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1. INDLEDNING 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven efterfulgt 

af administrativ praksis, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, 

der fremgår af afgørelsen og tilkendegivelsen.  

 

2. Gennemgangen er i udgangspunktet tilrettelagt med udgangspunkt i retskil-

dehierarkiet, således at loven citeres før retspraksis – dog også med en vis 

emneopdeling, idet retskilder, som indgår i begrundelsen af afgørelsen og til-

kendegivelsen er behandlet forud for retskilder, der alene vedrører behandlin-

gen af argumenter i høringssvaret. Desuden er almindelige forvaltningsretlige 

forhold gengivet sidst i gennemgangen af mere generelle retskilder. Endelig 

er enkelte retskilder om regulering uden for Energitilsynets område inddraget 

til brug for behandlingen af argumenter i høringssvaret, men på et ret over-

ordnet niveau, da reguleringen netop falder uden for Energitilsynets kompe-

tenceområde 

 

3. Understregninger i citater m.v. i dette bilag er indsat af sekretariatet for at 

fremhæve den pågældende tekst.  

4. Generelt kan afgørelser fra Energiklagenævnet findes på hjemmesiden 

www.ekn.dk og afgørelser fra Energitilsynet på www.energitilsynet.dk.  

5. Der er fire afgørelser og fem tilkendegivelser, som omtales ved forkortede 

kaldenavne:  

 ”Administrationsgrundlaget” = Energitilsynets tilkendegivelse af 28. 

april 2008 om aktiver i fjernvarmeværkerne pr. 1. marts 1981, inkl. 

bilag med komponentliste, j.nr. 4/0920-8901-0235
1
 

 

 ”EGJ 2009” = Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 om for-

rentning af indskudskapital EnergiGruppen Jylland Varme A/S, j.nr. 

4/0920-0303-0008
2
 

 

 ”EKN 2010” = Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2010, 

j.nr. 1021-10-3, om EGJ 2009
3
 

 

 ”EGJ 2012” = Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om forrent-

ning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme 

A/S, j.nr. 4/0920-0303-0052
4
 

 
1Afgørelsen kan ses her:  

http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/bekendtgoerelser/vejledninger/administrationsgrundlag-for-opgoerelse-

af-fjernvarmeaktiver-pr-1-marts-1981/  

 
2 Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2009/forrentning-af-

indskudskapital-energigruppen-jylland-varme-as/ 

 
3 Afgørelsen kan ses her: http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media/dokumenter/afgorelser/2010 1021-10-

3 pligtmaessigt skoen tilsidesat ved godkendelse af forrentning af indskudskapital.pdf  

 
4 Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/forrentning-af-

indskudskapital-2003-2010-i-energigruppen-jylland-varme-as/ 
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 ”Principnotatet” = Energitilsynets tilkendegivelse af 16. december 

2015 om principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter 

varmeforsyningsloven, j.nr. 15/10485
5
 

 

 ”Notat om forenet produktion” = Energitilsynets tilkendegivelse af 

25. oktober 2016 om opgørelse af indskudskapital ved forenet pro-

duktion m.m., j.nr. 16/08593
6
 

 

 ”WACC-notatet” = Energitilsynets tilkendegivelse af 31. januar 2017 

om WACC på varmeområdet, j.nr. 16/11092
7
 

 

 ”Kriterienotatet” = Energitilsynets tilkendegivelse af 31. januar 2017 

om kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital”, 

j.nr. 17/01205
8
 

 

 ”EGJ 2017” = Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2017 om for-

rentning af indskudskapital 2011-2017 i EnergiGruppen Jylland Var-

me A/S, j.nr. 12/15252
9
 

 

 

2. GENERELT 

2.1 ENERGITILSYNETS HJEMMEL TIL AT TILLADE EN RIMELIG FORRENTNING 

6. Varmeforsyningslovens
10

 § 20, stk. 1 og 2, lyder:  

 
”[...] 

     § 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-

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

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

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

lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 

følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 

28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perio-

der opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 

stk. 7-17, § 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til 

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

     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og 

omkostninger end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og 

bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved 

 

 
5 Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-

principper-ved-opgoerelsen-af-forrentningsgrundlag-mv-efter-varmeforsyningsloven/  
6 Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-

opgoerelse-af-indskudskapital-ved-forenet-produktion-mm/  
7 Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/wacc-paa-varme-

omraadet/  
8 Notatet kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/kriterier-for-skoennet-

over-rimelig-forrentning-af-indskudskapital/  
9 Afgørelsen kan ses her: http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2017/forrentning-af-

indskudskapital-2011-2017-i-energigruppen-jylland-varme-as/  
10 Nugældende lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 med senere ændringer.  
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et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, hen-

læggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 

[...]”. 

 

7. Lovgiver har således valgt ikke at indskrive adgang for varmevirksomhederne 

til at indregne forrentning af indskudskapitalen direkte i loven, men at overla-

de spørgsmålet til ministeren. Med hjemmel i stk. 2, 2. pkt., har ministeren 

udstedt afskrivningsbekendtgørelsen. I bekendtgørelse 175 af 18. marts 1991 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007 er § 6 sålydende:  
 

”[...] 

 

     § 6. Gas- og varmeprisudvalget [i dag Energitilsynet] kan tillade, at der i priser for levering af 

opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

[...]”. 

 

8. Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 er pr. 19. maj 2017 ophævet og 

erstattet af bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017. Det følger af § 9, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 479, at ansøgninger om tilladelse til at indregne forrentning 

af indskudskapital, modtaget i Energitilsynet inden den 19. maj 2017 behand-

les efter reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.  

 

9. Af § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 479 fremgår, at der alene kan indregnes 

forrentning af indskudskapital for den del af indskudskapitalen, der anvendes 

til virksomhedens drift eller til investering i anlæg med henblik på levering af 

opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Af bestemmelsen i § 6 

fremgår følgende: 

 
”[...] 

     § 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 

     Stk. 2. Forrentning af indskudskapital kan kke indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte 

indskudskapital, der ikke anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med hen-

blik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

[...]”. 

 

10. Bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017 er pr. 7. juli 2017 ophævet og erstattet 

af bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017. Det følger af § 13, stk. 1, i bekendt-

gørelse nr. 941, at ansøgninger om tilladelse til at indregne forrentning af ind-

skudskapital, modtaget i Energitilsynet inden den 7. juli 2017, behandles efter 

reglerne i bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017.  

 

11. Af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 941 fremgår, at Energitilsynet kan tillade, 

at der kan indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning 

af indskudskapitalen. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår endvidere, at forrent-

ning alene kan indregnes for den del af indskudskapitalen, der anvendes til 

virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af 

opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. I bestemmelsens stk. 3 - 5 

er nærmere fastsat, hvorledes den anvendte indskudskapital skal opgøres. Af 

bestemmelsen i § 6 fremgår følgende: 

 
”[...] 
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     § 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas 

bortset fra naturgas indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af ind-

skudskapital. 

     Stk. 2. Forrentning kan alene indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der 

anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henbl k på levering af opvar-

met vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

     Stk. 3. Virksomheden skal opgøre den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anven-

des til virksomhedens drift eller investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest an-

meldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) efter bekendtgørelse om 

anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingel-

ser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af pris-

loft. 

     Stk. 4. Indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med 

henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, fastsættes til den lave-

ste af følgende tre værdier: 

1) Indskudskapital fratrukket tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne. 

2) Anlægssaldo med tillæg af anlæg under udførelse: 

a) fratrukket langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og asso-

cierede virksomheder og bankgæld, 

b) tillagt 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af indskudskapital, der er 

indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tarif-

fer (priseftervisning) vedrører, og 

c) tillagt brændselslager. 

3) Indskudskapital: 

a) fratrukket tilgodehavender hos ti knyttede og associerede virksomheder, likvide beholdninger 

samt tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne, 

b) tillagt henlæggelser og 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af ind-

skudskapital, der er indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplysninger 

til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører. 

      Stk. 5. Energitilsynet fastsætter den indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift el-

ler til investeringer i anlæg til værdien 0, hvis opgørelsen efter stk. 3, medfører en negativ værdi. 

     Stk. 6. Energitilsynet afviser enhver ansøgning om genoptagelse af ansøgningssagen, når der 

er forløbet mere end 1 år, fra Energitilsynet har meddelt virksomheden sin afgørelse. 

[...]”. 

  

12. Forrentning af indskudskapital er således en indregningsberettiget omkost-

ning, men i modsætning til andre omkostninger kan den først indregnes i pri-

serne efter Energitilsynets tilladelse. 

 

13. Bestemmelserne indebærer, at en varmevirksomhed, der ønsker forrentning af 

indskudskapital indregnet i priserne, først skal opgøre indskudskapitalen og 

ansøge om forrentning. Energitilsynet skal herefter tage stilling til, om varme-

virksomhedens opgørelse af den initale indskudskapital og efterfølgende æn-

dringer (forrentningsgrundlaget) kan lægges til grund ved sagens afgørelse.  

 

14. Energiklagenævnet har flere gange udtalt sig om, at formålet med varmefor-

syningslovens § 20 er at beskytte forbrugerne mod urimelige priser. Af Ener-

giklagenævnets afgørelse af 11. februar 2005
11

 fremgår i den forbindelse bl.a. 

følgende: 
 

”[...] 

4. Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeaftagere 

mod urimelige priser.  

[...]”. 

 
11 Sagen vedrørte Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.’s klage over Energitilsynets afgørelse af 25. august 2003 om 

I/S Renosyd I/S’ varmepriser. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Sagen har j.nr. 21-193 

og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk. 
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2.2 ENERGITILSYNETS HJEMMEL TIL AT PÅLÆGGE ÆNDRINGER AF PRIS MV. 

15. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og 5, lyder:  

 
”[...] 

Stk. 4.  Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion 

eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20-20 c eller regler ud-

stedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til 

ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller 

betingelser, jf. dog stk. 6. 

Stk. 5.  Såfremt tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller andre betin-

gelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af 

energi, kan tilsynet efter forhandling som nævnt i stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, om-

kostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller betingelser, jf. dog stk. 6. 

[...]”. 

2.3 VARMEFORSYNINGSLOVENS § 20, STK. 6, FORBUD MOD KOMMUNALE TIL-

SKUD 

16. Varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, indgår i en bestemmelse om indtægts-

rammeregulering. Bestemmelsen lyder i sin helhed: 

§ 20 a. Priser for ydelser fra de i § 20, stk. 1, nævnte anlæg fastsættes i overensstemmelse med 
de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henbl k på dækning af de i § 20 
nævnte omkostninger ved en effektiv drift af anlægget. 
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte generelle indtægtsrammer for de i § 
20, stk. 1, nævnte anlæg for et nærmere angivet antal år. Inden for de nævnte rammer fastsætter 
Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hvert af de berørte anlæg. 
Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, hvis særlige for-
hold og hensynet til forsyningssikkerheden taler for det. 
Stk. 4. Indtægter, som et af § 20, stk. 1, omfattet anlæg opnår på aktiviteter, der ikke er omfattet 
af § 20, skal indgå ved Energitilsynets fastsættelse af indtægtsrammen. 
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om brugen af overskud, der 
fremkommer under overholdelse af de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. 
Stk. 6. Kommuner må ikke yde tilskud til kommunale varmeforsyningsanlæg. 
Stk. 7. Stk. 1-5 gælder ikke for affaldsforbrændingsanlæg. 

 

17. Af de specielle bemærkninger til § 20 a, stk. 6, i lovforslaget LF 240 1999/1, 

der blev vedtaget som lov nr. 451 af 31/05/2000, fremgår: 

 
”[...] 
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 mu-
lighed for en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. Omvendt fastholdes det, at kommu-
nerne ikke har adgang til at tilføre de kommunale virksomheder midler. Bestemmelsen er imidler-
tid ikke til hinder for, at en kommune som debitor dækker eventuelle underskud i en sådan virk-
somhed. Kapitalbevillinger og garantistillelse vil ligeledes kke være omfattet af bestemmelsen i 
stk. 6. 
[...]”.   

2.4 PRAKSIS OM ENERGITILSYNETS HJEMMEL TIL AT TILLADE FORRENTNING 

18. Energiklagenævnet traf 17. september 2007, j.nr. 21-356
12

, afgørelse i en sag 

om indskudskapital.  Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:  

 
”[...] 

 
12 Sagen vedrørende en klage over Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 om Central Kommunernes Trans-

missionsselskab I/S’ forrentning af indskudskapital for 2003/2004. Afgørelsen er offentliggjort på Energikla-

genævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet kan vurdere både forrentnings-

sats og forrentningsgrundlag ved afgørelsen af, om forrentningen af indskudskapitalen er rimelig. 

[...]”. 

 

19. En beskrivelse af praksis fra Gas- og Varmeprisudvalget, som indgik i rets-

grundlaget for EGJ 2009, findes i bilag 9 til EGJ 2009. I selve afgørelsesaf-

snittet i EGJ 2009 fremgik blandt andet følgende: 

 
”[...] 
EnergiGruppen Jylland Varme A/S kke kan indregne forrentning af egenkapital i priserne på le-
vering af varme, da bestemmelserne i § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven og § 6, i afskrivnings-
bekendtgørelsen ikke giver mulighed for forrentning af egenkapital. 
[...]”. 

 

20. Ovennævnte del af afgørelsen EGJ 2009 blev ikke påklaget eller taget op af 

Energiklagenævnet i begrundelsen for hjemvisningen med retningslinjer for 

den fornyede behandling af sagen, jf. EKN 2010. 

2.5 PRAKSIS MV. OM FORRENTNING OG ANSØGNINGSTIDSPUNKT 

21. Energitilsynet afviste i EGJ 2009, at der kunne godkendes forrentning af ind-

skudskapital i varmeår, som er afsluttet, før ansøgning om forrentning var 

modtaget.
13

 Denne del af afgørelsen blev ikke påklaget til Energiklagenævnet, 

jf. EKN 2010. 

 

22. Afgørelsen om dette forhold i EGJ 2009 bygger på en fast praksis fra Energi-

tilsynet og tidligere Gas- og Varmeprisudvalget, og det forhold, at det fremgår 

af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at forrentning af indskudskapital kræ-

ver Energitilsynets (tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets) tiltræden. En be-

skrivelse af praksis fra Gas- og Varmeprisudvalget, som indgik i retsgrundla-

get for EGJ 2009, findes i bilag 9 til EGJ 2009. 

 

23. Af ældre praksis kan nævnes Gas- og Varmeprisudvalgets udtalelse af 6. sep-

tember 1982 om forrentning af indskudskapitalen i Hovedstadsregionen Na-

turgas I/S (HNG), jf. Monopoltilsynets Meddelelser nr. 12 fra 1983, side 664, 

hvorfra kan citeres: 
 

”[...] 
Hovedstadsregionens Naturgas I/S anmodede udvalget om at godkende, at en forrentning af den 
af de deltagende kommuner indskudte kapital indregnes i gaspriserne. 

 
Ved indregningen ønskede HNG anvendt en rentesats svarende til det pr. 1. januar offentliggjorte 
fondsbørsgennemsnit for den effektive rente af almindelige rea kreditobligationer. Begrundelsen 
herfor var, at kommunerne bærer hele risikoen ved den regionale del af gasprojektet så bør den 
indskudte kapital forrentes, med en sats, der ikke er mindre end markedsrenten. 

 
Det var tillige anført, at lighedssynspunkter skulle tale for en markedsmæssig forrentning. Desu-
den drog selskabet en parallel til indenrigsministeriets udtalelse om, at kommunerne skal have 
den samme forrentning af deres udlæg til jordforsyning, som hvis de i den samme periode havde 
anbragt pengene på anden fornuftig måde, dvs. markedsrenten. 
 
HNG har om det finansielle grundlag for virksomheden oplyst, at de deltagende kommuner i inte-
ressentskabet har indskudt i alt ca. 25 mio. kr. som egenkapital (indskudskapital). 

 
13 Se EGJ 2009, punkt 28, punkt 31 og afsnit 8.4. EGJs første ansøgning var dateret 28. marts 2003, og afgørelsen 

godkendte forrentning fra 1. januar 2003, jf. også EGJ 2012, punkt 183. 
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Udvalget fandt, at man på det foreliggende grundlag kke havde indvendinger imod, at den for-
rentning der efter tilladelse af udvalget kan indregnes i naturgaspriserne ansættes ud fra det pr. 
1. januar af fondsbørsen offentliggjorte fondsbørsgennemsnit for den effektive rente af almindeli-
ge rea kreditobligationer. 

 
Der kan alene blive tale om forrentning af kapital der er indskudt i virksomheden, og denne kapi-
tal må afgrænses nøje i forhold til virksomhedens kapitalgrundlag i øvrigt. Udvalget lagde ved af-
gørelsen vægt på lighedssynspunktet. Da indskudskapitalen er tilvejebragt ved skattefinansiering, 
ville en lav eller ingen forrentning medføre en subsidiering af fremtidige naturgaskunder i regio-
nen på bekostning af de skatteydere, der ikke vil få tilbudt naturgasforsyning.  
[...]”. 

 

24. I forbindelse med ovennævnte sag bemærkes, at Kammeradvokaten over for 

Energitilsynet har udtalt sig om begrundelsen i afgørelsen i notat af 18. maj 

2004, j.nr. 3/1321-8800-0006, hvorfra kan citeres: 
 

”[...] Det eneste af HNG’s argumenter, som blev gengivet i udvalgets afgørelse, er synspunktet 
om, at det forhold, at indskudskapitalen er skattefinansieret medfører, at der vil ske en subsidie-
ring af fremtidige naturgaskunder i regionen på bekostning af de skatteydere, der ikke vil få til-
budt naturgasforsyning, såfremt der ikke blev givet tilladelse til forrentning. Som nævnt i mit notat 
af 5. marts 2004, side 24, er det min opfattelse, at udvalget med denne bemærkning bevægede 
sig på kanten af sin kompetence. 
 [...]”. 
 
 

25. Citatet henviser til et notat fra Kammeradvokaten af 5. marts 2004. Fra side 

23-24 i notatet, som ligeledes findes på j.nr. 3/1321-8800-0006, kan citeres: 

 
”[...]  
Med hensyn til udvalgets bemærkning i HNG-afgørelsen, om at udvalget ved afgørelsen havde 
lagt vægt på de kommunalretlige lighedssynspunkter, bemærkes, at det må være op til den en-
kelte kommune at påse, at kommunens økonomiske midler kke anvendes på en sådan måde, at 
der sker en subsidiering af visse borgere på bekostning af andre. Varmeforsyningsloven pålagde 
ikke Gas- og Varmeprisudvalget at påse, at kommunalretlige regler blev overholdt. Når det frem-
gik af afskrivningsbekendtgørelsen, at udvalget kunne tillade indregning i priserne af en ”rimelig 
forrentning af indskudskapitalen”, skulle udvalget således alene påse, at forrentningen størrel-
sesmæssigt var rimelig set ud fra naturgaskundernes synspunkt. Det forhold, at Gas- og Varme-
prisudvalget ved bedømmelsen af, om en given forrentning var rimelig, lagde vægt på kommu-
nalretlige lighedssynspunkter, var således på kanten af udvalgets kompetence. 
 [...]”. 

 

26. Blandt afgørelserne i bilag 9 til EGJ 2009 omhandler den nyeste fra Gas- og 

Varmeprisudvalget Løgumkloster Totalenergi A/S – forrentning af indskuds-

kapital, som blev behandlet på møde 4. maj 1998. Fra referatet kan citeres: 

 
”[...] 
Løgumkloster Totalenergianlæg A/S (LTE) havde i brev af 17. april 1998 anmodet om Gas- og 
Varmeprisudvalgets godkendelse af indregning af forrentning af indskudskapitalen i varmeprisen. 

[...]”. 
 
”[...] 
Peter Fenger spurgte, om det, der blev lagt op til, var en generel godkendelse af et forrentnings-
princip gående på diskontoen plus 4% eller om der var tale om en godkendelse af en konkret for-
rentningssats. 

[...]”. 
 
”[...] 

Formanden oplyste hertil, at der ikke ville være tale om at godkende et princip, hvorefter forrent-

ningen fastsattes til diskontoen plus 4%. Forrentningssatsen ville blive fastsat konkret og skulle i 

øvrigt vurderes og godkendes årligt.  

[...]”. 
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27. Fra Energitilsynets tidlige praksis kan nævnes 2 sager:  

 

28. I afgørelsen af 21. januar 2002 vedrørende Silkeborg Kraftvarme A/S god-

kendte Energitilsynet en forrentning for årene 2001 og 2002. Der forelå en an-

søgning, som var indgivet i 2001 af selskabets revisor KPMG på vegne af sel-

skabet. Tiltræden blev således givet til ansøgningsåret og det følgende år. Fra 

afgørelsen kan desuden citeres punkt 29: 

 
”[...] 

Dette betyder også, at forrentningen ikke kan fastsættes generelt, men vil være konkret fra forsy-

ning til forsyning og fra år til år. 
[...]” 

 

29. I afgørelsen af 30. marts 2005 vedrørende CTR tog Energitilsynet i forbindel-

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

til forrentningen for tidligere år, hvor forrentning havde været godkendt. Imid-

lertid viste sig, at CTR i de forudgående år havde indregnet forrentning af ik-

ke blot indskudskapitalen direkte indbetalt fra interessenterne, men havde til-

lagt den tidligere indregnede forrentning i varmepriserne uden Energitilsynets 

godkendelse af denne opgørelse af indskudskapitalens størrelse. Derfor ind-

drog Energitilsynet disse år, sådan at afgørelsen indeholdt både et svar på an-

modningen for 2004 og et indgreb i forhold til størrelsen af den indregnede 

forrentning i foregående år. Der blev således ikke i sagen givet tilladelse til 

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

en tidligere indgivet ansøgning om forrentning.  

 

30. Energiklagenævnet har senere ved afgørelse af 25. august 2008 vedrørende 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
14

 valgt ikke at følge VEKS’s 

synspunkt om at godkende og tillade indregning i varmepriserne af en bereg-

net forrentning af indskudskapitalen for perioden 1982 – 2004, som endnu ik-

ke var blevet indregnet i priserne. Det blev omvendt også afvist, at beregnin-

gen af forrentning uden forsøg på indregning i priserne kunne danne grundlag 

for et indgreb med hjemmel i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Fra hen-

holdsvis sagsfremstillingen og begrundelse kan citeres: 

 
”[...] 

Da VEKS ikke har indregnet forrentningen i varmepriserne overfor selskabets kun-

der, har de budgetter over grundlaget for det kommende års varmepriser, som VEKS 

siden 1986 årligt har anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget/Energitilsynet i medfør 

af den nugældende varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 (tidligere § 28, stk. 1), ikke 

indeholdt angivelser af, at forrentning af indskudskapitalen indregnes som en om-

kostning i varmepriserne. VEKS har i øvrigt ikke specifikt ansøgt om tilladelse til at 

indregne den foretagne forrentning for perioden 1982 – 2004 i varmepriserne. 

 

VEKS har endvidere siden 1986 – ud over de ovenfor omtalte varmeprisbudgetter 

– årligt indsendt selskabets årsregnskab samt budgetter, der er opstillet på samme 

måde som årsrapporten. Af disse budgetter samt af årsregnskaberne fremgår, at 

VEKS beregnede en forrentning af indskudskapitalen og tilskrev den regnskabs-

mæssigt. 

 
14 Energiklagenævnets afgørelse har j.nr. 1021-4 og er offentliggjort på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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VEKS har som før nævnt kke specifikt ansøgt om tilladelse til at indregne den fore-

tagne forrentning for perioden 1982 – 2004 i varmepriserne. VEKS har derimod den 

11. september 2007 ansøgt Energitilsynet om tilladelse til at indregne forrentning for 

2005 og 2006 af indskudskapitalen i varmepriserne gældende for 2007. Denne an-

søgning er fortsat under behandling hos Energitilsynet. 

[...]”: 

 

”[...] 

Den af VEKS gennem årene beregnede forrentningen af indskudskapitalen er ak-

kumuleret på indskudskapitalen og er ikke blevet udbetalt til interessenterne. Den fo-

retagne forrentning er endvidere endnu ikke indregnet i varmepriserne overfor sel-

skabets kunder. Den beregnede indskudskapitalforrentning har således ikke haft ind-

flydelse på VEKS varmepriser eller omkostningsfordeling i øvrigt, og VEKS har der-

for ikke gennem den omhandlede periode opnået en overdækning som følge af den 

beregnede forrentning. Da VEKS´ varmepriser ikke har været påvirket af den bereg-

nede forrentning, har VEKS´ varmepriser – uanset om den beregnede forrentning 

har været berettiget eller ej – ikke som følge heraf været urimelige eller i strid med 

bestemmelserne i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i 

henhold til loven. Energiklagenævnet bemærker hertil, at det ikke – som anført af 

Energitilsynet – kan anses som en betingelse for levering af varme i forhold til § 21, 

stk. 4, at VEKS´ hævder at have et tilgodehavende hos selskabets kunder i form af 

den samlede beregnede indskudskapitalforrentning. 

 
Energ klagenævnet finder følgeligt, at varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, ikke inde-

holder hjemmel til meddelelse af Energitilsynets pålæg af 19. december 2007. Ener-

g klagenævnet ophæver derfor Energitilsynets pålæg af 19. december 2007. 

 

VEKS er ikke i forbindelse med sagens behandling hos Energitilsynet eller Energi-

klagenævnet fremkommet med faste og bestemte angivelser af, hvorledes en frem-

adrettet indregning af den beregnede indskudskapitalforrentning for perioden 1982 – 

2004 i selskabets varmepriser påtænkes foretaget. På den baggrund finder Energi-

klagenævnet ikke anledning til på nuværende tidspunkt at tage stilling til spørgsmå-

let om selve berettigelsen af den beregnede forrentning – herunder bl a  spørgsmå-

let om betydningen af  at VEKS ikke forudgående for hvert enkelt år specif kt har 

anmodet om Gas- og varmeprisudvalgets/Energitilsynets tiltræden heraf samt om 

”hvile-i-sig-selvprincippets” betydning for spørgsmålet. 

 [...]”: 

 

31. Som det fremgår af ovennævnte citater har Energiklagenævnet i afgørelsen 

udtrykkeligt fremhævet, at der findes et spørgsmål om betydningen af, at der 

ikke har været en forudgående anmodning om forrentning hvert år, og at der 

med afgørelsen ikke er taget stilling til dette spørgsmål, fordi der alene er tale 

om en beregnet forrentning, som VEKS hverken tidligere eller aktuelt har for-

søgt at indregne i varmeprisen. 

 

32. Fremhævning af forudgående tilladelse findes også i den ”Vejledning om 

anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og om forrentning af 

indskudskapital”, som blev optrykt i Monopoltilsynets meddelelser nr. 13 fra 

1982, side 694-695, i tilknytning til den første afskrivningsbekendtgørelse nr. 

56 af 26. februar 1982 og efterfølgende afskrivningsbekendtgørelse nr. 589 af 

17. november 1982. Fra vejledningen citeres: 
 

”[...] 

Reglerne skal benyttes ved virksomhedernes ansættelse af priserne for varmt vand, damp eller 

gas efter varmeforsyningslovens § 27, første gang for de priser, der skal gælde fra det første nye 

regnskabsår efter 31. marts 1982. Ved virksomhedernes løbende anmeldelse af priser (jfr. udval-

gets bekendtgørelse 1-82) skal der herefter som en del af beregningsgrundlaget vedlægges en 
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række oplysninger om afskrivninger, om eventuelle henlæggelser samt om eventuelle forrent-

ningsbeløb, jfr. nedenfor. 

 

Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens §§ 1-2 og 4-6 med de 

anvisninger og fortolkninger hertil, som udvalget angiver, skal de ikke forudgående indhente ud-

valgets tilladelse til indregning af afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af 

en forrentning af indskudskapital (§ 7) indtil videre kun ske efter forudgående tilladelse fra udval-

get. 

[...]”. 

 
”[...] 

Forrentning af indskudskapitalen 

Bekendtgørelsens § 7 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne indregnes en forrent-

ning af indskudskapitalen. Indtil videre må en sådan forrentning kun foretages efter udvalgets for-

udgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

[...]”. 

 

33. Af vejledning af 30. januar 1986 fra Gas- og Varmeprisudvalget til den af-

skrivningsbekendtgørelse nr. 648 af 19. december 1985 fremgår bl.a.: 
 

”[...] 

I nærværende vejledning gives en orientering om de nye regler og om, hvi ke krav der i den for-

bindelse stilles til varmeforsyningsvirksomhederne med hensyn til prisberegningen og anmeldelse 

af priser m.v. til udvalgets register. En vejledning må nødvendigvis være generel, og det kan der-

for anbefales, at virksomhederne gennem Monopoltilsynets Meddelelser, der jævnligt udkommer 

med særnumre om varmeforsyningsloven, holder sig orienteret om udvalgets konkrete afgørelser 

vedrørende afskrivningsbekendtgørelsen.  

[...]”  

 

”[...] 

Forrentning af indskudskapital 

Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne indregnes en forrent-

ning af indskudskapitalen. Indregning af en sådan forrentning må kun foretages efter udvalgets 

forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

[...]”. 

 

”[...] Ved virksomhedernes løbende anmeldelse af priser (jfr. Udvalgets bekendtgørelse nr. 1-84), 

skal der som en del af beregningsgrundlaget vedlægges en række oplysninger om afskrivninger, 

om eventuelle henlæggelser samt om eventuelle forrentningsbeløb, jfr. nedenfor.  

 

Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens §§ 1-5 med de anvis-

ninger og forto kninger hertil, som udvalget angiver, skal de ikke forudgående indhente udvalgets 

tilladelse til indregning af afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af en for-

rentning af indskudskapital (§ 6) indtil videre kun ske efter forudgående tilladelse fra udvalget. 

[...]” 

 

34. Vejledningen omhandler således forholdet mellem prisanmeldelse og de 3 

omkostningstyper – afskrivninger, henlæggelser og forrentning af indskuds-

kapital – som er behandlet i afskrivningsbekendtgørelsen. Det understreges i 

vejledningen, at til forskel fra afskrivninger og henlæggelser, som ikke forud-

sætter kontakt med Gas- og Varmeprisudvalget forud for den løbende prisan-

meldelse og indregning, skal der forudgående indhentes tilladelse til indreg-

ning af forrentning af indskudskapital.  

 

35. I bogen ”Klar besked om Varmeforsyning” ved Jens Bengtsson, Energistyrel-

sen, og Hugo Thuge, Monopoltilsynet, redigeret og udgivet af Dafolo Forlag 



ENERGITILSYNET |  Side 12/29 

1986,
15

 fremgår følgende om forrentning på side 52-53 i et kapitel om ”Admi-

nistrativ praksis i relation til: ... Lovens kapitel 6... ”3. Prisbestemmelsernes 

indhold (§ 27, stk. 1-4)”: 

 
”[...] 
Endelig rummer afskrivningsbekendtgørelsen en bestemmelse om forrentning af indskudskapital 
(f.eks. andels- eller aktiekapital). Varmeværkernes tilslutningsafgifter, som nogle steder betragtes 
som et indskud, vil normalt ikke kunne forrentes, idet der oftest er tale om en pris, der er opkræ-
vet i forbindelse med tilslutningen. 
 
Udvalget har accepteret, at der ydes en markedsmæssig forrentning af indskudskapitalen. Der-
imod har udvalget afvist en ansøgning om at forrentning herudover indeholdt et profitelement til 
indskyderne. 
[...]”. 

 

36. Det fremstår således som om, at det udløsende forhold for, at udvalget be-

handler spørgsmål om tiltræden til forrentning af indskudskapital for en var-

mevirksomhed er, at der foreligger en ansøgning herom. 

 

37. I Principnotatet, tilkendegivelsens punkt I, har Energitilsynet nærmere vurde-

ret, hvad der kan udgøre en ansøgning om godkendelse af forrentning, om det 

f.eks. kan udgøre en ansøgning, at et værk, uden at gøre Energitilsynet sær-

skilt opmærksom herpå, har indregnet en forrentning af indskudskapital i en 

prisanmeldelse, budget mv. Af vurderingen i principnotatet fremgår nærmere: 

 
”[...] 

177. Det er sekretariatets vurdering, at der ikke hjemmel til at fastsætte specifikke formkrav til en 

ansøgning om Energitilsynet tilladelse. Som følge af praksis om en forudgående ansøgning, må 

der antages at være et krav om, at værkerne gør sekretariatet opmærksomt på, at værket ønsker 

Energitilsynets tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne. 

... 

 

180. Sekretariatet finder i forlængelse heraf, at indskrivning i priseftervisning eller årsrapport ind-

sendt til Energitilsynet ikke i sig selv udgør en ansøgning. 

... 

 

183. Sekretariatet finder også, at der i tilfælde ved en vurdering af de konkrete omstændigheder i 

de enkelte sager kan være grundlag for at se bort fra en formelt manglende ansøgning, såfremt 

særlige omstændigheder f.eks. løbende korrespondance om forrentning gør sig gældende.  

[...]”. 

 

38. I Principnotatet, tilkendegivelsens punkt I, hedder det: 

 
At oplysning om forrentning af indskudskapital i en priseftervisning, prisanmeldelse, budget eller 

årsrapport kke i sig selv udgør en ansøgning om forrentning af indskudskapital i varmepriserne. 

 

At sekretariatet har mulighed for at tillade indregning af forrentning i sager, hvor der ikke særskilt 

er ansøgt for efterfølgende år, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, eksempelvis 

verserende uafgjorte sager om forrentning fra samme ansøger for tidligere år.    

 

 
15 Fra bogens forord kan nævnes, at der er tale om en ny og omarbejdet udgave af ”Klar besked om varmeforsy-

ning m.v.” fra 1983og ”For en god ordens skyld bemærkes, at kommentarerne står for forfatternes regning, og 

har således ikke status af officielle kommentarer fra energistyrelsen eller monopoltilsynet.” 
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39. I den seneste afskrivningsbekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 er der som 

noget nyt fastsat regler om ansøgningstidspunktet. Bekendtgørelsens § 7, stk. 

1 og 2, lyder: 

 
”[...] 

   § 7. En ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital skal være modta-

get 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. 

[...]”. 

  

40. Reglen i § 7, stk. 1, gælder ansøgninger om tilladelse til at indregne forrent-

ning 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. 

2.6 PRAKSIS OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL I FORBRUGEREJEDE 

VÆRKER 

41. Det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg og Energitilsynet har i sin praksis 

tidligere meddelt afslag på ansøgninger om tilladelse til indregning af forrent-

ning af indskudskapital under henvisning til, at det ansøgende værk var for-

brugerejet, jf. bl.a. henvises til Energitilsynets afgørelse af 29. september 

2004 om NRGi Lokalvarme A/S - forrentning af indskudskapital.
16

 

 

42. I EGJ 2009 punkt 153 ff. og EGJ 2012 punkt 96 ff. har Energitilsynet rede-

gjort generelt for begrebet indskudskapital og opgørelsen heraf. Energitilsynet 

inddrog i den forbindelse ikke ejerforholdet som et element i vurderingen af, 

om ansøgningen om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital 

kunne imødekommes. Af EGJ 2012 fremgår i den forbindelse bl.a. følgende: 

 
”[...] 

4.3.2 Den initiale indskudskapital i varmevirksomhed stiftet efter 1. marts 1981 

 

105. Den initale indskudskapital for varmevirksomheder stiftet efter den 1. marts 1981, er den ka-

pital, som ejeren/ejerne har indskudt i virksomheden ved virksomhedens stiftelse, f.eks. ved an-

delskapital. Indskud vil oftest være kontante indskud. Indskudskapitalen skal i selskabets bogfø-

ring opgøres særskilt. 

[...]”. 

 

43. Sekretariatet bemærker, at der således ved EGJ 2009 og EGJ 2012 er indført 

ny praksis, hvor ejerforholdet for det værk, der har søgt om tilladelse til ind-

regning af forrentning af indskudskapital, ikke længere kan tillægges betyd-

ning ved afgørelsen af, om tilladelsen kan opnås eller ej. 

 

44. For så vidt angår vurderingen af, om det er i strid med det konkrete forbruger-

ejede værks egne vedtægter at ansøge om tilladelse til forrentning af ind-

skudskapital, bemærker sekretariatet, at det følger af energimyndighedernes 

 
16 Afgørelsen har j.nr. 3/1322-8901-0225 og er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk.  
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praksis, at dette spørgsmål må henvises til domstolene. Der kan bl.a. henvises 

til Energiklagenævnets afgørelse af 5. januar 2011 om tariferingen i Uggelhu-

se-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.
17

, hvor af bl.a. fremgår følgende: 

 
”[...] 

Energitilsynet fører som anført tilsyn med, at et værks leveringsbetingelser, herunder værkets 

vedtægter, er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Spørgsmålet om bestyrel-

sens overholdelse af vedtægterne er derimod ikke reguleret af reglerne i varmeforsyningsloven, 

eller regler udstedt i medfør heraf. Energiklagenævnet finder derfor i lighed med Energitilsynet, at 

det ligger uden for tilsynets kompetence at tage stilling til, om bestyrelsen overholder vedtægter-

ne. 

[...]”.       

2.7 DET ORGANISATORISKE SPECIALITETSPRINCIP 

45. Energiklagenævnet har i j.nr.1021-13 af 15. september 2018
18

 udtalt følgende 

om det organisatoriske specialitetsprincip: 

 
”[...] 
Da bekendtgørelse nr. 1105, lov om fremme af energibesparelser og energimærkebekendtgørel-
sen ikke regulerer fastsættelsen af varmetariffen, og da tilsynsbeføjelsen med overholdelse af lo-
ven og bekendtgørelserne tilkommer Energistyrelsen, kan Energitilsynet kke tillægge disse for-
skrifter vægt. Dette følger af det organisatoriske specialitetsprincip, hvoraf fremgår, at en forvalt-
ningsmyndighed ikke må varetage hensyn, som ifølge loven tilkommer en anden myndighed at 
varetage. 

[...]”.   

 

46. Det organisatoriske specialitetsprincip er også behandlet i bl.a. FOU 1998.183 

og i Folketingets Ombudsmands undersøgelse af udlændingemyndighedernes 

behandling af IBM’s SAP-projekt, dateret den 14. juni 2007, j.nr. 2005-3603-

609 SV1. 

2.8 RETSKILDER OM KOMPETENCE IFHT KONKURRENCEFORVRIDENDE FORMÅL 

47. Den 18. oktober 2017 har erhvervsministeren besvaret spørgsmål 580 alm. del 

stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om det eksisterende 

klagesystem om offentlig erhvervsaktivitet og prissætning.
19

 Fra svaret frem-

går bl.a.: 

 
”[...] 
I dag er der flere klageindgange, når erhvervslivet ønsker at klage over konkurrenceforvridende 
offentlig erhvervsvirksomhed. Klager kan således rettes til de ansvarlige ministerier, til Ankesty-
relsen, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) eller til Europa-Kommissionen. Det har be-
tydning for klageadgangen og -behandlingen, hvorvidt det er en statslig, regional eller kommunal 
aktør, der udfører aktiviteterne. 
[...]” 
 

”[...] 
KFST kan tage stilling til klager om konkurrenceforvridende støtte. Dette gælder både for kom-
munale, regionale og statslige aktiviteter. KFST håndhæver reglerne om konkurrenceforvridende 

 
17 Afgørelsen har j.nr. 1021-10-6 og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  

18 Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk. 

19 Besvarelsen kan findes på Folketinget hjemmeside:   

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/spm/580/svar/1434889/1805177/index.htm 
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støtte og kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for 
bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. KFST 
kan således med hjemmel i konkurrencelovens § 11a udstede påbud, når støtten direkte eller in-
direkte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, men kun når støtten ikke er lovlig i 
henhold til anden offentlig regulering. Det er vedkommende minister eller det kommunale tilsyn, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt den pågældende støtte er lovlig i henhold til offentlig regule-
ring, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, jf. KL § 11a, stk. 2. 
[...]”. 

 

48. § 11 a i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018 ly-

der således i sin helhed:  
 

§ 11 a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved 
hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til op-
hør eller skal ti bagebetales. 
Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan udstedes, når støtten 
1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og 
2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. 
Stk. 3. Afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering, træffes af vedkom-
mende minister, henholdsvis af den pågældende kommunale tilsynsmyndighed, medmindre an-
det følger af anden lovgivning. Afgørelse af, hvorvidt en ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig 
regulering, skal træffes senest fire uger fra modtagelsen af styrelsens anmodning. Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen kan forlænge fristen. 
Stk. 4. Påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte kan rettes til private erhvervsvirksomheder, 
selvejende institutioner samt helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabs-
form. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at påbud efter stk. 1 om tilbagebeta-
ling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, 
der drives i selskabslignende form. 
Stk. 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beføjelser efter stk. 1 til at påbyde offentlig støtte til-
bagebetalt forældes 5 år efter, at støtten er udbetalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fast-
sætter renter i forbindelse med påbud om tilbagebetaling efter stk. 1 af ulovlig støtte. Forrentning 
skal ske med den i henhold til EU’s statsstøtteregler til enhver tid fastsatte rentesats, der anven-
des ved tilbagebetaling af statsstøtte. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte, at ren-
ter tilskrives med renters rente fra den dato, hvor den ulovlige støtte første gang blev stillet til rå-
dighed for modtageren, og indtil datoen for tilbagebetalingen af støtten. Renter, der er påløbet i 
det foregående år, tilskrives renter hvert efterfølgende år. 
Stk. 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte efter 
de forhold, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kendskab til, ikke er omfattet af stk. 2, 
nr. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af stk. 1. Styrelsen kan fast-
sætte nærmere regler om anmeldelse, herunder om brug af særlige anmeldelsesskemaer. 
Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan undlade at behandle en sag efter stk. 1-6, hvis 
den pågældende støtteordning kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne i Den Euro-
pæiske Union. 
Stk. 8. Påbud om, at støtte skal bringes til ophør, jf. stk. 1, kan udstedes, uanset hvornår beslut-
ningen om at yde den pågældende støtte er truffet. 
 Stk. 9. Støtte, som i medfør af stk. 1 er påbudt tilbagebetalt, skal indbetales til statskassen. 
 

49. Efter ordlyden af lovens § 11, a, stk. 2, nr. 2, fremstår det som om, at Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsens kompetence ikke begrænses af, om et givent 

forhold måtte være ulovligt i henhold til anden regulering, men alene hvis det 

pågældende forhold er lovligt efter offentlig regulering. Desuden fremstår det 

som om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har kompetence til at fast-

sætte en retsfølge, hvis det vurderes, at der foreligger ulovlig støtte.  

2.9 PRAKSIS OM VARMEFORSYNINGSLOVENS § 21, STK. 5 

50. Energitilsynet har ingen praksis for at anvende § 21, stk. 5, som hjemmel for 

afgørelser.  

 

51. I bogen ”Klar besked om Varmeforsyning”, ved Jens Bengtsson, Energistyrel-

sen, og Hugo Thuge, Monopoltilsynet, 1986, fremgår på side 68 følgende om 

Gas- og Varmeprisudvalgets anvendelse af den daværende § 28, stk. 5: 



ENERGITILSYNET |  Side 16/29 

 
”[...] 
f. Uøkonomisk anvendelse af energi 
§ 28, stk. 5 giver udvalget hjemmel til at gribe ind over for priser og betingelser, der medfører ”en 
i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi”. Bestemmelsen har kun sjæl-
dent været bragt i anvendelse, bl.a. fordi udvalget skal bedømme konkrete sager, men derimod 
ikke varetage overordnede energipolitiske mål. Bestemmelsen har dog sammen med § 28, stk. 4 
været anvendt i spørgsmål om virksomhedernes forbud mod anvendelse af suppleren-
de/alternative energikilder, hvor udvalget som nævnt har fundet det urimeligt, at varmeforsy-
ningsvirksomhederne forhindrede forbrugerne i at benytte supplerende varmekilder. 
[...]”. 

 

2.10 ANMELDELSE AF OPLYSNINGER TIL ENERGITILSYNET 

52. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, at priser, om-

kostningsfordeling og andre betingelser med angivelse af grundlaget herfor 

skal anmeldes til Energitilsynet. Alle omkostninger, der har indflydelse på 

prisdannelsen, skal derfor fremgå af anmeldelsen. Varmeforsyningslovens § 

21, stk. 1, er sålydende: 

 
”[...] 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af § 20 og § 20 b 

skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), 

med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte reg-

ler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan 

fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, 

statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

[...]”.   

 

53. Priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som 

foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3: 

 
”[...] 

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet 

efter stk. 1, er ugyldige. 

[...]”. 

 

54. Bestemmelser om anmeldelse, herunder om ugyldighed ved ikke behørig an-

meldelse, har været indskrevet i varmeforsyningsloven siden den første lov fra 

1979 (lov nr. 258 af 8. juni 1979 om varmeforsyning). Anmeldelse gjaldt på 

det tidspunkt priser og betingelser med angivelse af grundlaget for prisfast-

sættelsen. Varmeforsyningslovens § 28 lød: 

 
”[...] 

§ 28. Priser og betingelser for de af § 27 omfattede leverancer skal med angivelse af grundlaget 

for prisfastsættelsen anmeldes til et af handelsministeren nedsat udvalg (gas- og varmeprisud-

valget) efter regler fastsat af udvalget. 

Stk. 2.[…] 

Stk. 3. Priser og andre betingelser, der ikke er behørigt anmeldt, er ugyldige. 

[...]”. 
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55. Om formålet med regler for anmeldelse af priser og betingelser nævner lov-

forslagets bemærkninger (L206) til bestemmelsen: 

 

”[...] 

Bestemmelsen fastslår, at de i § 26 nævnte virksomheder skal anmelde priser og andre betingel-

ser til gas- og varmeprisudvalget. Udvalget kan give nærmere regler herfor med henblik på at sik-

re, at det nødvendige grundlag for vurdering af prisfastsættelsen er til stede. […], og det fastslås, 

at ikke behørigt anmeldte priser og betingelser er ugyldige. 

[...]”.       

 

56. Af vejledning af 30. januar 1986 fra Gas- og Varmeprisudvalget afskrivnings-

bekendtgørelse nr. 648 af 30. januar 1986 fremgår direkte efter det sidste citat 

i punkt 33 følgende: 
 

”[...] 

Udvalgets behandling af virksomhedernes anmeldelser 

Når virksomhederne ønsker at benytte reglerne om afskrivninger og henlæggelser, skal man som 

allerede nævnt i forbindelse med prisanmeldelsen til udvalget vedlægge en særskilt opgørelse 

over grundlaget for og beregninger af afskrivninger og henlæggelser. 

 

Ved modtagelse af virksomhederne prisanmeldelse vil direktoratet se efter, om disse oplysninger 

foreligger, men der vil kun stikprøvevis blive foretaget en nærmere kontrol af beregningen. Ved 

ti bagemeldingen til virksomhederne om, at anmeldelsen er modtaget, vil det således blive med-

delt, at udvalget ikke hermed har godkendt de anmeldte priser og betingelser, og udvalget vil til 

enhver tid kunne tage forholdene op til nærmere undersøgelse og bedømmelse. 

 

Til brug for virksomhedernes prisanmeldelser har direktoratet udarbejdet et hjælpeskema, der 

kan anvendes ved beregningen af afskrivninger og henlæggelser.”  

[...]”  

 

57. Energiklagenævnet har i afgørelse af 1. december 2010 om ”Hashøj Kraft-

varmeforsyning A.m.b.a.´s anmeldelse til Energitilsynet af tariffor den faste 

afgift pr. 1. august 2001. Genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. 

marts 2008” udtalt følgende om formålet med anmeldelsespligten efter varme-

forsyningslovens § 21, stk. 1: 

 
”[...] 

Formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, hvorved tariffer, om-

kostningsfordeling og andre betingelser for de af varmeforsyningslovens § 20 og § 20 b omfatte-

de ydelser skal anmeldes med angivelse af grundlaget til Energitilsynet, er at give tilsynet et fyl-

destgørende datagrundlag for som tilsynsmyndighed at kunne udøve en priskontrol. 

[...]”.       

 

58. Om formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, nævner 

Energiklagenævnet i samme afgørelse følgende: 

 
”[...] 

Energiklagenævnet finder, at formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, 

om krav om anmeldelse af tariffer m.v. som gyldighedsbetingelse, tager sigte på at s kre, at 

Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med 

priser og vilkår for fjernvarmelevering. Ved den tidligere gældende monopollov var det påbudt, at 

visse aftaler skulle anmeldes til Monopoltilsynet inden for en kortere frist. De anmeldte aftaler 

blev fremlagt i et offentligt tilgængeligt register. Retsvirkningen af manglende overholdelse af an-
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meldelsespligten efter monopolloven var ligeledes ugyldighed, hvorved det i denne lov blev for-

stået, at aftalen ikke ”kunne gøre krav på beskyttelse ved domstolene”, det vil sige, at aftalen ikke 

var bindende og ikke kunne håndhæves. Modellen med anmeldelsespligt og offentlighed i form af 

fremlæggelse i et offentligt tilgængeligt register er videreført i den første sektorlovgivning på 

energiområdet: den første elforsyningslov fra 1976, hvor der også var et pristilsyn, nu Energitilsy-

net. Anmeldelsespligten mv. blev efterfølgende videreført i den første varmeforsyningslov fra 

1979 og består fortsat i den gældende varmeforsyningslovs § 21, stk. 3. 

[...]”.    

 

 

59. Udformning af skemaer kan udgøre en vejledning. Gas- og Varmeprisudval-

gets anmeldelsesskema for regnskab efter varmeforsyningsloven har været ud-

formet med bl.a. følgende opstilling (det konkrete eksempel er en side fra 

Energi Randers Varme A/S regnskab for 1.1.-31.12.2000): 
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60. Energitilsynets anmeldelseskema for varmeprisbudget har været udformet 

med følgende opstilling (det konkrete eksempel er en side fra Energi Randers 

Varme A/S budget for 1.1.-31.12.2004): 

 

 

2.11 AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSENS DEFINITION AF HENLÆGGELSER 

61. Såvel bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyin-

vesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning, 

nr. 648 af 19. december 1985, som nr. 175 af 18. marts 1991, indeholdt ensly-

dende følgende bestemmelse om henlæggelser: 

 

§ 5. Gas- og varmeprisudvalget kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp el-

ler gas indregnes henlæggelser til nye anlæg.  

Stk. 2. Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelsessår.  

Stk. 3. I 5 år før idriftsættelsesåret kan der ialt henlægges indtil 75 pct. af den budgetterede an-

lægssum, som denne vil fremtræde på idriftsættelsestidspunktet ved akkumulering af de i an-

lægsperioden bogførte anlægsomkostninger excl. renter. Der kan ikke i noget år henlægges mere 

end 20 pct. af den budgetterede anlægssum.  

Stk. 4. På værker med forenet produktion fordeles anlægssummen på de enkelte produkter efter 

rimelige driftsøkonomiske principper.  

Stk. 5. Såfremt henlæggelserne samlet overstiger 75 pct. af den konstaterede anlægssum excl. 

renter, modregnes det overskydende beløb i priserne i driftsættelsesåret og det følgende år. 

 

62. Bekendtgørelserne angav således nogle faste rammer for henlæggelsesperiode 

og beløbsstørrelse. Der er ikke foreskrevet et krav om rimelighedsvurdering 

eller et lignende administrativt skøn. 

 

63. Bekendtgørelsen blev ændret pr. 1. juli 2007 ved ændringsbekendtgørelse nr. 

596 af 8. juni 2007, som indeholdt følgende ændringer til § 5 som citeret 

ovenfor: 

§ 5, stk. 1, affattes således:  
» § 5. I priserne for opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas kan indregnes henlæg-
gelser til nyinvesteringer, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2.«  

 

64. Punkt 33 foran indeholder citater fra vejledningen af 30. januar 1986 fra Gas- 

og Varmeprisudvalget til afskrivningsbekendtgørelse nr. 648 af 19. december 

1985. I sammenhæng med disse citater fremgår bl.a. følgende specifikt om 

henlæggelser: 
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”[...] 

Henlæggelser 

Det fremgår af § 5, stk. 1, at gas- og varmeprisudvalget kan tillade, at der i priserne indregnes 

henlæggelser til nyinvesteringer. Udvalget har imidlertid vedtaget, at virksomheder uden særskilt 

tilladelse kan indregne henlæggelser i priserne, så længe indregningen foretages i overensstem-

melse med bekendtgørelsens regler og udvalgets anvisninger, jfr. nedenfor. 

[...]”  

 
”[...] Virksomheder, der vil indregne henlæggelser i priserne, må oplyse disse budgetterede an-

lægssummer. For nærmere at belyse sammenhængen, må der endvidere udarbejdes budgetter 

for anlægsaktiviteterne for i hvert fald 5 år ud i fremtiden, og disse langtidsbudgetter må revideres 

årligt. Disse oplysninger indsendes årligt til udvalget med tilhørende beregninger, der viser, at 

henlæggelserne er i overensstemmelse med reglerne. 

[...]” 

  

65. Trods enslydende krav om tilladelse i afskrivningsbekendtgørelsen for for-

rentning af indskudskapital og henlæggelser, var praksis om tilladelsen såle-

des forskellig, jf. gennemgangen af praksis om indhentning af forudgående til-

ladelse til forrentning af indskudskapital i afsnit 2.1 og 2.5 foran. 

2.12 STRAFFEBESTEMMELSER OG PRAKSIS OM URIGTIGE OPLYSNINGER 

66. Varmeforsyningslovens § 34 lyder i sin helhed: 

 
§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) etablerer nye kollektive varmeforsyningsanlæg efter § 4 eller nye anlæg efter § 4 a eller udfø-

rer større ændringer i eksisterende sådanne anlæg uden godkendelse, 

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse eller godkendelse efter loven, 

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulov-

ligt forhold, 

4) undlader at udskille driften efter § 23 g, 

5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i 

§§ 23 l og 23 m, 

6) anvender midler i strid med § 23 m, stk. 3, eller 

7) meddeler energi-, forsynings- og klimaministeren, Energitilsynet, Energiklagenævnet eller 

kommunalbestyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at af-

give eller tilvejebringe oplysninger. 

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for over-

trædelse af bestemmelser i forskrifterne. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-

vens 5. kapitel. 

 

67. § 6 i bekendtgørelse nr. 1070 af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af 

priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af 

fjernvarme samt hel eller delvis salg af ejerandele i varmeforsyningsvirksom-

heder (ophævet ved bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009) lyder: 

 
§ 6. Med bøde straffes, jf. lovens § 34, stk. 2, 

1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, 

2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne bekendtgørel-

se. 

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-

felovens 5. kapitel. 

 

68. Umiddelbart foreligger der ingen praksis for at anvende de nævnte straffebe-

stemmelser.  
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2.13 SELVINKRIMINERING 

69. Af artiklen ”Selvinkriminering i forvaltningsretten?” af Anders Valentiner-

Branth, Susie Stærk Ekstrand og Kristine Lilholt Nilsson, 2012,
20

 fremgår 

bl.a. følgende: 

 
”[...] 

Forbuddet mod selvinkriminering indebærer, at en person, der er mistænkt for at have begået et 

strafbart forhold, har ret til ikke at udtale sig eller give oplysninger, som kan medvirke til at opklare 

det påståede strafbare forhold. 

[...]”. 
 

”[...] 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har også i sin praksis slået fast, at EMRK, artikel 

6, stk. 1, blandt andet er til hinder for, at administrative myndigheder anvender strafsanktionerede 

oplysningspligter over for en person, som er anklaget for en forbrydelse, med henblik på at få 

personen til selv at medvirke til at opklare den påståede forbrydelse. Det gælder, hvad enten der 

er tale om afgivelse af forklaring eller om fremskaffelse af dokumenter mv. 

[...]”. 

 
”[...] 

For at selvinkrimineringsforbuddet finder anvendelse, skal der foreligge en konkret mistanke om, 

at der er begået noget strafbart. Der skal altså foreligge omstændigheder, spor mv., som på ob-

jektivt grundlag og med rimelighed kan tale for vedkommendes skyld. 

[...]”. 

 
”[...] 

Princippet om, at der er et forbud mod selvinkriminering, vil imidlertid efter vores opfattelse også 

efter omstændighederne kunne anvendelse i situationer, hvor der ikke findes en decideret oplys-

ningspligt. Hvis for eksempel myndigheden foretager en partshøring om et forhold, hvor borgeren 

er mistænkt for at have begået noget strafbart, kan det få betydning for afgørelsen i den admini-

strative sag, hvorvidt borgeren udtaler sig eller ej – og samtidig kan borgeren risikere, at de op-

lysninger, der gives, vil blive brugt mod vedkommende i en straffesag. Også i denne situation skal 

myndigheden således være opmærksom på dette princip, ligesom den også i denne situation ef-

ter forvaltningslovens § 7 og god skik kan være en pligt til at vejlede borgeren. 

[...]”. 

2.14 PRAKSIS OM ENERGITILSYNETS SAGSTILRETTELÆGGELSE OG REAKTI-

ONSPLIGT MV. 

70. Energitilsynet skal som offentlig myndighed reagere på en konkret mistanke 

om ulovligheder, jf. FOB 1990.83 som udtrykt fx i begrundelsen for Energi-

klagenævnets afgørelser j.nr. 1021-10 af 5. januar 2011 og  j.nr. 1021-105 af 

18. maj 2009.
21

 

 

71. Energiklagenævnet har i j.nr.1021-15 af 1. september 2015
22

 udtalt følgende 

om Energitilsynets mulighed for at tilrettelægge sine sager: 

 
”[...] 

Med hensyn til Energitilsynets opdeling af klagers henvendelser til Energitilsynet i tre separate 

sager finder Energiklagenævnet, at det i vidt omfang - under behørig hensyntagen til de formelle 

forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler – er op til Energitilsynet at tilrettelægge tilsynets hånd-

tering af tilsynets sager. Dette gælder også udskillelse af en sags enkelte elementer til afgørelse i 

 
20 http://www.horten.dk/~/media/Ret%20og%20Indsigt/022011/Selvkriminering-i-forvaltningsretten.pdf  

21 Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk. 

22 Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk. 
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flere separate dele. Da spørgsmålet om afskrivningsgrundlaget for transmissionsledningen efter 

Energiklagenævnets umidde bare opfattelse juridisk set kan afgøres forud for spørgsmålet om 

den generelle prisfastsættelse for varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, kan Energitilsynets udskil-

lelse af spørgsmålet om afskrivningsgrundlaget for transmissionsledningen til separat afgørelse 

ikke give Energ klagenævnet anledning til bemærkninger. 

[...]”. 

2.15 OFFICIALPRINCIPPET 

72. Officialprincippet
23

 (også kaldet officialmaksimen eller undersøgelsesprincip-

pet) indebærer, at forvaltningsmyndigheden har ansvaret for, at de nødvendige 

oplysninger til brug for behandlingen af en sag foreligger. Officialprincippet 

er en garantiforskrift, hvis iagttagelse generelt har væsentlig betydning for af-

gørelsers lovlighed og rigtighed. 

 

73. En myndighed har således, inden der træffes afgørelse i sagen, pligt til i rele-

vant omfang at undersøge sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den 

rigtige afgørelse. Myndigheden har med andre ord ansvaret for, at sagen er til-

strækkeligt oplyst til, at der kan træffes den rigtige afgørelse. Dette betyder 

dog ikke, at de nødvendige oplysninger altid skal fremskaffes af forvaltnin-

gen. I ansøgningssager vil det ofte påhvile ansøgeren at fremskaffe en række 

oplysninger. Det er som udgangspunkt den offentlige myndigheds opgave, 

men det kan dog tillægges betydning, hvad sagsområde og sagtype, der er tale 

om. Indgreb stiller som udgangspunkt større krav til myndigheden, hvorimod 

adressaten i ansøgningssager selv kan have en del af ansvaret for sagsoplys-

ningen. I ansøgningssager vil det ofte påhvile ansøgeren at fremskaffe en 

række oplysninger. 

 

74. Hvilke oplysninger der er nødvendige for forvaltningsmyndighedens behand-

ling af den konkrete sag, det vil sige hvilke oplysninger og undersøgelser, der 

er nødvendige for, at myndigheden kan træffe afgørelse i en sag, kan der ikke 

opstilles en almindelig regel om. Er der ikke fastsat regler om, hvilke oplys-

ninger der skal indhentes, eller er reglerne ikke udtømmende, er det forvalt-

ningsmyndigheden, der vurderer, hvilke oplysninger der er nødvendige. For-

valtningsmyndigheden skal dog alene oplyse og undersøge en sag så langt, 

som er nødvendigt i den enkelte sag for at træffe en materielt lovlig og rigtig 

afgørelse.  

2.16 LIGHEDSGRUNDSÆTNINGEN 

75. Lighedsgrundsætningen
24

 fastsætter, at væsentligt lige forhold skal behandles 

lige i retlig henseende – ensartede fakta skal føre til ensartede retsfølger. Lig-

hedsgrundsætningen har især betydning som en supplerende ramme ved an-

vendelsen af bestemmelser, som overlader myndigheden et skøn.  

 
23 Der kan læses nærmere om officialprincippet i den forvaltningsretlige litteratur, f.eks. ”Forvaltning, sagsbe-

handling” af Karsten Revsbech m.fl., side 145 ff., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 7. udgave, 2014, og 

”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., side 447 ff., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. ud-

gave, 2002.  

24
 Der kan læses nærmere herom i den forvaltningsretlige litteratur, se f.eks. ”Forvaltningsret, opgaver, hjemmel, 

organisation” af Bent Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 2. udgave, side 146 ff. og 182 ff., 
og ”Forvaltningsret, Almindelige emner”, af Jens Garde m.fk., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, 6. 

udgave, side 253 ff. 
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76. Enkeltstående fravigelser af praksis til fordel for en virksomhed eller borger 

må for så vidt betragtes som værende i strid med den almindelige ligheds-

grundsætning, medmindre der i det enkelte konkrete tilfælde foreligger en 

saglig og tungtvejende grund til fravigelsen. Eksempelvis er der en forvalt-

ningsretlig begrænsning i adgangen til at tilbagekalde begunstigende forvalt-

ningsakter, som beror på en fejlagtig retsanvendelse. Dette forpligter dog ikke 

myndigheden til i fremtidige afgørelser at gentage den fejlagtige retsanven-

delse. Se også nedenfor om berettigede forventninger. 

2.17 VEJLEDNINGSPLIGT  

77. Forvaltningslovens § 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 lyder i 

sin helhed: 

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der 
retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 
Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens 
sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. 

 

78. Af den gældende vejledning om forvaltningsloven, nr. 11740 af 4. december 

1986, fremgår følgende: 

 

”[…]  

VEJLEDNINGENS FORM OG INDHOLD  

FORM  
29. For alle forvaltningsmyndigheder gælder der en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden 
for de sagsområder, der varetages af myndigheden. Vejledningen bør ydes i den eller de former, 
der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en 
publ kation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, 
herunder telefonisk vejledning.  
 
Vejledningens form og omfang vil i øvrigt afhænge af en konkret vurdering af den enkelte borgers 
behov og forudsætninger på det pågældende område. Der bør efter omstændighederne også vej-
ledes om, at der kan ydes supplerende individuel vejledning, hvis den pågældende ønsker det.  
[…]” 
 
”[…]  
RETSVIRKNINGEN  
37. Opfyldelsen af kravet om vejledning er en tjenestepligt for de offentligt ansatte, og institutio-
nernes ledelser er forpligtet til at tilrettelægge arbejdet i institutionerne således, at der kan ydes 
borgerne vejledning. Manglende eller ufuldstændig vejledning vil normalt ikke kunne påvirke en 
forvaltningsafgørelses gyldighed.  
29. For alle forvaltningsmyndigheder gælder der en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden 
for de sagsområder, der varetages af myndigheden. Vejledningen bør ydes i den eller de former, 
der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en 
publ kation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, 
herunder telefonisk vejledning.  
 
Vejledningens form og omfang vil i øvrigt afhænge af en konkret vurdering af den enkelte borgers 
behov og forudsætninger på det pågældende område. Der bør efter omstændighederne også vej-
ledes om, at der kan ydes supplerende individuel vejledning, hvis den pågældende ønsker det. 

[…]” 

2.18 BERETTIGEDE FORVENTNINGER OG PRAKSIS HEROM 

79. Ved berettigede forventninger
25

 forstås et hensyn til den borger, der har 

 
25

 Se bl.a. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 2. december 2009, ”Afslag på dispensation til byggeri opført 
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indrettet sig i strid med det relevante retsgrundlag ud fra tillid til en forvalt-

ningsmyndigheds handlinger eller undladelser, og som har gjort eller medvir-

ket til, at borgeren kan fastholde myndigheden på handlingen eller undladel-

sen – uanset at dette er i strid med retsgrundlaget. 

 

80. Enhver forventning nyder dog ikke beskyttelse. Forventningen skal være be-

rettiget i kraft af den handling eller undladelse som forvaltningen har foretaget 

over for borgeren. Vurderingen af, om en given forventning er berettiget af-

hænger således af de konkrete forhold i det enkelte tilfælde. 

 

81. Når det skal afgøres, om der foreligger en berettiget forventning, og om 

forventningen skal nyde beskyttelse, vil en række forskellige momenter skulle 

inddrages. Der vil blandt andet kunne lægges vægt på, hvilke tilkendegivelser 

borgeren har modtaget, og den periode i hvilken og den måde hvorpå borge-

ren har indrettet sig i tillid til forventningen. Dernæst skal det vurderes, hvil-

ken form for retsbeskyttelse de berettigede forventninger nyder. I den vurde-

ring kan der bl.a. lægges vægt på, hvor stærkt hensynet til beskyttelse af for-

ventningerne, hvilke og hvor stærke modstående hensyn der foreligger, og 

hvilken retsfølge det vil resultere i. 

 

82. I afgørelse af 7. januar 2008 vedrørende Naturgas Fyn I/S tog Energiklage-

nævnet stilling til en klage fra Naturgas Fyn over Energitilsynets afgørelse af 

20. januar 2005, hvorved Energitilsynet havde afvist at godkende den af Na-

turgas Fyn anmeldte forrentning af indskudskapital efter varmeforsyningslo-

vens regler i perioden fra selskabets oprettelse i 1982 til og med 30. juni 2000. 

Det fremgår af afgørelsen, at selskabet fra 1. juli 2000 ikke var omfattet af 

varmeforsyningslovens regler.  

 

83. I sagen havde Naturgas Fyn den 4. august 1982 indsendt en fælles prisanmel-

delse sammen med DONG A/S og de regionale naturgasselskaber. I Energi-

klagenævnets bemærkninger anføres på side 53, at anmeldelsen var ledsaget 

af langtidsbudgetter og en indledning om, at selskaberne anmelder forbruger-

priserne på baggrund af langtidsbudgetter frem til 2003. I klagenævnets be-

mærkninger citeres endvidere følgende fra anmeldelsen: 

 
Under prisanmeldelsens kapitel IV - punkt 2 – selskabernes økonomi og afregningspriser over for 

de regionale selskaber fremgår det, at 

 
”[…] DONG A/S og det enkelte regionale selskab […] over en nærmere periode [skal] have dæk-

ket selskabernes omkostninger, herunder driftsudgifter, forrentning af fremmedkapital, 

driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer samt under hensyntagen til selska-

bernes risiko en rimelig forrentning af indskudskapital. […]” 

 
Under kapitel V – punkt 1 – Renter – fremgår det, at 

”[…] der er forudsat en effektiv rente på 18 % p.a. […] Renteberegningen omfatter såvel frem-

medkapital som egenkapital.[…]” 

 
Under afsnittet Egenkapital incl. renter i samme kapitel fremgår det, at 

 

ca. 30 år tidligere” med nærmere litteraturhenvisninger (2008-18-2). 
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”[…] Egenkapital incl. renter er de regionale naturgasselskabers indskudskapital tilskrevet 18 % 

p.a. effektiv rente. 

 

84. Videre i klagenævnets bemærkninger gengives en række citater: 

 
Gas – og Varmeprisudvalget skrev den 20. september 1982, at 

 
”[…] Direktoratet har foretaget en gennemgang af det nu foreliggende materiale og finder ud fra 

dette ikke, at der herefter mangler oplysninger, der i henhold til anmeldelsesreglerne kræves for, 

at anmeldelsen af naturgastariffen […] kan anses for behørig. 

 
Det skal dog bemærkes, at den fælles anmeldelse kke er sket rettidigt. […]” 

 
I monopoltilsynets meddelelser nr. 12 fra 1983 fremgår det, at der i august 1982 blev foretaget 

anmeldelse af naturgaspriser. Anmeldelsen omfattede langtidsbudgetter for naturgasselskaberne. 

Det fremgår således, at 

 
”[…] I henhold hertil ville de anmeldte afregningspriser medføre, at hvert enkelt af de regionale 

selskaber samt D.O.N.G. A/S opnår dækning af samtlige omkostninger på samme tidspunkt i år 

2003. Beregningerne heraf tager udgangspunkt i april 1982-niveau, og der er forudsat 10 % årlige 

pris- og omkostningsstigninger. Der er forudsat en effektiv rente af såvel fremmed- som egenka-

pital på 18 % p.a. Afskrivninger indregnes med 1/15 af investeringerne i de enkelte år, og påbe-

gyndes i 1984. […]” 

 
Energiklagenævnet finder, at Gas- og Varmeprisudvalget på denne baggrund således allerede 

ved den fælles prisanmeldelse har været vidende om den ønskede forrentning af indskudskapital 

med opgørelse af rentesats. Udvalget har i første omgang besvaret anmeldelsen med, at anmel-

delsen ikke indebar godkendelse, men har senere fastslået, at anmeldelsen var behørig. Energi-

klagenævnet finder, at udvalgets angivelse af, at anmeldelsen var behørig, har medført, at Natur-

gas Fyn I/S med føje har kunnet få den opfattelse, at også forrentningen af indskudskapital var 

godkendt, idet der ikke på dette tidspunkt forelå et krav om, at der skulle være en særskilt god-

kendelse af forrentning af indskudskapitalen. 

 

85. Der er således lagt vægt på dels en vurdering af, at Gas- og Varmeprisudval-

get positivt vidste, at den fælles prisanmeldelse indeholdt et ønske om for-

rentning af indskudskapital, og dels at Gas- og Varmeprisudvalget i sin kom-

munikation over for Naturgas Fyn I/S har givet anledning til, at virksomheden 

med føje kunne have fået den opfattelse, at forrentningen af indskudskapitalen 

var godkendt.  

 

86. For perioden efter at denne berettigede forventning hos Naturgas Fyn I/S var 

etableret af Gas- og Varmeprisudvalgets kommunikation i 1982 og frem til 

2000, fremgår følgende af Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen: 

 
”[...] 

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 ind-

sende årsregnskab til Gas- og Varmeprisudvalget samt vedtægter, såfremt de blev ændret. Af 

både årsregnskaber og vedtægter fremgik, at forrentningen af indskudskapitalen var blevet ind-

regnet 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 indskudskapita-

len reagerede på Naturgas Fyn I/S´ indsendelse af årsregnskaber, idet regnskaberne blev ind-

sendt til orientering. Energitilsynet har herudover påpeget, at udvalgets mulighed for at udstede 

påbud efter varmeforsyningslovens § 28, stk. 4, angik priserne, hvi ke ikke fremgik af regnska-

berne. 
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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 ind-

skudskapitalen i priserne, hvi ket Gas- og Varmeprisudvalget ikke har haft bemærkninger til. 

 

Energiklagenævnet finder herefter, at Gas- og Varmeprisudvalget ikke ved den fælles prisanmel-

delse 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 lø-

bende og igennem en længere periode ved de indsendte årsregnskaber er blevet gjort opmærk-

som 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 ud-

sendt en vejledning med henblik på at fastsætte proceduren for en godkendelse af forrentning af 

indskudskapital, ikke kan føre til andet resultat. 

[...]”. 

 

87. Af begrundelsen fremstår den fælles prisanmeldelse, som omfattede hele peri-

oden 1982-2000, som central også for udfaldet af Energiklagenævnets vurde-

ring. Af øvrige forhold er det især Gas- og Varmeprisudvalgets kommunikati-

on til Naturgas Fyn I/S i 1982 omkring den fælles prisanmeldelse der har be-

tydning, samt de forhold, at prisanmeldelsen skete før udsendelse af vejled-

ning om godkendelse af forrentning, og at der ikke var nogen anden kommu-

nikation fra Gas- og Varmeprisudvalget direkte til Naturgas Fyn I/S om deres 

varmepris og forrentning i hele perioden frem til 2000.    

 

88. I Energiklagenævnet afgørelse, j.nr. 1021-17-13, af 28. november 2017 om 

prisen på fjernvarme leveret af Brdr. Hartmann A/S til Tønder Fjernvarmesel-

skab A.m.b.a. behandles dels, hvorvidt det langvarige sagsforløb og størrelsen 

af det beløb, der skal efterreguleres, i sig selv har givet varmeforsyningen en 

retligt beskyttet forventning om, at der ikke skal ske efterregulering af varme-

prisen, dels hvorvidt udtalelser fra Energitilsynet til varmeforsyningen har gi-

vet grundlag for en retligt beskyttet forventning. I afgørelsen fremgår følgen-

de baggrund og betragtninger i klagenævnets begrundelse for afgørelsen, hen-

holdsvis side 11-12 og side 14: 

 
”[...] 

Energitilsynet har vurderet, at efterreguleringen skal foretages tilbage fra den 1. oktober 2003, 

idet der siden dette tidspunkt kke har foreligget aftaler mellem parterne om leveringen af fjern-

varme. Energitilsynet har oplyst, at det reelle likviditetsmæssige mellemværende mellem klageren 

og Tønder Fjernvarme er ca. 20 mio. kr.  

 

Energitilsynet har henvist til Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 (j.nr. 1021-11-33) om 

prisen for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S. I denne afgørelse, der vedrørte et 

spørgsmål om tilbageførsel af ca. 251 mio. kr. til Fjernvarme Fyn, udtalte Energiklagenævnet, at 

udgangspunktet ifølge administrativ praksis er, at en opstået overdækning skal indregnes i det 

følgende regnskabsår eller efter omstændighederne i prisen over flere år. Der er ikke i varmefor-

syningslovens § 21, stk. 4, indeholdt begrænsninger af, hvor lang en tidsmæssig periode en efter-

regulering af en overdækning kan vedrøre, og Energiklagenævnet fandt på denne baggrund, at 

en efterregulering, der vedrører en 10-årig periode, kke som udgangspunkt kan anses for at væ-

re i strid med varmeforsyningslovens regler.  

 

Energiklagenævnet anførte endvidere i afgørelsen, at der ved bedømmelsen af, om et offentlig-

retligt krav kan anses for bortfaldet, kan lægges vægt på, om den forpligtede har haft grund til at 
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indrette sig i tillid til, at kravet ikke vil blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes det offentlige, 

at kravet ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt.  

 

I nærværende sag er det ligeledes Energiklagenævnets vurdering, at efterreguleringen som ud-

gangspunkt må angå hele perioden fra 2003. Der har efter det oplyste i hele denne periode været 

tvist mellem parterne om prisen for fjernvarmen, og klageren kan derfor ikke have indrettet sig i 

tillid til, at betalingen for fjernvarmen var endelig. Sagen har verseret for Energitilsynet i 7 år og 

for Energiklagenævnet i 2 år, men der er kke herved givet klageren en retligt beskyttet forvent-

ning om, at der ikke skulle ske efterregulering. Heller ikke størrelsen af det beløb, som skal efter-

reguleres, kan i sig selv føre til, at resultatet er urimeligt. 

[...]”. 

 
”[...] 

Energiklagenævnet vurderer, at det for størstedelen af perioden beror på klagerens egne forhold, 

at klageren har valgt at fordele udgiften til naturgas mellem procesvarmen og fjernvarmen i stedet 

for at indregne et overskud i priserne som anvist i varmeforsyningslovens § 20 b, stk. 1, 2. pkt. 

Det er imidlertid oplyst, at Energitilsynet i tilkendegivelsen af 26. januar 2012 og de efterfølgende 

ti kendegivelser af 9. november 2012 og 8. maj 2013 udtalte, at klageren kunne anvende en for-

delingsnøgle på 1,25. Klageren har dermed haft grund til at tro, at der skulle ske fordeling af ud-

giften til naturgas, og klageren har dermed ikke haft anledning til at anvende fremgangsmåden i 

varmeforsyningslovens § 20 b, stk. 1, 2. pkt. Energiklagenævnet finder på den baggrund, at ræk-

kevidden af varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, skal begrænses således, at det tillades klageren 

at indregne overskud efter § 20 b, stk. 1, 2. pkt., fra den 1. januar 2012. 

[...]”. 

 

89. Uden for varmeforsyningslovens område har Energiklagenævnets afgørelse af 

23. april 2014, j.nr. 1011-13-91, behandlet spørgsmålet om berettigede for-

ventninger og myndighedspassivitet. Sagen vedrørte elnetvirksomheden 

NRGi Net A/S og elforsyningsloven. Af Energiklagenævnets begrundelse for 

afgørelsen fremgår bl.a.: 

 

”[...] 
Det er ifølge indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 22, stk. 1, netvirksomheden, der 
skal udarbejde en årsrapport for det forgangne år, bl.a. indeholdende en redegørelse for den op-
nåede forrentning og forrentningsprocent. Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret eller 
registreret revisor.  

 
Ved Energitilsynets bagudrettede indtægtsrammeudmelding træffer tilsynet således på baggrund 
af netvirksomhedens årsrapport afgørelse om reduktion af indtægtsrammen som følge af merfor-
rentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, stk. 2.  
 
Det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013, at tilsynet har konstateret, at den af til-
synet benyttede metode til opgørelse af forrentning for reguleringsårene 2005-2007 kke har væ-
ret i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004, og at Energitilsynet 
har undladt at reducere klagers indtægtsrammer, uanset at der i reguleringsårene 2006 og 2007 
på baggrund af den anvendte, forkerte beregningsmetode har været merforrentning hos klager, 
hvi ket ligeledes er i strid med indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004. Energitilsynet har 
dog ifølge det oplyste i indtægtsrammeudmeldingen for NRGi Net A/S i reguleringsåret 2006 
medtaget merforrentningen, dog opgjort efter den forkerte metode. 

[...]”. 
 

”[...] 
Da de bagudrettede indtægtsrammer i årene 2007-2009 er udmeldt i strid med indtægtsramme-
bekendtgørelse nr. 1520/2004, er udmeldingerne behæftet med væsentlige hjemmelsmangler, og 
det fører som udgangspunkt til, at udmeldingerne er ugyldige. Det skal herefter vurderes, om ind-
rettelseshensynet som påberåbt af klager kan føre til, at indtægtsrammen alligevel kke skal re-
duceres.  

 
Klager og dennes revisor er professionelle aktører, som kke kan have haft den opfattelse, at 
merforrentninger ikke skulle føre til indtægtsrammereduktioner, og kan derfor til en vis grad siges 
at have medvirket til de pågældende fejl ved ikke at gøre Energitilsynet opmærksom herpå.  

 
Energitilsynet har kke alene foretaget forkerte beregninger, men tillige undladt at reducere kla-
gers indtægtsrammer på trods af de konstaterede, forkert opgjorte, merforrentninger, og klager 
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har dermed ikke haft mulighed for at indrette sig herefter. Energiklagenævnet finder derfor, at 
klager som følge af den forløbne tid sammenholdt med Energitilsynets ekspertise har kunnet ind-
rette sig i tillid til, at Energitilsynets udmeldte indtægtsrammer uden reduktion for merforrentnin-
gerne var korrekte, og klager har derfor haft en forventning herom.  
 
Klagers forventning må vejes op imod hensynet til slutbrugerne, hvilket indgår i elforsyningslo-
vens formålsbestemmelse som et hovedhensyn. En netvirksomhed vil som følge af en manglen-
de reduktion i hvert efterfølgende år have mulighed for flere indtægter, end hvad netvirksomhe-
den reelt skulle have haft mulighed for, hvorved slutbrugerne udsættes for en varig ris ko for mer-
opkrævning fra virksomheden (idet det kke er selvfølgeligt, at netvirksomheden udnytter hele sin 
indtægtsramme). 
 
Energiklagenævnet finder efter en samlet konkret vurdering, at hensynet til klager i den forelig-
gende sag må vige for hensynet til korrekt administration af reglerne samt det lovfæstede hensyn 
til slutbrugerne. Der skal derfor ske en reduktion af klagers indtægtsramme som følge af merfor-
rentningen.  
 
I medfør af indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, stk. 2, skal reduktionen ske på én 
gang i det nærmest følgende reguleringsår efter regnskabsaflæggelsen. Det forhold, at Energitil-
synet ikke på et tidligere tidspunkt har truffet afgørelse om merforrentning og reduktion af ind-
tægtsrammen og dermed har forholdt sig passivt, kan efter Energiklagenævnets opfattelse kke i 
denne sag føre til, at den foreskrevne reduktion bortfalder, jf. det ovenfor anførte om afvejningen 
af hensynene. Energ klagenævnet er enig med Energitilsynet i, at der skal ske en samlet, varig 
reduktion fremadrettet, idet Energi-klagenævnet lægger vægt på hensynet til klagers forventning, 
og at hensynet til slutbrugerne ikke taler afgørende herimod, når blot indtægtsrammereduktionen 
pålægges fremadrettet. Energiklagenævnet følger derved sin sædvanlige praksis om, at efterre-
gulering som udgangspunkt skal ske fremadrettet. 

[...]”. 

 

90. Argumentet om professionel aktør er også anvendt i domspraksis på energi-

området, f.eks. Retten i Holstebros dom af 6. november 2013 i sag nr. BS 7-

68/2013 Nordvestjysk Elforsyning amba (NOE) mod Energiklagenævnet. Af 

dommens præmisser fremgår: 

 

”[...] 

NOEs brev af 18. januar 2017 til Energistyrelsen er formuleret som en orientering om at NOE var 

interesseret i at opstille vindmøller syd for Rønland eller i en anden række på Fjordgrundene, så-

fremt en placering langs Vestkyststien eller på østsiden af diget på Harboøre Tange ikke var mu-

lig. NOE ville i den forbindelse gerne deltage i et møde med Energistyrelsen om sagen med hen-

blik på at få vejledning om muligheder og godkendelsesprocedurer. Brevet kan efter sin ordlyd og 

sin kortfattede formulering ikke betragtes som en ansøgning om forundersøgelsestilladelse. NO-

Es efterfølgende brev til Energistyrelsen dateret den 2. maj 2007, hvori NOE blandt andet beskri-

ver behovet for, at NOE konkretiserer sine planer, understøtter da også, at brevet af 18. januar 

2007 ikke var en ansøgning. 

 

I brev af 26. februar 2008 til Energistyrelsen skrev NOE, at NOE var interesseret i at etablere en 

vindmøllepark syd for Rønland eller på Fjordgrundene i Nissum Bredning, og at NOE ansøgte om 

at komme i betragtning til disse placeringer. Dette brev var ubestridt en ansøgning, men efter an-

søgningens ordlyd var NOE kun interesseret i at etablere én vindmøllepark, og retten klan derfor 

tiltræde, at Energistyrelsen efter at have meddelt NOE forundersøgelsestilladelse til Fjordgrunde-

ne betragtede ansøgningen vedrørende placering syd for Rønland som bortfaldet.  

 

NOE er en stor og professionel drevet virksomhed, som Energistyrelsen måtte formode havde 

indsigt i gældende regler, herunder ansøgningsprocedurer, og som Energistyrelsen måtte formo-

de klart udtrykte sine ønsker og synspunkter i parternes korrespondance. Retten finder herefter 

og på baggrund af det oplyste, at Energistyrelsen kke har forsømt nogen pligt efter Forvaltnings-

loven til at vejlede NOE. [...]”. 

2.19 SEKRETARIATETS BEMYNDIGELSE 

91. Energitilsynet bemyndigede i principnotatet sekretariatet til at træffe afgørelse 

i sager om forrentning af indskudskapital på vegne af Energitilsynet. Af nota-

tet fremgår bl.a.: 
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”Indenfor disse rammer bemyndiger Energitilsynet sekretariatet til at træffe afgørelse i alle sager 

om ansøgning om tilladelse til indregning af en rimelig forrentning af indskudskapitalen, når Ener-

gitilsynet har taget stilling til den WACC-model, der indgår i vurderingen af, hvad der udgør en ri-

melig forrentningssats.” 

 

92. EGJ 2017 indeholdt følgende bemyndigelse: 

 
”[...] 

10. Energitilsynet bemyndiger samtidig sekretariatet til:  

 

 At træffe afgørelse i alle sager om ansøgning om tilladelse til indregning af en rimelig 

forrentning af indskudskapitalen – både verserende og fremtidige – inden for rammerne 

af denne sag, inkl. bilag, herunder tilkendegivelserne ”WACC på varmeområdet”, ”Kri-

terier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital”, ”Opgørelse af indskuds-

kapital ved forenet produktion m.m.”, ”Principnotatet” og ”Administrationsgrundlaget”.  

 

 At forhandle med EGJ Varme og med andre ansøgere, som får godkendt forrentning, 

om plan for indregning af forrentningen og til at tiltræde den, hvis varmeprisen kke bli-

ver urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og Energitilsynets forrentningsor-

den § 39. 

[...]”. 


