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

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

2000-2005. Tilsynet tilkendegav samtidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkræ-

vede forrentning i perioden 2000-2005 skulle tilbageføres til forbrugerne over en år-

række efter nærmere aftale med tilsynet. Afgørelsen med tilhørende bilag er vedlagt 

dette brev. 

Det følger af varmeforsyningsloven1 § 21, stk. 4, at såfremt Forsyningstilsynet finder, at 

tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er i strid med bestemmelserne i §§ 

20, 20 b eller 20 c, § 28 b, stk. 4, eller regler udstedt 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 andre betingelser.  

Forsyningstilsynet finder, at der er tale om et urimeligt forhold når ikke-godkendt forrent-

ning er indregnet i varmepriserne, og at den indregnede forrentning for perioden 2000-

2005 derfor skal tilbageføres. Forsyningstilsynet behandler den indregnede ikke-god-

kendte forrentning som en overdækning, idet Verdo Varme har opkrævet mere end var-

meforsyningslovens prisbestemmelser tillader, hvorfor tilbageførsel af forrentning skal 

ske iht. praksis for afvikling heraf. 

Forsyningstilsynets oplæg til forhandling 

Verdo Varme skal tilbageføre et beløb svarende til 234.788.445 kr., da Verdo Varme har 

indregnet denne forrentning uden godkendelse og Forsyningstilsynet efterfølgende har 

afvist, at Verdo Varme kan indregne forrentning for perioden 2000-2005. Den indreg-

nede forrentning er dermed indregnet i strid med varmeforsyningslovens § 20. 

I forbindelse med dette oplæg til forhandling har Forsyningstilsynet bl.a. taget udgangs-

punkt i Verdo Varmes senest anmeldte priser, budgetter og priseftervisninger. Forsy-

ningstilsynet har foretaget en konkret vurdering af forrentningens beløbsmæssige stør-

relse, samt en vurdering af, hvorvidt Forsyningstilsynet finder det rimeligt at tilbageføre 

1 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning. 
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forrentningen over flere år i modsætning til hovedreglen for overdækninger, som inde-

bærer, at overdækninger som udgangspunkt skal føres tilbage til varmeforbrugerne, året 

efter overdækningen er konstateret. Der kan henvises til Energitilsynets vejledning om 

praksis for afvikling af overdækning2.  

 

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

2019, har Forsyningstilsynet lagt til grund, at Verdo Varmes samlede omkostninger i 

perioden i gennemsnit har været ca. 300 mio. kr. Det er Forsyningstilsynets opfattelse, 

at det vil være forholdsmæssigt at tilbageføre forrentningen over 3 år, dvs. i år 2019 – 

2021, hvilket svarer til 78.262.815 kr. hvert af de tre år. En tilbageførsel over 3 år vil 

dermed medføre en reduktion i prisen svarende til ca. 26 pct., hvilket efter Forsynings-

tilsynets opfattelse både er hensigtsmæssigt i forhold til forrentningens størrelse, samt 

hensynet til forbrugerne og prisen.  

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

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

len i efterfølgende år.  

 

Verdo Varme kan også vælge at tilbagebetale beløbet til forbrugerne ved kontant over-

førsel til forbrugerne i stedet for at nedsætte varmepriserne.    

 

Videre forløb  

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

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

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

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

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

påklages til Energiklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldte. 

 

Ovenstående er Forsyningstilsynets oplæg til forhandling med henblik på at bringe det 

ulovlige forhold til ophør. Det er således en anvisning fra Forsyningstilsynet til at rette 

op på de forhold, der ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder 

reglerne om forrentning af indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet beder Verdo Varme oplyse, hvorvidt Verdo Varme vil tage oplægget 

til forhandling til efterretning. Såfremt Verdo Varme ikke ønsker at tage Forsyningstilsy-

nets oplæg til efterretning, bedes Verdo Varme om at fremsende sit oplæg til, hvordan 

det urimelige forhold skal bringes til ophør.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at såfremt der ikke kan opnås enighed om hvordan det 

urimelige forhold skal bringes til ophør, vil Forsyningstilsynet ved afgørelse kunne på-

lægge Verdo Varme at tilbageføre beløbet på de fastlagte vilkår. En sådan afgørelse vil 

kunne påklages til Energiklagenævnet. 

 

Verdo Varme bedes oplyse om Forsyningstilsynets oplæg tages til efterretning eller 

fremsende sit oplæg til at bringe det urimelige forhold til ophør senest den 14. februar 

 
2 VEJ nr. 9297 af 1. juni 2009 (link) 
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2019. Er Verdo Varme ikke vendt tilbage inden for denne frist vil Forsyningstilsynet 

træffe afgørelse i henhold til ovenstående oplæg.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Dalsgaard Clausen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41714313 

MDCL@forsyningstilsynet.dk 


