagt et 

prisblad, hvor afgifter i Kr./kWh er nedbrudt i delene Kulafgift, Olieafgift, CO2-

afgift og SO2-afgift. Desuden var vedlagt et udfyldt budgetskema, der indeholder 

bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter”. I udgiftsafsnittet er punkt 6 ”Henlæggelser” 

med 4 underpunkter, hvortil der i skemaet er knyttet kommentaren 

”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 23,927 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets 

punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkterne ”7.1 Udgifter pålagt i medfør af 

varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. Der er også et ”Afdelingsbudget 

år 2004: Energi Randers Varme A/S”, hvor sidste linje er en post ”Resultat før 

skat”, og der er i en kolonne ”Budget 2003” anført ”37.078” og i en kolonne 

”Budget 2004” er anført ” 23.927”.  

 

Anmeldelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2002 var 

indskrevet i Energitilsynets skema, underskrevet 23. december 2003. Skemaet 

indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og ”Statussiden, passiver”. I 

udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 4 underpunkter, hvortil der i 

skemaet er knyttet kommentaren ”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers 

Varme har udfyldt punkt 6.4 ”Henlæggelser i alt” med 24,346 mio. kr. men ikke 

øvrige felter. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkterne ”7.1 

Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. 
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Afsnittet om passiver, det fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser”, er udfyldt med 

56,232 mio. kr. Felterne med oplysning om over-/underdækning til indregning 

følgende år står tomme. 

 

Energitilsynet sendte 13. januar 2004 en e-mail, hvoraf bl.a. fremgik, at 

anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke 

indebærer godkendelse af det anmeldte samt et ønske om, at anmeldelserne 

fremover anmeldes via en bestemt e-mail adresse.  

 

Den 29. december 2004 modtog Energitilsynet et følgebrev dateret 28. december 

2004 med overskriften ”Anmeldelse af priser m.v.” og indholdet identisk med 

foregående års følgebrev, alene med et årstal højere. Selve prisanmeldelsen for 

2005 var også indført i det samme skema fra Energitilsynet. Der er afkrydset i de 

samme 2 felter samt yderligere ”Tilslutningsafgift”, ”Andre priser eller 

betalingsbetingelser” og ”Gebyrer”.  Til alle felterne er der i skemaet knyttet 

kommentaren ”Vedlæg oversigt over de priser og betalingsbetingelser og gebyrer, 

der herefter er gældende, samt beregningsgrundlaget for de fastsatte priser”.  

 

Der var vedlagt et prisblad pr. 1. januar 2005 og et udfyldt budgetskema, der bl.a. 

indeholder et afsnit ”Driftssiden, Udgifter”. I udgiftsafsnittet er punkt 6 

”Henlæggelser” med 4 underpunkter, hvortil der i skemaet er knyttet kommentaren 

”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 24,877 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets 

punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkterne ”7.1 Udgifter pålagt i medfør af 

varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. Desuden var vedlagt et 

”Afdelingsbudget år 2005: Energi Randers Varme A/S”, hvor sidste linje er en 

post ”Resultat før skat” og der er i en kolonne ”Budget 2004” anført ” 23.927” og i 

en kolonne ”Budget 2005” er anført ”24.877”.  

 

Anmeldelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2003 var 

indskrevet i Energitilsynets skema, underskrevet 23. december 2004. Skemaet 

indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, Udgifter” og ”Statussiden, passiver”. I 

udgiftsafsnittet er et punkt 6 ”Henlæggelser” med 4 underpunkter, hvortil der i 

skemaet er knyttet kommentaren ”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers 

Varme har udfyldt punkt 6.4 ”Henlæggelser i alt” med 42,396 mio. kr. men ikke 

øvrige felter. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkterne ”7.1 

Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningslov” og ”7.2 Andet” står tomme. I 

afsnittet om passiver det fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser”, udfyldt med 98,628 

mio. kr. Felterne med oplysning om over-/underdækning til indregning følgende år 

står tomme. 

 

Fra årsregnskabet 2003 kan gengives følgende hoved- og nøgletal: 
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Energitilsynet sendte 5. januar 2005 en e-mail, hvoraf bl.a. fremgik, at 

anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke 

indebærer godkendelse af det anmeldte samt et ønske om, at anmeldelserne 

fremover anmeldes via en bestemt e-mail adresse.  

 

Den 12. januar 2005 modtog Energitilsynet en e-mail med anmeldelse af tekniske 

data for 2003, som var blevet glemt ved de øvrige anmeldelser december 2004. 

 

Energitilsynet sendte 13. januar 2005 en e-mail, hvoraf bl.a. fremgik, at 

anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke 

indebærer godkendelse af det anmeldte.  
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Den 31. januar 2005 modtog Energitilsynet en anmeldelse af en takstændring pr. 

1. februar 2005. Det fremgik, at den samlede takst var uændret, men kulafgiften 

før moms blev hævet, og selskabets andel af taksten blev sat ned. 

 

Energitilsynet sendte 1. februar 2005 en e-mail, som bl.a. bekræftede modtagelse 

af anmeldelsen, og at anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige 

sagsmappe, hvilket ikke indebærer godkendelse af det anmeldte.  

 

Den 7. oktober 2005 modtog Energitilsynet en anmeldelse af en takstændring pr. 

1. oktober 2005. Det fremgik, at taksterne for stikledning og tilslutningsbidrag var 

ændret. I en efterfølgende e-mail samme dag blev præciseret, at der også var 

ændringer vedrørende byggemodning og gebyrer i det fremsendte prisblad pr. 1. 

oktober 2005. 

 

Energitilsynet sendte 10. oktober 2005 en e-mail, som bekræftede modtagelse af 

anmeldelsen.  

 

Der fremgår ikke anden kommunikation om det anmeldte i forbindelse med priser 

for 2005. 

 

Den 27. december 2005 modtog Energitilsynet prisanmeldelse m.v. med et 

følgebrev dateret 23. december 2005 med overskriften ”Anmeldelse af priser m.v.” 

og indholdet ”For Energi Randers Varme A/S fremsendes vedlagt skemaer for 

anmeldelse af Budget 2006, regnskab 2003, Priser m.v. pr. 1. januar 2006 samt 

skema 1 vedrørende tekniske data. Endvidere vedlægges kopi af det officielle 

årsregnskab for 2004, budget 2006, nyt prisblad for varmeforsyningen samt 

beregning af priser for olie- og kulafgifter”. 

 

Der var vedlagt et prisblad pr. 1. januar 2006, et udfyldt budgetskema for 2006, 

der bl.a. indeholder et afsnit ”Driftssiden, Udgifter”. Energi Randers Varme har 

udfyldt punkt 6.4 ”Henlæggelser i alt” med 27,354 mio. kr. men ikke øvrige felter. 

Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkter står tomme. 

Desuden var vedlagt et ”Afdelingsbudget år 2006: Energi Randers Varme A/S”, 

hvor sidste linje er en post ”Resultat før skat”, og der i en kolonne ”Budget 2005” 

er anført ”23.152” og i en kolonne ”Budget 2006” er anført ”27.354.  

 

Anmeldelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2004 var 

indskrevet i Energitilsynets skema. Skemaet indeholder bl.a. et afsnit ”Driftssiden, 

Udgifter” og ”Statussiden, passiver”. I udgiftsafsnittet er et punkt 6 

”Henlæggelser” med 4 underpunkter, hvortil der i skemaet er knyttet kommentaren 

”Dokumentation vedlægges”. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 28,278 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets 

punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkter står tomme. I afsnittet om passiver er 

det fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser” udfyldt med 382,272 mio. kr. Felterne 

med oplysning om over-/underdækning til indregning følgende år står tomme. 
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Fra årsrapporten 2004 kan gengives følgende hoved- og nøgletal: 

 

 

Energitilsynet sendte 13. januar 2006 en e-mail, som bl.a. bekræftede modtagelse 

af anmeldelsen, og at anmeldelsen var fremlagt i den offentligt tilgængelige 

sagsmappe, hvilket ikke indebærer godkendelse af det anmeldte.  

 

I august-september 2006 er der en dialog om anmeldelsespligten, som delvist er 

kopieret på registersagen for Verdo Varme. Den 30. august modtager 

Energitilsynet en e-mail med følgende indhold:   

 
”[...] 
Med henvisning til Deres skrivelse af 22. august 2006 (sag 4/0920-0200-0051), hvori der anmodes om 
en indberetning af produktionsomkostninger for varme, skal vi bemærke følgende. 
 
Det er vor opfattelse, at pligten til at anmelde produktionsomkostninger er begrænset til "kollektive 
varmeforsyningsanlæg med egenproduktion". 
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Energi Randers Varme A/S køber sin hele sin varmeleverance hos Energi Randers Produktion A/S, og 
har således ikke egenproduktion. 
 
Energi Randers Produktion A/S ejer og driver det centrale kraftvarmeværk "Randersværket". 
 
Vi håber hermed at have besvaret ovennævnte skrivelse. 
[...]” 
 

I september er der korrespondance om, hvorvidt Energi Randers Produktion A/S 

skal indberette omkring varmepriser med produktionsomkostninger i Virk.dk. 

 

Den 11. december 2006 er registreret en indberetning og samtidigt sendt kvittering 

fra Energitilsynet med pdf-kopi af den modtagne indberetning af priser fra 1. 

januar 2006. 

 

Den 22. december 2006 modtager Energitilsynet en e-mail med emnet 

”Anmeldelser for Energi Randers Varme A/S”. Fra Indholdet kan citeres: 

 
”[...] 
Energitilsynet, 
 
Vedhæftet fremsendes følgende for nævnte selskab: 
-Budget 2007 
-Regnskab 2005 
-Takstblad med virkning pr. 1. januar 2007 
samt følgende udfyldte skemaer: 
-Tekniske data 
-Budget 
-Regnskab 
 
Der er tekniske problemer omkring EnergiData Online der gør at jeg ikke kan blive oprettet - jeg er på 
venteliste til support. Derfor er det ikke p.t. muligt at udfylde prisanmeldelse via EnergiData Online men 
som nævnt er der vedhæftet nyt Takstblad. 
 
Samtidig fremsender jeg pr  brev ansøgning om forrentning af indskudskapital  
 
Med venlig hilsen  
[...]” 

 

I budgetskemaet for 2007 har Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 20,322 mio. kr.. Udgiftsafsnittets punkt 7 ”Øvrige 

udgifter” med underpunkter står tomme. Desuden var vedlagt et ”Afdelingsbudget 

år 2007: Energi Randers Varme A/S”, hvor sidste linje er en post ”Resultat før 

skat” og der i en kolonne ”Budget 2006” er anført ” 27.354” og i en kolonne 

”Budget 2007” er anført ”20.322”.  

 

Anmeldelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2005 var 

indskrevet i Energitilsynets skema. Energi Randers Varme har udfyldt punkt 6.4 

”Henlæggelser i alt” med 14,759 mio. kr. men ikke øvrige felter. Udgiftsafsnittets 

punkt 7 ”Øvrige udgifter” med underpunkter står tomme. I afsnittet om passiver er 

det fortrykte punkt ”21.2 Henlæggelser” udfyldt med 397,031 mio. kr. Felterne 

med oplysning om over-/underdækning til indregning følgende år står tomme. 
 

Energitilsynet sendte den 3. januar 2007 en e-mail som bl.a. bekræftede 

modtagelse af anmeldelsen, og at anmeldelsen var fremlagt i den offentligt 
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tilgængelige sagsmappe, hvilket ikke indebærer godkendelse af det anmeldte og 

knyttede nogle bemærkninger til at vente på support samt oplyste, at systemet 

EnergiData Online har 2 CVR-nr. til Energi Randers: 25482026 til indberetning af 

priser og 25481984 til indberetning af produktionsomkostninger.  

 

Forrentningssagen oprettet ved modtagelsen af brev af 22. december 2006 

Efter brevet af 22. december 2006 med udtrykkelig angivelse om at være en 

ansøgning om forrentning af indskudskapital, som omtalt indledningsvist i 

sagsfremstillingen, sendte Energitilsynet den 5. januar en bekræftelse af at have 

modtaget henvendelsen; at den behandles af en navngiven sagsbehandler, og at 

sagen var registreret under j.nr. 4/0920-9801-0105, som der ved fremtidig 

henvendelse bedes henvist til. Afslutningsvis oplyses, at virksomheden vil blive 

orienteret, når der foreligger nyt i sagen. 

 

Denne anderledes reaktion på anmeldelserne end hidtil udløste ingen henvendelser 

til Energitilsynet. 

 

Den 9. oktober 2007 skriver Energitilsynet til virksomheden. Fra brevet kan 

citeres: 

 

”[...] 

Ved brev af 22. december 2006 har Energi Randers Varme A/S anmodet om, at 

indskudskapitalen forrentes med den lange obligationsrente plus én procent. 

 

Efter afskrivningsbekendtgørelsen (BEK nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om 

varmeforsyning) kan Energitilsynet tillade, at der i priserne for levering af bl.a. varmt vand 

indregnes en rimelig forrentning af indskudskapitalen. 

 

Energitilsynet beder herved Energi Randers Varme A/S om at sende en redegørelse for 

størrelsen af den indskudskapital, som ønskes forrentet, herunder oplysninger om hvorledes 

kapitalen er tilvejebragt. 

 

Oplysningerne bedes sendt til Energitilsynet senest den 30. oktober 2007. 

”[...]” 

 

Efter en korrespondance om fristforlængelse fremsendte Verdo Varme 

v/Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Beierholm en opgørelse af 

selskabets fri egenkapital den 13. november 2007. Det er Verdo Varmes principale 

påstand, at al egenkapital er fri egenkapital. Subsidiært gør Verdo Varme 

gældende, at indskudskapitalen, svarende til egenkapitalen pr. 1. marts 1981 med 

reguleringer og med tillæg af rente svarende til den lange byggeobligationsrente 

plus 1 pct., er fri egenkapital. Verdo Varme oplyser, at opgørelsen af den fri 

egenkapital er foretaget med udgangspunkt i den for Randers Kommune under 

Randers Kommunale Værker drevne varmeforsyning med korrektion for de 

kapitalbevægelser, som fandt sted i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab. 
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Verdo Varme opgør i brevet af 13. november 2007 selskabets egenkapital pr. 1. 

marts 1981 til 395,3 mio. kr. Efter overførsel af et antal fjernvarmecentraler til 

Energi Randers Produktion A/S (nu Verdo Produktion A/S) opgør Verdo Varme 

egenkapitalen i år 2000 til 388 mio. kr.  

 

Verdo finder i brevet af 13. november 2007, at selskabet succederer i Randers 

Kommunale Værkers – Varmeforsynings egenkapital på 388 mio. kr. som opgjort 

ved omdannelsen til aktieselskab. Ved forrentning for årene 2005-2006 opgør 

Verdo Varme herefter den fri egenkapital pr. 1. januar 2007 til 422,5 mio. kr. 

Verdo Varme bemærker, at den fri egenkapital i værste fald udgør 408,8 mio. kr., 

såfremt der alene kunne ske forrentning for år 2006. Subsidiært opgør Verdo 

Varme den fri egenkapital pr. 1. januar 2006 til 388 mio. kr. og anmoder om 

forrentning heraf svarende til 5,9 pct. (den lange byggeobligation 2006 plus 1 

pct.), i alt 20,8 mio. kr.  

 

Ligeledes ved brev af 13. november 2007 anmodede Verdo Varme v/Advokat 

Christine Jansby på ny Energitilsynet om at godkende, at hele den til enhver tid 

værende egenkapital i fjernvarmevirksomhederne er til fri disposition for selskabet 

og dets ejere, således, at virksomheden kan trække dens midler ud. Subsidiært 

anmoder Verdo Varme om, at den fri egenkapital pr. 1. marts 1981 opgøres på 

baggrund af nedskrevne genanskaffelsesværdier. Verdo Varme opgør foreløbigt 

virksomhedens egenkapital pr 1. marts 1981 til 394,4 mio. kr. Endelig anmoder 

Verdo Varme Energitilsynet om at anerkende, at virksomheden er berettiget til at 

indregne en forrentning af den anmeldte egenkapital i varmepriserne fra og med 

2006, jf. ansøgningen af 22. december 2006.  

 

Verdo Varme anmodede efterfølgende ved brev af 3. december 2007 om, at sagen 

blev sat midlertidigt i bero, indtil der forelå en af Energitilsynet godkendt 

vejledning for opgørelsen af den fri egenkapital og godkendt opgørelse af den fri 

egenkapital pr. 1. marts 1981 for Randers Kommunale Værkers varmeforsyning 

med efterfølgende korrektioner samt en rentetilskrivning for 2006 baseret på den 

godkendte fri egenkapital og den rentefaktor, som godkendes af Energitilsynet. 

Verdo Varme bemærker, at selskabet i brevet af 13. november 2007 er gået ud fra, 

at Energitilsynet er enigt i, at begrebet indskudskapital er synonym med begrebet 

fri egenkapital. 

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2008 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2008 anmodede Verdo Varme ved brev af 18. 

december 2007 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

 

Sekretariatet orienterede ved brev af 30. maj 2008 Verdo Varme om, at 

Energitilsynet den 29. august 2008 tilkendegav ”Administrationsgrundlag for 

opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 ” med bilaget ”Aktiver i 
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fjernvarmesektoren”
2
. På baggrund heraf bad sekretariatet Verdo Varme om at 

oplyse, om selskabet fortsat ønskede Energitilsynets stillingtagen til, at denne den 

til enhver tid værende egenkapital er fri, og om selskabet ønskede at revidere den 

foreløbige kapitalopgørelse. 

 

Ved brev af 8. september 2008 anførte Verdo Varme bl.a., at selskabet fastholdt, at 

den til enhver tid værende egenkapital var til selskabets fri rådighed. Verdo Varme 

opgjorde i den forbindelse selskabets egenkapital pr. 1. marts 1981 til 389 mio. kr. 

Verdo gjorde tillige gældende, at selskabet var berettiget til at indregne en 

forrentning af den til enhver tid værende egenkapital i priserne, eller at selskabet 

var berettiget til at indregne en forrentning af egenkapitalen opgjort pr. 1. marts 

1981 i priserne. Rentesatsen skulle fastsættes til den lange obligationsrente plus 1 

pct. I brevet anførte Verdo Varme endvidere følgende: 

 

 Verdo Varme er berettiget til at indregne forrentningen fra og med 2004, 

subsidiært fra og med 2006, det vil sige året for selskabets foreløbige 

anmeldelse, eller fra og med 2008.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2009 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2009 anmodede Verdo Varme endvidere ved brev 

af 23. december 2008 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte 

om, at indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct. 

Ved e-mail af 13. januar 2009 anmeldte Verdo Varme priser pr. 1. januar 2009 og 

budget for år 2009. Heraf fremgår bl.a. en forrentning af indskudskapital på 29 

mio. kr. 

 

Ved efterfølgende brev af 11. juni 2009 vedrørende forrentning af indskudskapital 

for 2000-2005 bemærkede Verdo Varme, at siden stiftelsen i år 2000 har selskabet 

indregnet en forrentning af den oprindelige indskudskapital opgjort pr. 1. marts 

1981. Verdo Varme finder, at forrentningen er i overensstemmelse med 

varmeforsyningslovens regler og anmoder Energitilsynet om at bekræfte, at den 

faktisk indregnede forrentning for perioden 2000-2005 ikke skal tilbageføres til 

forbrugerne. Til støtte herfor har Verdo Varme anført følgende: 

 
 Fra og med reguleringsåret 2006 har Verdo Varme søgt særskilt om tilladelse 

til forrentning af indskudskapital. 

 Ved etableringen af selskabet blev egenkapitalen fastsat til 268,3 mio. kr. Den 

reelle indskudskapital opgjort efter Energitilsynets administrationsgrundlag 

kan dog i hvert fald opgøres til 389 mio. kr.  

 Siden stiftelsen i år 2000 har Verdo Varme indregnet en forrentning af 

indskudskapitalen i priserne. Forrentningen er ikke blevet udloddet, men er i 

stedet hvert år tilskrevet indskudskapitalen og indgået i 

forrentningsgrundlaget for de efterfølgende år. Den gennemsnitlige årlige 

                                                      
2 Energitilsynets tilkendegivelse og Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 

med bilag er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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forrentning har i perioden 2000-2005 udgjort 5,34 pct. og ligger indenfor 

rammerne af Energitilsynets praksis. Forrentningens størrelse er alene 

beregnet på grundlag af den reelle indskudskapital, da Energiklagenævnet i 

afgørelse af 17. september 2007 vedrørende Central Kommunernes 

Transmissionsselskab (CTR)
3
 fastslog, at ikke-udloddet forrentning for 

tidligere år kan medregnes til den forrentningsberettigede indskudskapital. 

Forbrugerne har derfor ikke betalt en højere varmepris, end lovgivningen 

giver grundlag for, og forrentningen kan derfor ikke karakteriseres som 

urimelig.  

 Verdo Varme har årligt fremsendt indberetningsskemaer med budgetter og 

regnskaber, hvor den budgetteret og endelige forrentning fremgik. Indtil år 

2007, hvor der ikke var mulighed for særskilt angivelse af 

indskudskapitalsforrentning i Energitilsynets indberetningsskemaer, fremgik 

forrentningen af rubrikken for hensættelser.  

 Af fremsendte årsregnskaber fremgik endvidere tydeligt, at beløbene udgjorde 

forrentning af indskudskapitalen, og at forrentningen blev tilskrevet 

indskudskapitalen. De fremsendte budgetter, regnskaber og årsregnskaber har 

ikke medført bemærkninger eller indvendinger fra Energitilsynet. Verdo 

Varme henviser i den forbindelse til Energiklagenævnets afgørelse af 7. 

januar 2008 vedrørende Naturgas Fyn
4
 og anfører, at Verdo Varme har haft en 

berettiget forventning om, at Energitilsynet har tiltrådt forrentningen og 

indrettet sig i tillid hertil. 

 Varmeforsyningsloven tillader, at der kan indregnes forrentning med 

Energitilsynets tiltræden. Hverken lov eller tilhørende bekendtgørelser 

angiver, at denne tiltræden skal opnås på anden måde end gennem løbende 

anmeldelser til Energitilsynet. Af forarbejderne til ændringen af 

varmeforsyningsloven i 1982
5
 fremgår bl.a., at fremlæggelse af budgetter 

overfor Gas- og Varmeprisudvalget (nu Energitilsynet) er en forudsætning for, 

at udvalget kan påse, at selskaberne ikke beregner sig indtægter ud over 

omkostningerne med indregning af en rimelig forrentning over hele projektets 

løbetid. Indregning af indskudskapitalforrentning forudsættes således anmeldt 

som en integreret del af prisanmeldelserne.  

 At tiltræden af forrentning sker i forbindelse med prisanmeldelser og ikke 

kræver en forud for prisanmeldelsens særskilt ansøgning er senest bekræftet 

af Energiklagenævnet ved afgørelse af 25. august 2008 vedrørende 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
6
. I afgørelsen udtalte 

Energiklagenævnet følgende: 

 
En nærmere stillingtagen til den foretagne forrentning vil kunne ske på det tidspunkt, 

hvor VEKS beslutter sig for at foretage en indregning af den beregnede forrentning i 

selskabets varmepriser og dermed foretager en prisanmeldelse heraf til 

Energitilsynet. Energitilsynets afgørelse af spørgsmål i relation til en sådan 

prisanmeldelse vil kunne indbringes for Energ klagenævnet.  

                                                      
3 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 21- 356 og er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. 

4 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 31-14 og er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  

5 FT 1981-82, tillæg A, sp. 4899-4900. 

6 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 1021-4 og er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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 Verdo Varme har, jf. § 20 a, stk. 6, været forpligtet til at indregne en 

forrentning af indskudskapitalen. Bestemmelsen indebærer, at kommuner ikke 

må stille kapital til rådighed, uden at den forrentes med en markedsrente. I 

Gas- og Varmeprisudvalgets udtalelse af 6. september 1982 om HNG’s 

forrentning udtalte udvalget, at idet indskudskapitalen var tilvejebragt ved 

skattefinansiering, ville en lav eller ingen forrentning medføre en subsidiering 

af fremtidige naturgaskunder i regionen på bekostning af de skatteydere, der 

ikke ville få tilbudt naturgasforsyning. Manglende forrentning vil endvidere 

bidrage til en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi 

i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, idet forbrugerne i så fald ikke 

betaler den fulde omkostning ved varmeforsyningen. 

 Manglende forudgående tiltræden medfører ikke, at en indregnet, rimelig 

forrentning skal tilbageføres, da hverken varmeforsyningsloven eller regler 

udstedt i medfør heraf er til hinder for, at Energitilsynet efterfølgende 

tiltræder forrentningen. Det fremgår hverken af varmeforsyningsloven eller 

afskrivningsbekendtgørelsen
7
, at tilladelsen skal være forudgående eller skal 

gives for hvert enkelt år, ligesom det ikke fremgår, hvordan tiltræden skal 

opnås. Af vejledninger til afskrivningsbekendtgørelsen fremgår, at tilladelse 

skal indhentes forudgående. Ingen af de udstedte vejledninger har dog fastsat, 

hvordan tilladelse opnås, og det er først i vejledningen fra 2006, at det 

fremgik, at tilladelse ikke kan gives med tilbagevirkende kraft. En vejledning 

er ikke bindende for borgere og virksomheder og kan derfor ikke indføre 

betingelser og restriktioner, der ikke allerede fremgår af lov eller 

bekendtgørelse. Energitilsynet har i sin praksis endvidere givet tilladelse til 

forrentning af indskudskapital med tilbagevirkende kraft, jf. Energitilsynets 

afgørelse af 30. marts 2005 om CTR og Energitilsynets afgørelse af 21. januar 

2002 om Silkeborg Kraftvarmeværk A/S
8
. 

 

Ved brev af 18. december 2009 blev Verdo Varme orienteret om, at Energitilsynet 

ved afgørelse af 30. november 2009 om Forrentning af indskudskapital – 

Energigruppen Jylland Varme A/S med journalnummer: 4/0920-0303-00089 

(herefter EGJ-2009) havde truffet den første principielle afgørelse om dette 

spørgsmål. I den forbindelse blev Verdo Varme tilsvarende oplyst om, at 

sekretariatet ville genoptage behandlingen af selskabets ansøgning, ligesom 

sekretariatet anmodede Verdo Varme om at oplyse, om selskabet havde ændringer, 

tilføjelser eller andet, som selskabet ønskede, skulle indgå i sekretariatets 

behandling af den ansøgning, der allerede var fremsendt. Sekretariatet gjorde i 

brevet opmærksom på, at forrentning først kan indregnes i priserne, når 

Energitilsynet har godkendt forrentningsbeløbet for hvert enkelt år for hver enkelt 

varmeforsyning.  

 

                                                      
7 Den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 med senere ændringer.  

8 Afgørelserne er offentliggjorte på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  

9 Energitilsynets afgørelse er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2010 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2010 anmodede Verdo Varme ved brev af 23. 

december 2009 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

 

Ved brev af 5. marts 2010 har Verdo Varme oplyst, at indskudskapitalen primo 

2000 skal korrigeres til 381,4 mio. kr. I brevet har Verdo Varme endvidere anført 

følgende: 

 Den faktisk opkrævede forrentning er rimelig, da den samlet set over perioden 

udgør et beløb, der i det væsentlige svarer til den forrentning, som 

Energitilsynets metode i EGJ-2009 ville have givet anledning til anvendt på 

perioden 2000-2005 og dermed et beløb, som er væsentlig mindre end 

hidtidig praksis ville resultere i. 

 Verdo Varme finder, at selskabet under henvisning til lighedsgrundsætningen 

bør være berettiget til at indregne forrentning senest fra år 2003, hvorfra 

Energitilsynets nye praksis har fået virkning. Verdo Varme bemærker hertil, 

at når Energitilsynet indfører ny praksis om opgørelsen af indskudskapitalen 

og forrentningen heraf med virkning fra og med 2003, må 

lighedsgrundsætningen føre til, at alle varmeforsyningsselskaber skal have 

mulighed for at anvende den nye praksis fra dette tidspunkt. Verdo Varme 

anmoder på denne baggrund om forrentning fra 2000 henholdsvis 2003 fastsat 

i overensstemmelse med principperne i EGJ-2009.  Havde Verdo Varme i 

2003 haft kendskab til denne nye praksis, ville selskabet have disponeret 

anderledes. Verdo Varme bemærker hertil, at lignende synspunkter kommer 

til udtryk i de forvaltningsretlige principper om genoptagelse, hvorefter en 

borger må antages at have krav på genoptagelse af en sag, såfremt der 

fremkommer væsentlige nye retlige forhold, det vil sige sker en væsentlig 

ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, der forelå på tidspunktet 

for den oprindelige afgørelse. 

 For så vidt angår perioden 2006 og frem anfører Verdo Varme, at selskabet 

ved brev af 22. december 2006 har anmodet om forrentning. Det fremgår ikke 

af brevet, hvilke år ansøgningen vedrører, men Verdo Varme finder, at 

Energitilsynet på samme måde som i EGJ-2009 må lægge afgørende vægt på 

den første henvendelse i sagen, således at ansøgningen tillægges betydning fra 

og med 2006. 

 Verdo Varme har i perioden 2006-2009 indregnet en a conto-rente i 

varmepriserne for at undgå en større påvirkning af varmeprisen efter 

Energitilsynets godkendelse som følge af indregning af fuld forrentning for 

tidligere år (underdækning). Renten udgjorde i perioden 90,3 mio. kr. Dette 

skal inddrages ved en eventuel undersøgelse af den prismæssige effekt af 

forrentningen, herunder ved en sammenligning af Verdo Varmes priser med 

andre værkers. Verdo Varme finder dog, at en sådan prisvurdering er 

uhjemlet.  

 Verdo Varme anmoder Energitilsynet om en tilkendegivelse af, at Verdo 

Varmes afskrivningsgrundlag pr. 31. december 2009 kan opgøres til 609 mio. 

kr. og indregnes i priserne. Verdo Varme nedlægger i den forbindelse påstand 

om, at afskrivningerne i perioden 2006-2009 godkendes. Verdo Varme 
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bemærker hertil, at selskabet i hvert år i perioden 2006-2009 har indregnet 

afskrivninger på et afskrivningsgrundlag, der var baseret på den foreløbige 

opgørelse af de materielle anlægsaktivers værdi i selskabets åbningsbalance 

fra 2000, som med korrektion for ændring af afskrivningsgrundlaget i årene 

2000-2005 udgør 432,3 mio. kr.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2011 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2011 anmodede Verdo Varme ved brev af 20. 

december 2010 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

 

På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om Forrentning af 

indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S med j.nr. 4/0920-

0303-0052
10

 (herefter EGJ-2012) anmodede sekretariatet ved brev af 23. maj 2013 

Verdo Varme om at oplyse, om risikoforholdene i Verdo Varme efter selskabets 

vurdering i det væsentlige svarede til risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland 

Varme A/S. Sekretariatet bemærkede i den forbindelse, at forrentning af 

indskudskapital først kan indregnes, når Energitilsynet har godkendt 

forrentningsbeløbet for hvert enkelt år for hver enkelt varmeforsyning.  

 

Verdo Varme meddelte på denne baggrund ved brev af 18. juni 2013, at det var 

selskabets vurdering, at risikoforholdene i selskabet i det væsentligste svarede til 

risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland A/S. 

 

Af Verdo Varmes budgetanmeldelse af 3. oktober 2011 for perioden 16. september 

2011 og 12 måneder frem fremgår, at Verdo Varme har indregnet en forrentning af 

indskudskapitalen på 3,5 mio. kr. i budgettet.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2013 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2013 anmodede Verdo Varme ved brev af 20. 

december 2012 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

 

Verdo Varme fremsendte ved e-mail af 24. september 2013 kopi af selskabets 

”Kapitalopgørelse pr. 1. marts 1981 til brug for Energitilsynets godkendelse af fri 

egenkapital” af 18. august 2008, hvorved Verdo Varme opgjorde den fri 

egenkapital pr. 1. marts 1981 til 389 mio. kr. Af kapitalopgørelsen fremgår bl.a. 

for så vidt angår de anvendte priser på anlægsbestanden, at priserne for anlæg med 

en dimension under 273 er reduceret med 20 pct.    

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2014 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2014 anmodede Verdo Varme ved brev af 20. 

december 2013 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

                                                      
10 Energitilsynets afgørelse er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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Ved e-mail af 7. februar 2014 anmodede sekretariatet Verdo Varme om 

dokumentation for udvalgte poster i kapitalopgørelsen pr. 1. marts 1981. 

Sekretariatet anmodede bl.a. om specifikation for 102.421 meter rør og 

oplysninger om rørdimensioner.  

 

Ved brev af 23. marts 2014 fremsendte Verdo Varme yderligere dokumentation. 

Dokumentationen bestod bl.a. af en specifikation af rør Præ DN 20-32 opgjort pr. 

location og anskaffelsestidspunkt. Verdo Varme oplyser i den forbindelse, at 

ledningsnettet er opgjort på grundlag af et GIS-system (geografiske 

informationssystemer).  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2015 samt anmeldelse 

af priser gældende pr. 1. januar 2015 anmodede Verdo Varme ved brev af 19. 

december 2014 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at 

indskudskapitalen blev forrentet med den lange obligationsrente plus 1 pct.  

 

Ved e-mail af 14. april 2016 anmodede sekretariatet Verdo Varme om bl.a. at 

oplyse om og i givet fald hvor stor en forrentning, selskabet har indregnet i 

priserne.  

 

I brev af 24. maj 2016 sendte Verdo Varme følgende oversigt over indregnede 

beløb: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER FORRENTNING INDREGNET AF VERDO VARME I 

VARMEPRISERNE 

År  Forrentning DKK Forrentning% Udloddet  Kapital ultimo 

Indskudskapital       381.378.000 

2000 7.240.838 1,90%   388.618.838 

2001 24.645.470 6,34%   413.264.308 

2002 24.345.767 5,89%   437.610.075 

2003 42.395.907 9,69%   480.005.982 

2004 28.277.889 5,89%   508.283.871 

2005 14.758.611 2,90%   523.042.482 

2006 32.010.200 6,12%   555.052.682 

2007 37.105.272 6,69%   592.157.954 

2008 44.417.768 7,50%   636.575.722 

2009 28.188.544 4,43%   664.764.266 

2010 36.841.236 5,54%   701.605.502 

2011 40.384.413 5,76%   741.989.915 
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2012 40.809.445 5,50% 401.421.360 381.378.000 

2013 19.068.900 5,00% 10.578.640 389.868.260 

2014 19.493.413 5,00%   409.361.673 

TOTAL 439.983.673   412.000.000 409.361.673 

Kilde: Verdo Varme 

 

På baggrund af de indledningsvist gennemgåede prisanmeldelser og budgetter og 

oplysningerne indsendt af Verdo Varme i brev af 24. maj 2016 kan opstilles 

følgende oversigt: 

TABEL 2 | OVERSIGT OVER FORRENTNING HHV. BUDGETTERET OG INDREGNET 

AF VERDO VARME I VARMEPRISERNE 

År  

Forrentning DKK budgetteret 

(som henlæggelse) 

Forrentning DKK 

indregnet  

Forskel (budget-

indregnet) 

Indskudskapital      

2000 ? 7.240.838 ? 

2001 39.325.000 24.645.470 14.679.530 

2002 25.249.000 24.345.767 903.233 

2003 37.778.000 42.395.907 -4.617.907 

2004 23.927.000 28.277.889 -4.350.889 

2005 24.877.000 14.758.611 10.118.389 

Kilde: Verdo Varme og Sekretariatet for Energitilsynet 

 

RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse og tilkendegivelse er 

vedlagt som bilag 1.  

 

HØRING 

Sekretariatet sendte ved e-mail af 14. august 2017 udkast til afgørelse i høring hos 

Verdo Varme. Verdo Varme har indsendt høringssvar ved e-mail af 8. november 

2017.  

 

Afgørelse og tilkendegivelse er ikke ændret efter høringen. Det er derimod især 

den indsatte gennemgang af anmeldelser og kvitteringer m.v. medio 1999-2006 i 

sagsfremstillingen og en betydelig udbygning af retsgrundlaget, af hensyn til 

Verdo Varmes forståelse i lyset af Verdo Varmes høringssvar, der er tilføjet.  

 

Nedenfor gennemgås flere detaljer punkt for punkt: 
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Udskillelse af årene 2000-2005 til separat behandling 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme anfører, at en delafgørelse for perioden 2000-2005 ”vil medføre, at 

sagen kompliceres væsentligt uden hensyntagen til Verdos forbrugere”, og at det 

er mest fordelagtigt for såvel Energitilsynet, Verdo og Verdos forbrugere, at der 

træffes en samlet afgørelse. 

 

Det anføres endvidere, at opgørelsen af indskudskapitalens størrelse ikke er sket, 

hvilket vil være hensigtsmæssigt inden en delafgørelse, samt at Verdo Varme 

ønsker en stabil varmepris uden udsving for at undgå, at forbrugerne får problemer 

med efterregninger eller uforudsete store aconto-regninger. Det oplyses at, af de 

nuværende 12.815 kunder er alene 1.866 (14 %) oprettet i perioden 2000-2005.  

 

Fra høringssvaret kan også citeres: 

 

”[...] 

Energitilsynet fremfører i ovennævnte udkast til afgørelse, at der endnu ikke er taget stilling til 

spørgsmålet om indskudskapitalens størrelse og dermed til den konkrete opgørelse af et 

eventuelt tilbagebetalingsbeløb. 

[...]” 

 

Desuden anfører Verdo Varme en række retlige usikkerheder af betydning for 

indholdet af afgørelsen og tilkendegivelsen samt oplyser, at man agter at indbringe 

en eventuel afgørelse til Energiklagenævnet med anmodning om opsættende 

virkning. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet har alene foretaget ændringer i Bilag 1/Retsgrundlaget på baggrund 

af bemærkningerne. 

 

Sekretariatet henviser indledningsvist til Energiklagenævnets udtalelse om 

Energitilsynets mulighed for at tilrettelægge sine sager i j.nr.1021-15-1 af 1. 

september 2015
11

 og citatet fra afgørelsens side 16, som er optaget i 

Retsgrundlagets punkt 71f. 

 

Sekretariatet tilslutter sig hensynene såvel til varmeforbrugerne som til 

prisudviklingen. Hensynene er inddraget på følgende måde: 

 

 Af hensyn til prisudviklingen vil der være behov for at indgå en plan for 

tilbageførslen af de knap 235 mio. kr., hvis der efter en forhandling 

udstedes et pålæg om tilbageførsel i overensstemmelse med 

tilkendegivelsen. 

 

 Energitilsynet skal som offentlig myndighed reagere på en konkret 

begrundet mistanke om ulovligheder, jf. FOB 1990.83 som udtrykt fx i 

begrundelsen for Energiklagenævnets afgørelse j.nr. 1021-10-15 af 5. 

                                                      
11 Afgørelsen kan læses i sin helhed på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk  
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januar 2011
12

. Dette tilsyn tilgodeser varmeforbrugerne, som 

Energiklagenævnet har udtalt er det generelle beskyttelseshensynet bag 

prisbestemmelserne. 

 

Det er sekretariatets opfattelse, at den foreliggende sag, efter forholdet er kommet 

til Energitilsynets kendskab, forpligter Energitilsynet til at undersøge mistanke 

om, at der muligvis er sket et ulovligt forhold. Det har ingen betydning for 

retsgrundlaget for nærværende afgørelse og tilkendegivelse, hvornår de nuværende 

kunder konkret blev tilsluttet Verdo Varme – hverken 

varmeforsyningsvirksomhederne eller varmeforbrugerne kan frasige sig, at 

forvaltningsmyndigheden påser overholdelsen af de offentligretlige regler for 

prisfastsættelsen. Sekretariatet finder det derfor usagligt at inddrage i afgørelse og 

tilkendegivelse af sagen, hvor mange kunder hos Verdo Varme, der er oprettet i 

perioden. For en god ordens skyld bemærkes dog, at varmeprisen i årene 2000-

2005 ikke udelukkende er betalt af de kunder, som blev oprettet i denne periode, 

men også af en række af dem, der blev tilsluttet forud for år 2000. 

 

For så vidt angår citatet fra høringssvaret, er det sekretariatets opfattelse, at dette 

er en misvisende gengivelse af udkastet side 1-2. Der er netop taget stilling til 

størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet, mens indskudskapitalens størrelse er uden 

relevans for denne tilkendegivelse og afgørelse, da ansøgningen for de behandlede 

år afvises som ikke rettidig for denne periode 2000-2005. Sekretariatet har således 

ikke forlangt, at Verdo Varme skal tilbageføre allerede opkrævet forrentning for 

den efterfølgende periode, hvor der er ansøgt om tilladelse til forrentning af 

indskudskapital i varmeprisen, idet sekretariatet behandler ansøgningerne, 

herunder opgørelse af indskudskapitalen, herfor.  

 

Spørgsmålet om retlige usikkerheder vedrører ikke opdelingen af ansøgningerne i 

forskellige perioder, men behandles under de øvrige underemner i høringssvaret.  

 

Verdo Varmes oplysning om, at virksomheden påtænker at klage over denne 

afgørelse er uden relevans for denne afgørelse og tilkendegivelse. At Verdo 

påtænker at klage kan være et praktisk/tidsmæssige hensyn, som kan indgå i en 

eventuel senere separat sag om plan for tilbageførsel, hvis der efter en forhandling 

udstedes et påbud herom f.eks., hvis Energiklagenævnet tillægger en eventuel 

klage opsættende virkning. 

 

For så vidt angår Verdo Varmes ønske om, at ”..varmeprisen for forbrugerne er så 

stabil og forudberegnelig som mulig..”, jf. Verdo Varmes høringssvar side 1, har 

sekretariatet noteret sig dette ønske fra Verdo Varmes side. Det ændrer dog ikke 

på det forhold, at det alene vedrører tilbageførelsen og indregningen af 

forrentning, og ikke, hvorvidt Verdo Varme i mange år har opkrævet en betydelig 

forrentning af indskudskapital uden Energitilsynets tiltræden. Det er sekretariatets 

vurdering, at i og med at der er tale om et ganske betydeligt beløb bør sekretariatet 

allerede nu træffe afgørelse om at tilbageføre opkrævet forrentning for en periode 

sekretariatet ved på et senere tidspunkt ikke kan godkendes. Dette uagtet, at Verdo 

Varme på et senere tidspunkt eventuelt vil kunne få godkendt et forrentningsbeløb 

                                                      
12 Afgørelsen kan læses i sin helhed på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OG TILKENDEGIVELSE | AFVISNING AF FORRENTNING AF 

INDSKUDSKAPITAL 2000-2005 OG RENTERS RENTE HERAF FØLGENDE ÅR, PÅBUD OM AT TILBAGEFØRE 

DETTE 

Side 23/41 

for en periode efter 2005. Sekretariatet bemærker desuden, at der ikke gælder et 

krav om, at varmeforsyningsvirksomheder opkræver forrentning, det er alene en 

mulighed.   

 

 

Hjemmel til at kræve ansøgning senest i beregningssåret 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme anfører, at der savnes hjemmel til, at Energitilsynet kræver en 

ansøgning forud for det år, hvor forrentningen er indregnet.  

 

Videre anføres, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem en ansøgning og en 

tilladelse, samt at Energitilsynet ikke henviser til tidligere afgørelser eller andet til 

støtte for den påståede administrative praksis om forudgående ansøgning. 

 

Det anføres også, at indholdet af den nye afskrivningsbekendtgørelse nr. 941 af 

2017 taler imod eksistensen af en praksis om forudgående tilladelse, da det må 

lægges til grund, at én ny regulering (herunder en ny bekendtgørelse eller en ny 

instruks fra en overordnet myndighed), som udgangspunkt ændrer eksisterende 

praksis og kun undtagelsesvis kodificerer eksisterende praksis, og at det vil blive 

anført eksplicit i forarbejder eller andetsteds, såfremt der sker en sådan 

undtagelsesvis kodificering af praksis i overensstemmelse med princippet om 

formodning imod overflødig lovgivning/regulering. 

 

Endeligt anføres det, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S har fået tilladelse til at 

foretage indregning af forrentning med tilbagevirkende kraft, i strid med forbuddet 

mod tilladelse med tilbagevirkende kraft i vejledningen fra 2006 til 

afskrivningsbekendtgørelsen.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet henviser til den udvidede gennemgang af hidtidig praksis om krav 

om ansøgning i Retsgrundlagets punkt 21ff og afsnittet ”Ad 2 

Beregningsperioden”.  

 

Sekretariatet kan i øvrigt tilslutte sig, at der ikke kan sættes lighed mellem en 

ansøgning og en tilladelse. Det følger allerede af den forskel, som er på 

handlingssubjektet: En ansøgning stammer fra en ansøger, dvs. en der ikke selv 

har kompetence til at afgøre spørgsmålet, og indgives til en person uden for 

ansøgeren selv. En tilladelse gives af en kompetent person (myndighed) til en 

udeforstående uden for personen selv. En tilladelse er en forvaltningsretlig 

afgørelse og kræver en handling og kommunikation af tilladelsen fra den 

kompetente myndighed. 

 

Traditionelt skal myndigheder tilrettelægge deres opgaver hensigtsmæssigt. Det 

betyder således, at hvis et forhold er tilladt direkte ud fra en eksisterende regel, er 

der ingen grund til, at myndigheden på eget initiativ udsteder tilladelser til det i 

forvejen tilladte. Myndigheder beskæftiger sig typisk med tilladelser på baggrund 

af ansøgninger fra ansøgere, som ønsker en tilladelse, der ikke i forvejen er direkte 

fastsat i gældende ret for det pågældende forhold. Det gælder fx byggetilladelser, 

våbentilladelser, opholdstilladelser, importtilladelser m.v.  
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Sekretariatet kan ikke tilslutte sig, at tilladelse til varmeforsyninger til indregning 

af forrentning af indskudskapital kan foreligge uden den pågældende 

varmeforsyning har kommunikeret et ønske, og dermed indsendt en ansøgning om 

forrentning af indskudskapital, som har haft en sådan klarhed, at ansøgningen er 

opfattet hos Energitilsynet, som sådan. Hvis anmeldelse alene var tilstrækkelig, 

ligesom for omkostningstyperne i § 20, stk. 1, var der ingen grund til udtrykkeligt 

at foreskrive tilladelse eller tiltræden. En tilsvarende regel om tilladelse er også 

fastsat i afskrivningsbekendtgørelsen for henlæggelser, dog er det her i 

vejledninger klart udtrykt, at det under nærmere anviste betingelser ikke er 

nødvendigt med en godkendelse, dog skal der foreligge en henlæggelsesplan. I 

samme retskilde er det tydeligt fremhævet, at forrentning af indskudskapital 

kræver forudgående tilladelse.  

 

Verdo Varme anfører følgende i høringssvaret: 

 

”[...] 

Det følger af den dagældende vejledning til afskrivningsbekendtgørelsen (1986), at Udvalget 

kan tillade, at der i priserne indregnes en forrentning af indskudskapital, og at indregning af 

forrentning kræver forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. [Verdo Varmes understregning] 

 

Modsat den efterfølgende vejledning fra 2006 er det i øvrigt ikke anført i vejledningen fra 1986, 

at tilladelsen kun gælder for det ansøgte år og ikke gives med tilbagevirkende kraft for tidligere 

regnskabsår. 

 [...]” 

 

Det følger dermed af vejledningen, at det daværende Gas- og Varmeprisudvalg 

kan tillade, at der indregnes forrentning af indskudskapital af priserne, og dermed 

ikke at det er en selvfølge eller et krav, at udvalget gør det. Sekretariatet fortolker 

denne ordlyd, som en mulighed og ikke en pligt, hvorfor der må lægge et element 

af ansøgning, eller ansøgeren må som minimum gøre Energitilsynet opmærksom 

på, at der ønskes en tilladelse. Det fremgik endvidere af vejledningen, at 

indregning krævede en forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Med denne 

vejledning finder sekretariatet, at varmevirksomheder, som allerede dengang i 

1986 ønskede at indregne forrentning, skulle indhente udvalgets tilladelse forud 

for indregning, idet der må anlægges en almindelig ordlydsfortolkning af 

udtrykket ”forudgående”. Sekretariatet er på denne baggrund ikke enigt med 

Verdo Varme i, at det ikke fremgik af vejledningen til 

afskrivningsbekendtgørelsen, at der skulle ansøges forud for det år, der ansøges 

om.        

 

I forhold til ansøgningstidspunkt/ansøgningsperiode bemærker sekretariatet, at 

varmeforsyningslovens krav bl.a. har til formål at skabe gennemsigtighed om 

priserne og et grundlag for, at Energitilsynet kan føre tilsyn med prisfastsættelsens 

lovlighed. Dette hensyn er grundlag for kravene om anmeldelse af varmepris og 

grundlaget for prisen, inden prisen opkræves, og anmeldelse af priseftervisning af 

årets indregningsberettigede omkostninger efter varmeårets udgang.  

 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OG TILKENDEGIVELSE | AFVISNING AF FORRENTNING AF 

INDSKUDSKAPITAL 2000-2005 OG RENTERS RENTE HERAF FØLGENDE ÅR, PÅBUD OM AT TILBAGEFØRE 

DETTE 

Side 25/41 

Hvis varmeforsyningsvirksomheder kunne ansøge om forrentning af 

indskudskapital for allerede afsluttede varmeprisperioder, ville det undergrave 

hensynene bag anmeldelsespligten, jf. også begrundelsen i Energiklagenævnets 

afgørelse j.nr.1021-15-51 af 10. december 2015
13

. Derimod kan 

varmevirksomheders adgang til at indregne en godkendt forrentning efter rettidig 

ansøgning ikke ændres af, at der har været en forlænget sagsbehandling hos 

Energitilsynet, som har betydet, at beregningsår og indregningsår ikke kan være 

sammenfaldende. Efter adskillelse af beregningsår og indregningsår som 

konsekvens af sagsbehandlingstiden hos Energitilsynet, er ansøgningsperioden 

alene forbundet med beregningsåret. 

 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S har således fået godkendt forrentning for 

afsluttede beregningsår – på baggrund af ansøgninger, som var rettidige i forhold 

til beregningsårene – og da indregningen ikke var sket uden tiltræden, måtte den 

ske i indeværende og følgende år efter Energitilsynets godkendelse. Energitilsynet 

har i disse sager ikke som anført i høringssvaret godkendt ansøgninger, som ikke 

var indsendt rettidigt i forhold til de beregningsår, de vedrørte. Tværtimod afviste 

Energitilsynet i den første afgørelse fra 2009 om forrentning af indskudskapital 

udtrykkeligt, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S kunne få godkendt forrentning 

af indskudskapital for årene 1981 til 2002, som lå forud for det første brev med 

ansøgning om forrentning (afgørelsens punkt 28, 31, 123 og 186-197). Punkt 28, 

186-192 og 195-196 er gengivet i Retsgrundlaget. Energiklagenævnet har i 

begrundelsen for hjemvisningen i deres afgørelse vedr. EGJ-2010 ikke haft 

indvindinger omkring dette forhold. 

 

For så vidt angår Verdo Varmes gengivelse af, at Energitilsynet i sagen kræver 

ansøgning forud for beregningsåret, svarende til hvad der nu er fastsat i den nye 

afskrivningsbekendtgørelse nr. 941/2017, er gengivelsen ikke korrekt, jf. 

henvisningerne ovenfor om den hidtidige praksis. Bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 

2, lyder: 

 
§ 7. En ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital skal være modtaget i 

Energitilsynet tidligst 12 måneder og senest 9 måneder inden begyndelsen det regnskabsår, som 

ansøgningen vedrører. 

Stk. 2. Energitilsynet træffer afgørelse i ansøgningssagen senest 3 måneder efter begyndelsen af 

det regnskabsår, som ansøgningen vedrører. 

  

Reglen i § 7, stk. 1, gælder ansøgninger om tilladelse til at indregne forrentning af 

indskudskapital i regnskabsår, der begynder den 1. oktober 2018 eller senere, jf. 

bekendtgørelsens § 13, stk. 4. Der er således fastsat et nyt krav om en 

ansøgningsperiode på 3 måneder, som ligger præcis 9-12 måneder forud for 

begyndelsen af det regnskabsår, som er beregningsåret. 

 

Sekretariatet kan således tilslutte sig Verdo Varmes udsagn om, at 

bekendtgørelsen ikke udgør en kodificering af kravet til, hvad der er en rettidig 

ansøgning. Derimod kan sekretariatet ikke støtte den udlægning, at den nye 

bekendtgørelse introducerer en regulering af forudgående ansøgning som en 

betingelse for tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i 

                                                      
13 Afgørelsen kan læses på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk  
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varmeprisen, og at dette skyldtes, at ministeren har fundet anledning til at regulere 

dette, da der ikke havde eksisteret en fast administrativ praksis herfor. Der er 

derimod tale om en skærpelse i forhold til den hidtil gældende praksis. 

 

Den nye regel for ansøgninger for beregningsår startende fra og med 1. oktober 

2018 er en fravigelse af den hidtidige praksis, hvorefter ansøgning kunne ske både 

forud for beregningsåret og under beregningsåret. Det er netop denne forskel 

mellem den eksisterende praksis og den nye regel, som er afgørende for at 

sekretariatet i nærværende sag alene har behandlet perioden 2000-2005 og ikke 

medtaget 2006, som er året, hvor den første ansøgning om forrentning er 

identificeret som omtalt i sagsfremstillingen (uden herved at have taget stilling til, 

om denne ansøgning er rettidig og skal imødekommes). 

 

 

Rettidig ansøgning 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme anfører, at oplysninger om forrentningen i prisanmeldelser har 

udgjort en rettidig ansøgning for hvert år i perioden 2000-2005. Verdo Varme 

lægger således til grund, at i og med det ikke var muligt at anmode om forrentning 

af indskudskapital i de skemaer, som varmeforsyningsvirksomhederne var 

forpligtet til at anvende, måtte en prisanmeldelse i sig selv udgøre en ansøgning 

om forrentning.  

 

Af Verdo Varme anføres det endvidere, at priseftervisninger og årsrapporter som 

indsendt til Energitilsynet for alle årene har vist, at Verdo Varme foretog 

forrentning af indskudskapitalen, idet der i årsrapporten var anført et overskud.  

 

Endeligt anføres det, at udformning af regulering, vejledninger og skemaer ikke 

indeholdt anvisninger om (eller plads til) at der skulle ansøges om forrentning. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Som gennemgået i sagsbehandlingen har alle skemaer i perioden indeholdt et felt 

til ”Øvrige omkostninger”, som Verdo Varme har fravalgt at udfylde og i stedet 

indsat den indregnede forrentning under ”henlæggelser”, som er en anden 

omkostningsart. Det er derfor som noget nyt behandlet i vurderingsafsnittet, 

hvorvidt det eventuelt kunne forfølges, om der derved er givet sådanne 

vildledende oplysninger, som kan være strafbare efter 

anmeldelsesbekendtgørelsen. 

 

Som det fremgår af gennemgangen af anmeldelser mv. i perioden medio 1999-

2006 har Verdo Varme i perioden blot anmeldt henlæggelser, hvilket nu gøres 

gældende var udtryk for et ønske om tilladelse til at indregne forrentning. 

Imidlertid blev der også anmeldt henlæggelser umiddelbart forud for 2000, som 

oplyst af Verdo Varme skulle være første år for indregning af forrentning. 

Følgebrev og andet materiale var således udformet på en tilsvarende måde som 

umiddelbart inden 2000, hvorfor det ikke var muligt for Energitilsynet at vide, at 

angivelsen af henlæggelser fra 2000-2005 var ment som forrentning af 

indskudskapital i denne periode. Så selv hvis Energitilsynet havde en pligt til at 

gennemgå og sagsbehandle de modtagne anmeldelser – hvilket ikke var tilfældet – 
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var de ikke udformet på en måde, der tydeliggjorde, at Verdo Varme ønskede 

Energitilsynets stillingtagen til og godkendelse af forrentning af indskudskapital. 

 

Dertil kommer, at Energitilsynet ikke er forpligtet til at sagsbehandle og træffe 

afgørelse om samtlige anmeldelser af priser og regnskaber, men alene føre tilsyn 

med området, jf. Retsgrundlagets afsnit 2.14. 

 

Det er således en misforståelse af reglen om Energitilsynets tilladelse til 

forrentning af indskudskapital efter afskrivningsbekendtgørelsens § 6, hvis Verdo 

Varme har antaget, at opfyldelse af anmeldelsesreglerne ud fra 

anmeldelsesbekendtgørelsen alene var et fuldt tilstrækkeligt grundlag til, at den 

anmeldte varmepris ikke blot var gyldig som fastsat i loven, men også lovlig. 

Anmeldelseskravet er for forrentning af indskudskapital blot en betingelse inden 

indregning, men ikke den eneste betingelse, idet også varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 2, om Energitilsynets tiltræden og afskrivningsbekendtgørelsens § 6 om 

tilladelse skal overholdes.  

 

I tillæg til ovennævnte beskrivelse af, hvad der er og var gældende ret i perioden, 

kan det desuden bemærkes, at Verdo Varme i to af de omhandlede år i perioden 

indregnede en større forrentning af indskudskapitalen end anført i budgettet for 

året, jf. tabel 2 i sagsfremstillingen. Dette er ikke i overensstemmelse med den af 

Verdo Varme anførte retsopfattelse, hvorefter Verdo Varme siden 2000 skulle 

have ment, at en angivelse af forrentningsbeløbet i grundlaget for 

prisanmeldelserne var den eneste betingelse for retsmæssigt at kunne indregne 

forrentning af indskudskapital. Havde Verdo Varme ageret i overensstemmelse 

med denne overbevisning, ville det have været mest konsekvent, hvis der ikke var 

indregnet mere end budgetteret. En lavere indregning er en mulighed i og med, at 

varmeforsyningslovens prisregulering vedrører maksimalpris, og dermed ikke 

fastsætter en pligt til at afregne til så høj en pris som muligt. Dette er dog ikke, 

hvad Verdo Varme har gjort, idet de havde valgt at indregne mere end budgettet, 

hvilket også er i strid med varmeforsyningslovens praksis.   

 

For så vidt angår den anførte misforståelse hos Verdo Varme om kravet om 

tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital i varmeprisen, bemærkes 

det, at Verdo Varme i sit brev af 5. marts 2010 tillige bad om en tilkendegivelse 

om godkendelse af de hidtil indregnede driftsmæssige afskrivninger, på baggrund 

af opskrevne værdier i forbindelse med Verdos selskabsgørelse og 

åbningsbalancen i 2000. Anmodningen behandles ikke i nærværende sag. 

Forespørgslen fremgår i denne sammenhæng inkonsistent, da det umiddelbart er i 

strid med en forståelse af, at anmeldelse efter anmeldelsesbekendtgørelsen alene er 

nok for at være lovlig. Det eneste andet sted, der er fastsat regler om driftsmæssige 

afskrivninger, er i afskrivningsbekendtgørelsen, som bl.a. regulerer 

afskrivningsgrundlagets størrelse – dvs. samme opbygning med relevante regler 

som forrentning af indskudskapital.  

 

Verdo Varme spurgte desuden i den forbindelse til lovligheden af de anmeldte og 

indregnede afskrivninger. Uanset om dette blot var ”for en sikkerheds skyld”, vil 

det således forudsætte i et vist omfang en forståelse af, at netop 

afskrivningsbekendtgørelsen kan indeholde regler af selvstændig betydning, og at 
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efterlevelse af anmeldelseskravet ikke alene er tilstrækkeligt. Samtidig kom 

spørgsmålet i en kontekst om forrentning af indskudskapital, og Verdo Varme 

valgte at spørge om netop det forhold, men spurgte således ikke om lovligheden af 

samtlige deres omkostningstyper som f.eks. driftsomkostninger, administration 

osv.  

 

For en god ordens skyld bemærkes afslutningsvist, at disse forhold ikke er 

tilstrækkelige til, at sekretariatet konkluderer noget om den faktiske retsopfattelse 

hos Verdo Varme i den relevante periode, men sekretariatet har noteret sig, at der 

på disse punkter ikke er udvist konsistens i forhold til den af Verdo Varme anførte 

forståelse.  

 

 

Berettigede forventninger og myndighedspassivitet 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme anfører at have været i god tro om, at der var ansøgt korrekt, og at 

Energitilsynet på eget initiativ burde have vejledt Verdo Varme om, at der skulle 

indsendes en mere formel ansøgning, bl.a. fordi Verdo havde anmeldt mange 

oplysninger til Energitilsynet, herunder prisanmeldelser, priseftervisninger og 

årsrapporter.  

 

Desuden anføres, at Energitilsynet har anerkendt, at brevet af 11. juni 2009 udgør 

en ansøgning om tilladelse til forrentning af indskudskapital for perioden 2000-

2005, hvorfor Verdo Varme var i god tro om, at der var ansøgt korrekt og i øvrigt 

havde indrettet sig herpå. Det er Verdo Varmes opfattelse, at Energitilsynet har 

udvist myndighedspassivitet ved ikke at foretage sig noget i denne periode. Det 

anføres endvidere, at Energitilsynet har udvist myndighedspassivitet ved først at 

træffe afgørelse ca. 8 år efter ansøgningen af 11. juni 2009. Det bør ifølge Verdo 

Varme medføre, at Verdo Varme stilles som om de havde ansøgt rettidigt.  

 

 

I øvrigt anføres, at et tilbagebetalingskrav for allerede indregnet forrentning af 

indskudskapital vil stride mod Energitilsynets praksis om samtidighed. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at der notorisk ikke har været givet 

tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital til Verdo Varme for årene 

2000-2005, men Verdo Varme har alligevel foretaget indregning af et sådant beløb 

efter selskabets eget skøn. Der har ikke været kommunikation i perioden, som med 

rette kunne give Verdo Varme indtryk af, at anmeldelserne udover at være 

modtaget også var læst, og at det dermed var udtryk for en godkendelse af 

indholdet.  

 

Energitilsynet har ikke praksis for at stille strenge krav til ansøgningens form, men 

har dog som minimum krævet, at det blev gjort klart for Energitilsynet, at der var 

tale om en ansøgning om forrentning, som selskabet ønskede godkendt. 

Energitilsynet har derfor også anerkendt, at brevet af 11. juni 2009 udgør en 

ansøgning om tilladelse til forrentning af indskudskapital, dog uden, at det kan 
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udgøre en godkendelse af det ansøgte. Ansøgningen har således givet anledning til 

nærmere sagsbehandling af, hvorvidt ansøgningen kan tiltrædes af Energitilsynet 

og dermed godkendes forrentning af indskudskapital.  

 

Det er således en fejlopfattelse, hvis Verdo Varme er gået ud fra, at opfyldelse af 

anmeldelsesreglerne alene var tilstrækkelig til, at den anmeldte varmepris både var 

gyldig og lovlig. Anmeldelseskravet er for forrentning af indskudskapital blot en 

betingelse inden indregning, men ikke den eneste betingelse, idet også 

afskrivningsbekendtgørelsens regler skal overholdes. 

 

Selvom selskabet ændrede sin praksis i 2006 og tydeligt indsendte en egentlig 

ansøgning med en ordlyd, der klart anførte dette, og Energitilsynet kvitterede med 

en markant anderledes tilbagemelding end tidligere år, tog selskabet ikke perioden 

2000-2005 op, hverken i:  

- brev af 13. november 2007, hvor der anmodes om at anerkende en 

berettigelse til indregning af forrentning af indskudskapital fra og med 

2006 med henvisning til ansøgningen af 22. december 2006, 

- brev af 3. december 2007, 

- brev af 8. september 2008, hvor Verdo Varme principalt anførte 

indregning fra og med 2004, subsidiært fra og med 2006, det vil sige året 

for selskabets foreløbige anmeldelse, eller fra og med 2008.  

 

Først ved brev af 11. juni 2009 anmodes Energitilsynet om at bekræfte, at den 

faktisk indregnede forrentning for perioden 2000-2005 ikke skal tilbageføres til 

forbrugerne. Til støtte for dette anførte Verdo Varme bl.a., at fra og med 

reguleringsåret 2006 har Verdo Varme søgt særskilt om tilladelse til forrentning af 

indskudskapital. Desuden anføres Energiklagenævntes afgørelse af 17. september 

2007 til støtte for den foretagne indregning i 2000-2005, selvom den netop først 

forelå to år efter denne periode, og ydermere to år før Verdo Varme begynder at 

gøre opmærksom på sit ønske om, at Energitilsynet tiltræder indregning af 

forrentning af indskudskapital for 2000-2005. 

 

Verdo Varme er en professionel virksomhed, som i perioden ikke har formået at 

udtrykke et ønske om tilladelse til forrentning af indskudskapital for 2000-2005 i 

ordlyden af sine henvendelser omkring dette tidsrum, men først fire år senere, jf. 

argumentet i retten i Holstebros dom af 6. november 2013, som gengivet i 

retsgrundlagets afsnit 2.18. 

 

Samtidig er forrentning af indskudskapital en omkostningstype, som det er 

frivilligt at anvende, og langt de færreste varmeforsyninger gør brug af, idet der 

ikke efter varmeforsyningsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf er krav 

om indregning af forrentning af indskudskapital. Energitilsynet havde ud fra den 

foreliggende korrespondance og Verdo Varme, som professionel virksomhed 

ingen anledning til at indse, at Verdo Varme havde behov for vejledning om 

kravene til forrentning af indskudskapital ud over den generelle vejledning, som 

var udstedt. Det bemærkes også, at de fleste andre forsyninger har  indsendt 

ansøgninger, ligesom det ikke efter sagens akter var vejledning fra Energitilsynet, 

som fik Verdo Varme til at indsende en egentlig ansøgning i december 2006. 
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Det beror derfor på Verdo Varmes egne forhold, at selskabet ikke kommunikerede 

relevant i perioden før 2006 i forhold til at få Energitilsynets godkendelse af 

forrentning af indskudskapital. Kommunikationen har hverken udløst en 

vejledningspligt for Energitilsynet efter forvaltningslovens § 7 eller skabt en retligt 

beskyttet forventning, som fx for Naturgas Fyn, jf. sagsgengivelsen i 

Retsgrundlaget punkt 82ff. 

 

For afvisning af længden af den forløbne tid som potentielt grundlag for en 

berettiget forventning i sig selv, uanset sagens øvrige omstændigheder, afvises 

dette med henvisning til Energiklagenævnets argumentation sidst i citatet fra 

afgørelsen af 23. april 2014, som gengivet i Retsgrundlaget punkt 89. Det er i 

forlængelse heraf sekretariatets vurdering, at Energitilsynet ikke har udvist 

myndighedspassivitet. Som det fremgår, har Energitilsynet ikke før 2009 haft føje 

til at tror, at Verdo Varme havde indgivet ansøgninger om forrentning af 

indskudskapital. Sekretariatet finder endvidere, at Verdo Varme, på trods af den 

forløbne tid, ikke har kunnet indrette sig i tillid til, at den ikke-godkendte 

forrentning for 2000-2005 var godkendt. Sekretariatet medgiver, at der er gået lang 

tid fra ansøgningen i 2009 til Verdo Varme har modtaget udkast til afgørelse 

vedrørende tilbageførelsen af den opkrævede men ikke-godkendte forrentning for 

perioden 2000-2005. Sekretariatet finder dog, at dette forhold ikke kan føre til et 

andet resultat, da det hele tiden har fremgået af ordlyden af varmeforsyningslovens 

§ 20, stk. 2,, at indregning af en forrentning kræver Energitilsynets tiltræden 

(tilladelse) – hvilket Verdo Varme ikke har modtaget.  

 

For så vidt angår Verdo Varmes kommentar om samtidighedsprincippet henvises 

dels til Energiklagenævnets afgørelse af 28. november 2017, jf. retsgrundlagets 

punkt 88, og dels til, at formålet med prisreguleringen er beskyttelse af 

forbrugerne – ikke beskyttelse af varmevirksomheder, som pga. egne forhold 

indregner uberettigede omkostninger. 

 

Fastholdelse af tidligere argumenter og holdninger 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme har kort anført, at tidligere argumenter og holdninger fastholdes. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Retsgrundlaget er udbygget bl.a. i punkt 30ff med længere citater fra 

Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2008 om Vestegnens 

Kraftvarmeselskab I/S, som omtalt af Verdo Varme i sit brev af 11. juni 2009. 

Verdo Varme konkluderer ud fra et udvalgt citat, at tiltræden til forrentning sker i 

forbindelse med prisanmeldelser og ikke kræver en forudgående og særskilt 

ansøgning.  

 

Imidlertid fremgår det udtrykkeligt af afgørelsen, at den vedrører en situation, hvor 

der på afgørelsestidspunktet endnu hverken var indregnet forrentning af 

indskudskapital i varmepriserne eller prisanmeldt, at en sådan indregning ville ske, 

samt at Energiklagenævnet ikke havde taget stilling til, hvorvidt det har betydning, 

at VEKS forudgående for hvert år specifikt havde anmodet om tiltræden til 

forrentning. 
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Retsgrundlaget er også udbygget i afsnit 2.3 med retskilder til belysning af den 

manglende anvendelighed af varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, ud fra kontekst 

og formål. Desuden henvises til argumentationen fra Kammeradvokaten i marts og 

maj 2004, som gengivet i Retsgrundlagets punkt 2.5, samt til det organisatoriske 

specialitetsprincip gennemgået i retsgrundlagets punkt 2.7. På baggrund af dette, 

og det forhold, at varmeforsyningslovens prisbestemmelser har til formål at 

beskytte varmeforbrugerne, finder sekretariatet, at det må afvises at anvende 

kompetencen til at tillade forrentning af indskudskapital til at undgå at der opstår 

et problem med statsstøtte, herunder også konkurrenceforvridning og 

kommunalretlige regler pga. en eventuel afgørelse om, at den foretagne indregning 

af forrentning har været ulovlig efter varmeforsyningsloven. Sekretariatet 

bemærker endnu engang, at Energitilsynet bl.a. fører tilsyn med 

varmeforsyningsvirksomhedernes priser, og at det ligger uden for sekretariatets 

kompetence at vurdere, hvorvidt det kan udgøre ulovlig statsstøtte, at Verdo 

Varme ikke har ansøgt rettidigt om forrentning af indskudskapital for perioden 

2000-2005, og dermed i overensstemmelse med praksis ikke kan få godkendt 

forrentning for denne periode. Sekretariatet bemærker endvidere, at hvis den 

manglende forrentning af indskudskapitalen udgjorde statsstøtte, vil der være 

mange (størstedelen) kommunalt ejede varmeforsyningsvirksomheder, der ikke 

har overholdt reglerne om statsstøtte, siden reglerne om forrentning af 

indskudskapital blev indført i 1982 og således også Verdo i perioden før år 2000.  

 

På denne baggrund er det sekretariatets vurdering, at der ikke er holdepunkter for, 

at der ved vurderingen af, om en ansøgning om forrentning af indskudskapital er 

indgivet rettidigt, kan lægges vægt på, om en ansøgers manglende rettidige 

ansøgning, der medfører, at der ikke kan godkendes forrentning, kan udgøre 

statsstøtte. Dette ville desuden medføre en forskelsbehandling på kommunalt ejede 

værker og øvrige værker, der ikke kan anses som saglig, og som der heller ikke er 

hjemmel til i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, eller 

afskrivningsbekendtgørelsens § 6.  

 

Sekretariatet har derfor overvejet, om Verdo Varmes kommentar om forpligtelse 

til at indregne forrentning af indskudskapitalen i brev af 11. juni 2009 skulle 

oversendes f.eks. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. Retsgrundlagets 

punkt 2.8. Umiddelbart finder sekretariatet dog ikke, at det er klart i brevet fra 

Verdo Varme, at man ønsker eksistensen af en sådan forpligtigelse og den 

eventuelle retsfølge heraf under anden lovgivning end varmeforsyningsloven 

belyst nærmere, hvorfor sekretariatet ikke foretager en oversendelse på det 

foreliggende grundlag. 

 

Endelig er retsgrundlaget udbygget med et afsnit 2.9 om varmeforsyningslovens § 

21, stk. 5, som også er nævnt i Verdo Varmes brev af 11. juni 2009.. Det fremgår 

bl.a. af litteraturen, at § 21, stk. 5, (den daværende § 28, stk. 5), det ikke var Gas- 

og Varmeprisudvalget, i dag Energitilsynets opgave at varetage overordnede 

energipolitiske mål. Bestemmelsen har hidtil ikke haft den store anvendelse. 

Desuden er Verdo Varmes priser ikke de billigste, hvorfor det ville være mindre 

oplagt at anvende hjemlen over for netop deres priser eksklusiv forrentning, og 

ikke andre lavere priser. I øvrigt kan opkrævning og forbruget af varme i 2000-

2005 ikke ændres. Hvis der udstedes påbud om tilbageførsel af en del af den 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE OG TILKENDEGIVELSE | AFVISNING AF FORRENTNING AF 

INDSKUDSKAPITAL 2000-2005 OG RENTERS RENTE HERAF FØLGENDE ÅR, PÅBUD OM AT TILBAGEFØRE 

DETTE 

Side 32/41 

allerede indregnede forrentning, imødegås hensynet til energianvendelse ved, at 

større beløb udtrækkes over en årerække ved indgåelse af en aftale med 

Energitilsynet, sådan at varmeprisen trods det samlede beløbs størrelse ikke 

nedsættes dramatisk det enkelte år. Dertil kommer, at Verdo Varme kan vælge at 

tilbagebetale den opkrævede forrentning kontant til forbrugerne, hvorefter det ikke 

vil påvirke varmeprisen. 

 

Anmodning om møde 

Verdo Varmes bemærkninger: 

Verdo Varme ønsker, at der bliver afholdt et møde med Energitilsynet, før tilsynet 

træffer en endelig afgørelse i denne sag.  

 

Sekretariatets bemærkninger 

Der skal forhandles om tilkendegivelsen, inden der evt. kan udstedes et påbud, jf. 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ligesom der vil være behov for en ny 

sagsbehandling inden, der kan indgås en eventuel aftale om plan for tilbageførsel 

af midler til varmeforbrugerne. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at Verdo Varme ikke er kommet med årsager til 

relevansen af et sådant møde, og at formålet hermed således er uklart. Sekretariatet 

finder det, for så vidt angår afgørelsen, irrelevant at holde møde herom, idet 

afgørelsen alene er konstaterende og uden retsvirkning for varmeprisen, samt at 

der allerede forelægger omfattende skriftlig korrespondance om sagen, hvorfor 

Verdos holdninger allerede er kendte for sekretariatet. 

 

Sekretariatet vil derimod gerne imødekomme ønsket om et møde, sådan at det 

afholdes i forbindelse med forhandlingen, inden en afgørelse om eventuelt påbud. 

 

 

VURDERING 

Sekretariatet vurderer og tager i det følgende stilling til disse forhold: 

 

1. Om der kan ske forrentning af andet end indskudskapital. 

2. Om der kan godkendes forrentning for år i perioden 2000-2005. 

3. Betydning af besvarelsen af de forudgående spørgsmål for den forrentning 

af indskudskapital, Verdo Varme har indregnet i varmepriserne uden 

Energitilsynets godkendelse. 

4. Om der på det foreliggende grundlag bør forfølges nærmere, at den faktisk 

indregnede forrentning af indskudskapital har været anmeldt som 

”henlæggelser”. 

 

Afslutningsvis er indsat en opsummering af: 
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5. De hovedemner i Verdo Varmes korrespondancen om ansøgninger om 

forrentning af indskudskapital, der ikke er behandlet i nærværende 

afgørelse og tilkendegivelse. 

 

AD 1 FORRENTNINGSGRUNDLAG 

Som det fremgår af afsnit 2.1. i retsgrundlaget er begrebet ”indskudskapital” 

omtalt i varmeforsyningsloven. Det er begrebet ”fri egenkapital” derimod ikke. 

Der er i varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen skabt 

hjemmelsgrundlag for, at Energitilsynet kan godkende forrentning af 

indskudskapital, men ikke forrentning af den fri egenkapital. 

 

Sekretariatet afviser derfor at tage stilling til opgørelsen af fri egenkapital, da der 

ikke er hjemmel til forrentning heraf i varmeforsyningsloven.  

 

Det er sekretariatets vurdering, at spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynet kan 

godkende forrentning af egenkapitalen er tilstrækkeligt behandlet i EGJ-2009 og 

EGJ-2012.  

AD 2 BEREGNINGSPERIODEN 

Verdo Varme ansøgte første gang om forrentning ved brev af 22. december 2006 i 

forbindelse med anmeldelse af budgetter og priser gældende pr. 1. januar 2007. 

Verdo Varme har dog oplyst, at selskabet siden 2000 har indregnet forrentning af 

indskudskapital i varmepriserne uden Energitilsynets tiltræden, og at dette fremgik 

af anmeldelserne til Energitilsynet.  

 

Sekretariatet bemærker, at der i henhold til praksis ikke kan godkendes forrentning 

for år forud for modtagelse af en ansøgning om forrentning. Som anført i 

retsgrundlagets punkt 21f, fremgår det af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at 

der kan indregnes forrentning af indskudskapital i varmepriserne med 

Energitilsynets tiltræden (sekretariatets understregning). Det følger endvidere af 

afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, at indregning af en rimelig forrentning i 

varmepriserne kræver Energitilsynets tilladelse.  

 

Som beskrevet i retsgrundlagets punkt 32 fremgik det allerede af vejledningen til 

den første afskrivningsbekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982, at indregning af 

en forrentning af indskudskapital kun kan ske med forudgående tilladelse. Dette 

forhold har ikke ændret sig med afgørelserne EGJ-2009, EGJ-2012 eller EGJ-

2017
14

.  

 

Sekretariatet er opmærksomt på, at en vejledning ikke er direkte retsligt bindende, 

i det omfang der beskrives selvstændige forhold, som ikke i forvejen følger af lov 

                                                      
14 Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2017, j.nr. 12/15252, kan ses på www.energitilsynet.dk.   
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eller bekendtgørelse. Sekretariatet bemærker dog i den forbindelse, at det 

endvidere er fast praksis, at der skal foreligge en forudgående ansøgning før, 

Energitilsynet kan godkende en forrentning af indskudskapital, og at indregning 

ikke lovligt kan ske, før Energitilsynet har godkendt det. Der kan således ikke 

gives tilladelse til indregning af forrentning med tilbagevirkende kraft.  

 

Sekretariatet finder, at denne praksis ikke kan tilsidesættes som ulovlig. 

Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at Energitilsynet i sin praksis også har 

godkendt ansøgninger, der er indgivet i et ansøgningsår, der er påbegyndt – der 

kan alene ikke gives tilladelse til indregning af forrentning for ansøgningsår, der er 

afsluttet før, ansøgningen indgives (tilbagevirkende kraft). Sekretariatet henviser i 

den forbindelse til sekretariatets bemærkninger i afsnittet ”Hjemmel til at kræve 

ansøgning senest i beregningsåret”, jf. ovenfor. Denne praksis må være en naturlig 

følge af varmeforsyningslovens, anmeldelsesbekendtgørelsens og 

afskrivningsbekendtgørelsens krav om, at Energitilsynets tiltræden kræves, før der 

kan indregnes forrentning af indskudskapitalen i varmepriserne, gyldighedskravet 

om forudgående anmeldelse af priser, før de er gyldige, og betingelsen om, at en 

forrentning skal være rimelig, før den kan indregnes i varmepriserne. Disse 

betingelser kan ikke opfyldes, medmindre en varmeforsyningsvirksomhed har 

opnået Energitilsynets vurdering af, om en ønsket forrentning er rimelig og 

dermed kan indregnes i varmepriserne. Det bemærkes hertil, som det fremgår af 

side 23 ff., at sekretariatet pga. den forlængede sagsbehandlingstid har adskilt 

beregningsåret og indregningsåret.   

 

I afgørelsen af 21. januar 2002 vedrørende Silkeborg Kraftvarme A/S godkendte 

Energitilsynet en forrentning for årene 2001 og 2002. Ansøgningen var dog 

indgivet i 2001. Det er på denne baggrund sekretariatets vurdering, at der i sagen 

ikke skete en godkendelse af forrentning af indskudskapital med tilbagevirkende 

kraft. Derimod blev der givet tilladelse med virkning fra det år, som ansøgningen 

blev indgivet i og det efterfølgende år.  

 

I afgørelsen af 30. marts 2005 vedrørende CTR tog Energitilsynet i forbindelse 

med behandlingen af ansøgningen om forrentning for år 2004 tillige stilling til 

forrentningen for tidligere år, da det efter Energitilsynets godkendelse for disse år 

viste sig, at CTR havde indregnet forrentning af forrentningen i varmepriserne 

uden Energitilsynets godkendelse. Da indregningen af forrentningen også var 

foretaget i år forud for ansøgningsåret, tog Energitilsynet på ny stilling til 

forrentningen for de tidligere år. Der blev således ikke i sagen givet tilladelse til 

forrentning med tilbagevirkende kraft for en periode, som ikke var omfattet af en 

indgivet ansøgning om forrentning.  

 

I afgørelse af 7. januar 2008 vedrørende Naturgas Fyn I/S tog Energiklagenævnet 

stilling til en klage fra Naturgas Fyn over Energitilsynets afgørelse af 20. januar 

2005, hvorved Energitilsynet havde afvist at godkende den af Naturgas Fyn 

anmeldte forrentning af indskudskapital i perioden fra selskabets oprettelse i 1982 
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til og med 30. juni 2000. I sagen havde Naturgas Fyn den 4. august 1982 indsendt 

en fælles prisanmeldelse sammen med DONG A/S og de regionale 

naturgasselskaber. Af anmeldelsen fremgik bl.a., at selskaberne over en nærmere 

periode skulle have dækket selskabernes omkostninger, samt under hensyntagen til 

selskabernes risiko en rimelig forrentning af indskudskapital. 

 

Gas- og Varmeprisudvalget kvitterede den 17. august 1982 for modtagelsen af 

anmeldelsen og anførte, at direktoratet var påbegyndt en gennemgang med henblik 

på at fastslå, om anmeldelsen kunne betragtes som behørig. Efterfølgende skrev 

Gas- og Varmeprisudvalget 20. september 1982, at anmeldelsen kunne anses for 

behørig. På denne baggrund fandt Energiklagenævnet, at Naturgas Fyn med føje 

kunne have fået den opfattelse, at forrentningen af indskudskapitalen også var 

godkendt. Energiklagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at kravet om, at der 

skal være en særskilt godkendelse af forrentning af indskudskapitalen, ikke var 

gældende, da Naturgas Fyn indsendte anmeldelsen. For så vidt angik de øvrige år 

frem til 2000 fremgår følgende af Energiklagenævnets afgørelse: 

 
”[...] 

Naturgas Fyn I/S har anført, at selskabet såvel som de øvrige naturgasselskaber 

hvert år efter den fælles prisanmeldelse har opfyldt sine forpligtelser ifølge 

Anmeldelsesvejledningen til at indsende årsregnskab til Gas- og Varmeprisudvalget samt 

vedtægter, såfremt de blev ændret. Af både årsregnskaber og vedtægter fremg k, at 

forrentningen af indskudskapitalen var blevet indregnet i priserne. Det bemærkes i den 

forbindelse, at regnskaberne for årene 1982 og 1983 er fremlagt under sagen. 

 

Energitilsynet har ikke bestridt denne oplysning men har anført, at det kke kan bebrejdes Gas- 

og Varmeprisudvalget, at udvalget ikke i relation til spørgsmålet om forrentning af 

indskudskapitalen reagerede på Naturgas Fyn I/S´ indsendelse af årsregnskaber, idet 

regnskaberne blev indsendt til orientering. Energitilsynet har herudover påpeget, at udvalgets 

mulighed for at udstede 

påbud efter varmeforsyningslovens § 28, stk. 4, angik priserne, hvilke ikke fremg k af 

regnskaberne. 

 

På denne baggrund lægges det til grund, at Naturgas Fyn I/S årligt i hele den periode, som sagen 

angår, har indsendt regnskaber, hvoraf det har fremgået, at der blev indregnet forrentning af 

indskudskapitalen i priserne, hvilket Gas- og Varmeprisudvalget ikke har haft bemærkninger til. 

 

 Energiklagenævnet finder herefter, at Gas- og Varmeprisudvalget ikke ved den fælles 

prisanmeldelse eller senere har modsat sig prisanmeldelsen og/eller givet påbud til Naturgas Fyn 

I/S om yderligere tiltag med henbl k på indhentelse af godkendelse af forrentningen. 

 
Nævnet finder herefter og navnlig på baggrund af det forhold, at Gas- og Varmeprisudvalget 

løbende og igennem en længere periode ved de indsendte årsregnskaber er blevet gjort 

opmærksom på, at Naturgas Fyn I/S foretog forrentning af indskudskapitalen med en fastsat 

rentesats, at Naturgas Fyn I/S med føje har kunnet få den opfattelse, at forrentningen af 

indskudskapital var godkendt. Den af Naturgas Fyn I/S foretagne forrentning af indskudskapitalen 

må herefter anses som godkendt. 

 
Energiklagenævnet bemærker, at det forhold, at der i tiden efter den fælles prisanmeldelse er 

udsendt en vejledning med henbl k på at fastsætte proceduren for en godkendelse af forrentning 

af indskudskapital, kke kan føre til andet resultat. 

[...]”. 

 

Verdo Varme har indgivet særskilte ansøgninger for alle årene siden 2006, med 

undtagelse af år 2010 og 2012. I perioden 2000-2005, hvoraf det i modsætning til 
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sagen vedrørende Naturgas Fyn, fremgik tydeligt af afskrivningsbekendtgørelsen 

med tilhørende vejledning, at indregning af forrentning af indskudskapital kræver 

Energitilsynets forudgående tilladelse, har Verdo Varme ikke fremsendt særskilte 

ansøgninger om forrentning, men alene indregnet forrentning i de priser og 

budgetter mv., som Verdo Varme havde anmeldt til Energitilsynet.  

    

Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at Energitilsynet ved EGJ-2009 ikke 

kunne tiltræde, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S indregnede forrentning af 

indskudskapital for årene 1981-2002. Energitilsynet udtalte i den forbindelse bl.a.: 

 
”[...] 

Energitilsynet (og Gas og Varmeprisudvalget) har ofte behandlet anmodninger fra 

varmeforsyninger om forrentning af indskudskapital. I de fleste sager har der ikke været rejst 

spørgsmål om indregning i priserne af forrentning af indskudskapital fra tidligere år. I de tilfælde, 

hvor spørgsmålet har været rejst, har praksis imidlertid været, at indregning af forrentning i 

priserne kræver Energitilsynets forudgående tiltræden, jf. ovenfor i afsnit 6.4. 

[...]”. 

 

Energiklagenævnet ophævede og hjemviste EGJ-2009 ved afgørelse af 9. 

november 2010
15

. Kravet om forudgående tilladelse er dog ikke blevet ændret ved 

eller som følge af EGJ-2012 eller EGJ-2017, og det følger således af praksis, at 

indregning af forrentning af indskudskapitalen kræver en forudgående tilladelse 

fra Energitilsynet. Sekretariatet er dog under henvisning til Energiklagenævnets 

afgørelse af 25. august 2008 vedrørende VEKS enigt med Verdo Varme i, at 

hverken varmeforsyningsloven eller regler udstedt i medfør heraf indeholder 

formkrav til, hvorledes en ansøgning om forrentning af indskudskapital skal 

indgives til Energitilsynet.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at Energiklagenævnet i afgørelsen af 25. august 

2005 netop anfører, at en stillingtagen til om forrentningen vil kunne ske, når 

VEKS besluttede sig for at indregne forrentningen i varmepriserne og dermed 

foretog en prisanmeldelse heraf til Energitilsynet. Energiklagenævnet understreger 

efter sekretariatets vurdering således ikke, at tiltræden af en forrentning sker i 

forbindelse med en prisanmeldelse, men at det kræver Energitilsynets tiltræden, 

hvilket må betyde, at Energitilsynet skal gøres særskilt opmærksomt på, at den 

ansøgende varmeforsyningsvirksomhed ønsker at benytte sig af denne mulighed. 

Af afsnit I i principnotatet
16

 fremgår i den forbindelse, at det er Energitilsynets 

vurdering, at der heller ikke er hjemmel til at fastsætte formkrav.  

 

En ansøgning kan derfor som udgangspunkt indgives i forbindelse med en 

prisanmeldelse. Det er dog sekretariatets vurdering, at en prisanmeldelse i sig selv 

                                                      
15 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 1021-10-3 og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: 

www.ekn.dk.  

16 Energitilsynets tilkendegivelse ”Principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter 

varmeforsyningsloven” af 16. december 2015, j.nr.: 15/10485. Tilkendegivelsen er offentliggjort på 

Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk.  
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ikke kan udgøre en ansøgning om tilladelse til indregning af forrentning af 

indskudskapital, jf. afsnit I i principnotatet. Det følger af principnotatet, at 

indskrivning i en priseftervisning eller årsrapport indsendt til Energitilsynet ikke i 

sig selv udgør en ansøgning. Det er, som nævnt, frivilligt for de enkelte selskaber, 

om de ønsker at opnå tilladelse til at indregne forrentning i varmepriserne. Det 

følger på denne baggrund af principnotatet, at en varmeforsyningsvirksomhed, der 

ønsker at opnå en sådan tilladelse til at indregne forrentning i varmepriserne, skal 

gøre Energitilsynet opmærksomt herpå, da der ved prisanmeldelser ikke ligger en 

forudgående godkendelse eller tiltræden fra Energitilsynets af de anmeldte 

omkostninger.   

 

Idet ansøgning om forrentning af indskudskapital er en mulighed, som selskaberne 

som anført selv beslutter, om de vil benytte eller ej, og som er uafhængigt af 

kravet om prisanmeldelse, skal Energitilsynet således ikke af egen drift igangsætte 

en sagsbehandling af spørgsmålet om indregning af forrentning, når indregningen 

af forrentningen alene fremgår af en prisanmeldelse, og de relevante oplysninger 

til brug for en eventuel sagsbehandling af godkendelse af forrentning af 

indskudskapital ikke er fremsendt til Energitilsynet, jf. principnotatet.  

 

Varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, fastsætter, at kommuner ikke må yde tilskud 

til kommunale varmeforsyningsanlæg. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår 

følgende: 

”[...] 

I forslaget til § 20 a, stk. 6, præciseres, at varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-selv«-princip kun er 

fraveget i lovforslagets bestemmelser om indtægtsrammeregulering for så vidt angår kommuners 

adgang til at føre midler ud af kommunale varmeforsyningsselskaber, idet kommunerne har 

mulighed for en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. Omvendt fastholdes det, at 

kommunerne ikke har adgang til at tilføre de kommunale virksomheder midler. Bestemmelsen er 

imidlertid ikke til hinder for, at en kommune som debitor dækker eventuelle underskud i en sådan 

virksomhed. Kapitalbevillinger og garantistillelse vil ligeledes ikke være omfattet af bestemmelsen 

i stk. 6. 

[...]”. 

 

Bestemmelsen har således sammenhæng med hjemlen til at indføre 

indtægtsrammeregulering på varmeområdet, der endnu ikke er udnyttet. Af 

forarbejderne fremgår, jf. citatet, at kommunerne har mulighed for en 

ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. Det forhold, at kommunerne ”har 

mulighed”, finder sekretariatet, ikke kan udlægges således, at en kommunalt ejet 

varmeforsyningsvirksomhed har krav på at opnå forrentning af indskudskapitalen 

uden af overholde de regler, der er fastsat herom i afskrivningsbekendtgørelsen og 

vejledningen hertil.  

 

I sagen vedrørende HNG’ forrentning af indskudskapital havde HNG indgivet en 

anmodning til Gas- og Varmeprisudvalget om i medfør af den dagældende 

afskrivningsbekendtgørelse at forrente indskudskapitalen med en rentesats 

svarende til det pr. 1. januar af fondsbørsen offentliggjorte fondsbørsgennemsnit 

for den effektive rente af almindelige realkreditobligationer. HNG havde således 
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også indgivet en forudgående ansøgning, hvorefter Gas- og Varmeprisudvalget 

ved vurderingen heraf lagde vægt på lighedssynspunktet.  

 

Sekretariatet bemærker endvidere, at det følger af varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, at kollektive varmeforsyningsanlæg m.m. kan få dækket deres nødvendige 

omkostninger. Sekretariatet er derfor ikke enigt i, at såfremt forbrugerne ikke 

betaler forrentning af indskudskapitalen, vil det føre til en i samfundsmæssig 

henseende ikke økonomisk anvendelse af energi, idet Verdo Varme fortsat kan 

opkræve de nødvendige omkostninger til brug for levering af energi til bygningers 

opvarmning og forsyning med varmt vand.  

 

Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at der ikke kan godkendes forrentning 

for perioden 2000-2005. Sekretariatet finder endvidere ikke, at det er i strid med 

lighedsgrundsætningen, at Verdo Varme ikke kan få forrentning af 

indskudskapitalen for år 2000-2005, da det følger af praksis, at indregning af en 

forrentning kræver dels indsendelse af en ansøgning herom, hvilket er 

varmevirksomhedens eget valg, dels en forudgående tilladelse fra Energitilsynet.  

 

Det forhold, at Energitilsynet ved EGJ-2009 første gang tog stilling til spørgsmålet 

om opgørelse af indskudskapital på baggrund af nedskrevne 

genanskaffelsesværdier, som muligvis kan føre til et højere forrentningsgrundlag 

for de selskaber, der kan og ønsker at anvende denne opgørelsesmetode, kan efter 

sekretariatets opfattelse ikke føre til et andet resultat. Sekretariatet har herved lagt 

vægt på, at opgørelsesmetoden ikke ændrer på kravet om forudgående ansøgning, 

hvilket også fremgår af EGJ-2009, hvor Energitilsynet meddelte afslag på 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S’ ansøgning for årene 1981-2002, jf. ovenfor, 

og at alle selskaber stiftet før 1. marts 1981 kan vælge at anvende 

opgørelsesmetoden, hvis de ønsker det. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund således, at muligheden for at anvende 

nedskrevne genanskaffelsesværdier ikke kan anses for at være væsentlig nye 

retlige forhold, der kan medføre, at kravet om forudgående ansøgning kan 

tilsidesættes. Sekretariatet har endvidere lagt vægt på, at størrelsen af 

forrentningsgrundlaget eller det endelige forrentningsbeløb ikke kan tilsidesætte 

kravet om forudgående tilladelse, da varmeforsyningsvirksomheden altid først på 

et senere tidspunkt vil kende det konkrete forrentningsgrundlag, der kan beregnes 

et forrentningsløb på baggrund af. Det lægger således som et grundlæggende 

vilkår for varmeforsyningsvirksomheder, der ønsker tilladelse til at indregne 

forrentning af indskudskapital i varmepriserne.  

AD 3 BETYDNING AF AD 1 OG 2 

Verdo Varme har senest i brev af 24. maj 2016 opgjort sin indskudskapital ved 

starten af 2000 til 381.378.000 kr. I samme brev er også anført årlige 

forrentningssatser. Sekretariatet tager ikke i denne sag stilling til, hvorvidt 

opgørelsen af indskudskapitalens størrelse og forrentningssats kan tiltrædes. Disse 
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spørgsmål er udskilt til særskilt behandling, idet sekretariatet fortsat er ved at 

gennemgå Verdo Varmes opgørelse af indskudskapitalen med henblik på at tage 

stilling til, hvad der udgør en rimelig forrentning heraf. Spørgsmål om Verdo 

Varmes afskrivningsgrundlag pr. 31. december 2009 er også udskilt til særskilt 

behandling, da en vurdering heraf kræver en nærmere gennemgang af alle Verdo 

Varmes afskrivninger, prisanmeldelser, priseftervisninger mv. Verdo Varme vil 

også høre nærmere herom på et senere tidspunkt.  

 

Sekretariatet har vurderet, henset til størrelsen af det beløb, som Verdo Varme har 

indregnet for perioden 2000-2005 uden forudgående tilladelse, at det af hensyn til 

varmeforbrugerne var nødvendigt at tage forlods stilling hertil. Samtidig er beløbet 

for stort til at kunne indregnes i varmepriserne i ét regnskabsår
17

, hvorfor der skal 

aftales en plan for tilbageførslen. Verdo Varme vil høre nærmere om opgørelsen af 

indskudskapitalens størrelse og forrentningssats snarest muligt. 

 

Når selskabets egne oplysninger lægges til grund, og forrentning af 

indskudskapitalen for årene 2000-2005 afvises, vil beløbene tabel 1, som Verdo 

Varme indsendte 24. maj 2016, være følgende: 

TABEL 3 | TILRETTET OVERSIGT OVER INDREGNEDE BELØB EFTER AFVISNING AF 

FORRENTNING FOR ÅR 2000-2005. 

År  
Forrentning 
DKK Forrentning% Udloddet  Kapital ultimo 

Indskudskapital       381.378.000 

2000 0 0,00%   381.378.000 

2001 0 0,00%   381.378.000 

2002 0 0,00%   381.378.000 

2003 0 0,00%   381.378.000 

2004 0 0,00%   381.378.000 

2005 0 0,00%   381.378.000 

2006 23.340.334 6,12%   404.718.334 

2007 27.075.657 6,69%   431.793.990 

2008 32.384.549 7,50%   464.178.539 

2009 20.563.109 4,43%   484.741.649 

2010 26.854.687 5,54%   511.596.336 

2011 29.467.949 5,76%   541.064.285 

2012 29.758.536 5,50% 401.421.360 158.822.821 

                                                      
17 Selskabets samlede omkostninger til varmeforsyningen i den seneste priseftervisning for 2015 var 311.945.313 

kr. 
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2013 7.941.141 5,00% 10.578.640 156.185.322 

2014 7.809.266 5,00%   163.994.588 

TOTAL 205.195.228   412.000.000 175.657.538 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet  

Note: Som det fremgår, er tabellen ovenfor udarbejdet alene med den forskel, at der ikke er beregnet nogen 

forrentning i perioden 2000-2005, ellers er forudsætningerne identiske med selskabets egen tabel. Sekretariatet 

understreger i den sammenhæng, at tabellen hverken udgør en stillingtagen til rigtigheden af opgørelsen af 

indskudskapital ved starten af 2000 eller en tiltræden af den anvendte forrentningssats.  

  

Forskellen i forrentningsbeløb mellem de to tabeller er herefter følgende: 

 

439.983.673 kr. - 205.195.228 kr. = 234.788.445 kr. 

 

Det betyder, at selv hvis ansøgningerne i øvrigt måtte blive imødekommet, kan 

dette beløb ikke godkendes som forrentning af indskudskapital pga. afvisningen af 

forrentning i 2000-2005. Beløbet skal derfor tilbageføres til varmeforbrugerne. 

AD 4 INDREGNEDE FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL ANGIVET OG  ANMELDT 

SOM ”HENLÆGGELSER” 

Der henvises til definitionen af henlæggelser i afskrivningsbekendtgørelsen, jf. 

Retsgrundlagets afsnit 2.11 og Verdo Varmes valg af rubrikken forbundet med 

henlæggelser, frem for rubrikken ”øvrige”, som også var opstillet i skemaerne.  

Som grundlag for en mulig forfølgelse af straf for forholdet som værende 

vildledende oplysninger, henvises til Retsgrundlagets afsnit 2.12. 

Sekretariatet finder, at udover, at der ingen praksis er for anvendelsen af 

straffehjemlen bør indgå i overvejelserne, at der kan være et hensyn til 

selvinkriminering, jf. afsnit 2.13 i Retsgrundlaget, og at Verdo Varme ikke i 

forbindelse med sagsbehandlingen er blevet vejledt herom, jf. sagsfremstillingen. 

På denne baggrund finder sekretariatet ikke, at de historiske forhold bør forfølges 

nærmere, men kan ikke udelukke, at forløbet kan indgå i overvejelserne ved 

eventuelle fremtidige anmeldelser, som indeholder urigtige oplysninger, og hvor 

Verdo Varme ikke på forståelig vis har gjort opmærksom på et vejledningsbehov 

forud for indsendelsen. 

AD 5 FORHOLD DER IKKE ER BEHANDLET I NÆRVÆRENDE AFGØRELSE OG 

TILKENDEGIVELSE 

I nærværende afgørelse og tilkendegivelse tages således bl.a., jf. ovenfor, ikke 

stilling til: 

- Om Verdo Varmes opgørelse af indskudskapitalen til 381.378.000 kr. ved 

starten af 2000 er korrekt. 

- Hvorvidt der kan godkendes forrentning af indskudskapital i årene fra og 

med 2006, og i givet fald hvilket beløb. 
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- Afskrivningsgrundlaget i Verdo Varme, aktuelt og historisk, herunder om 

indregnede driftsmæssige afskrivninger i priserne har været i 

overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsens § 6, da dette kræver 

en nærmere gennemgang og undersøgelser heraf.   

 

KLAGEVEJLEDNING 

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

26 i varmeforsyningsloven. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til 

klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette 

tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

• Hvilke love der giver klageadgang til nævnet 

• nævnets sammensætning 

• formandens opgaver 

• indgivelse af klage 

• gebyr 

• oplysninger, der indgår i sagerne 

• afgørelser. 

 

Denne tilkendegivelse kan ikke indbringes for andre myndigheder.  

 

Når sekretariatet træffer den endelige afgørelse, vil den kunne indbringes for 

Energiklagenævnet. Læs mere på Energiklagenævnet på nævnets hjemmeside: 

www.ekn.dk. For en god ordens skyld bemærkes, at klage ikke har opsættende 

virkning, med mindre Energiklagenævnet særskilt træffer afgørelse herom. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Cathrine Mehlskov (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 53 96 

came@energitilsynet.dk 

  

 


