
 

 

 

17. december 2019 

J.nr. 18/03961 

PFQU 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse og tilkendegivelse om forrentning af 

indskudskapital for årene 2006-2017 for Verdo 

Varme 

  

RESUMÉ 

Verdo Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2006-2017 efter 

de regler, der var gældende frem til den nye afskrivningsbekendtgørelse d. 17. maj 

2017. Verdo Varmes ansøgning om forrentning for årene 2018-2020 vil blive behandlet 

senere i en særskilt sag, da den skal behandles efter de nye regler om forrentning af 

anvendt indskudskapital.     

 

Forsyningstilsynet har undervejs påpeget en del mangler i den fremlagte dokumenta-

tion og har flere steder korrigeret Verdo Varmes opgørelse af indskudskapitalen, da 

det ikke vil være rimeligt, hvis varmeforbrugerne skal betale forrentning af et forrent-

ningsgrundlag, der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret fra Verdo Varmes side. Således 

er den kapital, der søges forrentning af, reduceret med ca. 273 mio. kr. fra ca. 567 mio. 

kr. til ca. 294 mio. kr. jf. tabel 1. Af denne reduktion skyldes 150 mio. kr., at Forsy-

ningstilsynet ikke kan anerkende en gældseftergivelse som værende indskudskapital. 

 

  

TABEL 1 | OVERSIGT OVER FORRENTNINGSBELØB, VERDO VARME 

 
 

mio. kr.

Verdos indskudskapital ult. 1980 (opgjort per nov. 2007) 389

Verdos egne reduktioner i løbet af sagsbehandlingen -21

Verdos opgørelse af udlodning år 2000 -7

Verdos opgørelse af efterfølgende indskud (1981-2006) 206

Verdos reviderede opgørelse af indskudskapital 567

Forsyningstilsynets reduktion i Verdos opgørelse -273

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital pr. 2006 294

Verdos opkrævede forrentning 2006-2017 266

Forsyningstilsynets godkendte forrentning 2006-2017 -118

Beløb til tilbageførsel til Verdo Varmes kunder 149

Kilde: Forsyningstilsynet
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Den i denne afgørelse samlede godkendte forrentning for 2006-12 er ca. 118 mio. kr. 

De af Verdo Varme foretagne udlodninger har medført, at Forsyningstilsynet for perio-

den 2013-17 ikke kan godkende forrentning af indskudskapitalen, da denne pga. ud-

lodningerne bliver negativ, hvormed der ikke er en indskudskapital at beregne forrent-

ning af.  

 

Verdo Varme har i strid med reglerne opkrævet ikke godkendt forrentning for perioden 

2006-17 på i alt ca. 266 mio. kr. Derfor skal Verdo Varme tilbageføre et beløb på ca. 

149 mio. kr. til varmekunderne jf. tabel 1.  

 

AFGØRELSE  

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2 i varmeforsyningsloven1 og § 6 i af-

skrivningsbekendtgørelsen2, at Verdo Varme i priserne kan indregne forrentning af ind-

skudskapital for årene 2006 til 2012 på i alt 117.733.000 kr., jf. dog Forsyningstilsynets 

tilkendegivelse nedenfor. 
  
Det godkendte beløb på 117.733.000 kr. overstiges af en allerede indregnet ikke-god-
kendt forrentning på 266.302.705 kr. Differencen på 148.569.705 kr. skal derfor tilba-
geføres til forbrugerne hurtigst muligt, jf. Forsyningstilsynets sædvanlige praksis herfor.  

 

Forsyningstilsynet afslår i medfør af § 20, stk. 2 i varmeforsyningsloven og § 6 i af-

skrivningsbekendtgørelsen at godkende forrentning for perioden 2013-2017, da de fo-

retagne udlodninger medfører, at indskudskapitalen bliver negativ, hvormed der ikke er 

en positiv kapital at forrente. 

 

TILKENDEGIVELSE 

Forsyningstilsynet tilkendegiver i medfør af § 21, stk. 4 i varmeforsyningsloven, at 

Verdo Varme A/S skal anmelde en ny pris, hvori 148.569.705 kr. af den allerede ind-

regnede forrentning af indskudskapital uden tilladelse på i alt 266.302.705 kr. tilbage-

føres over en årrække efter en plan, der skal indgås nærmere aftale om med Forsy-

ningstilsynet. 

 

 

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

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning. 
2 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinve-

steringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning med senere ændringer. Be-

kendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 er pr. 19. maj 2017 ophævet og erstattet af bekendtgørelse 

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

gørelse nr. 941 af 4. juli 2017. Læs nærmere om bekendtgørelserne og deres overgangsbestemmel-

ser i pkt. 6 ff. i bilag 1.  
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SAGSFREMSTILLING  

Af oplysningerne i sagen fremgår bl.a., at Verdo Varme ved brev af 22. december 

2006 i forbindelse med anmeldelse af budgetter og priser gældende pr. 1. januar 

2007 ansøgte om forrentning af selskabets indskudskapital. Verdo Varme ansøgte 

om, at indskudskapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente + 1 

pct.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet anmodede ved brev af 9. oktober 2007 Verdo Varme 

om at sende en redegørelse for størrelsen af den indskudskapital, som selskabet øn-

skede forrentet, herunder oplysninger om hvordan kapitalen var tilvejebragt. 

 

Verdo Varme v/Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mortensen & Bierholm 

fremsendte ved brev af 13. november 2007 en opgørelse af selskabets fri egenkapi-

tal. Verdo Varme bemærker, at det er selskabets principale påstand, at al egenkapital 

er fri egenkapital. Subsidiært gør Verdo Varme gældende, at indskudskapitalen, sva-

rende til egenkapitalen pr. 1. marts 1981 med reguleringer og med tillæg af rente 

svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 pct., er fri egenkapital. Verdo 

Varme oplyser, at opgørelsen af den fri egenkapital er foretaget med udgangspunkt 

i den for Randers Kommune under Randers Kommunale Værker drevne varmefor-

syning med korrektion for de kapitalbevægelser, som fandt sted i forbindelse med 

omdannelsen til aktieselskab. 

 

Verdo Varme opgør i brevet af 13. november 2007 selskabets egenkapital pr. 1. 

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

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

egenkapitalen i år 2000 til 389 mio. kr.  

 

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

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

egenkapital i fjernvarmevirksomhederne er til fri disposition for selskabet og dets 

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

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

nedskrevne genanskaffelsesværdier. Verdo Varme opgør foreløbig virksomhedens 

egenkapital per 1. marts 1981 til 395,7 mio. kr. Endelig anmoder Verdo Varme 

Energitilsynet om at anerkende, at virksomheden er berettiget til at indregne en for-

rentning af den anmeldte egenkapital i varmepriserne fra og med 2006, jf. anmod-

ningen af 22. december 2006.  

 

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

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

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

pr. 1. marts 1981 for Randers Kommunale Værkers varmeforsyning med efterføl-

gende korrektioner, samt en rentetilskrivning for 2006 baseret på den godkendte fri 
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egenkapital og den rentefaktor, som godkendes af Energitilsynet. Verdo Varme be-

mærker, at selskabet i brevet af 13. november 2007 er gået ud fra, at Energitilsynet 

er enig i, at begrebet indskudskapital er synonym med begrebet fri egenkapital. 

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2008 samt anmeldelse af 

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

ber 2007 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct.  

 

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

net den 29. august 2008 tilkendegav ”Administrationsgrundlag for opgørelse af 

fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 ” med bilaget ”Aktiver i fjernvarmesektoren”3. 

På baggrund heraf bad sekretariatet Verdo Varme om at oplyse, om selskabet fortsat 

ønskede Energitilsynets stillingtagen til, at den til enhver tid værende egenkapital er 

fri, og om selskabet ønskede at revidere den foreløbige kapitalopgørelse. 

 

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

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

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

I brevet anførte Verdo Varme endvidere, at Verdo Varme er berettiget til at indregne 

forrentningen fra og med 2004, subsidiært fra og med 2006, det vil sige året for 

selskabets foreløbige anmeldelse eller fra og med 2008.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2009 samt anmeldelse af 

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

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

indskudskapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct. 

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

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

kr. 

 

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

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

gruppen Jylland Varme A/S med journalnummer: 4/0920-0303-00084 (herefter 

EGJ-2009) havde truffet den første principielle afgørelse om forrentning af ind-

skudskapital opgjort efter nedskrevne genanskaffelsesværdier. I den forbindelse 

blev Verdo Varme tilsvarende oplyst om, at sekretariatet ville genoptage behandlin-

gen af selskabets ansøgning, ligesom sekretariatet anmodede Verdo Varme om at 

oplyse, om selskabet havde ændringer, tilføjelser eller andet, som selskabet ønskede 

skulle indgå i sekretariatets behandling af den ansøgning, der allerede var fremsendt. 

 
3 Forsyningstilsynets tilkendegivelse er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside: www.forsy-

ningstilsynet.dk.  

4 Forsyningstilsynets afgørelse er offentliggjort på: www.forsyningstilsynet.dk.  

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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Sekretariatet anmodede endvidere Verdo Varme om at bekræfte eller fremsende op-

lysninger om bl.a. størrelsen af den indskudskapital, som selskabet ønskede forren-

tet, hvorledes indskudskapitalen var opgjort, om der var sket udlodninger eller ka-

pitalindskud fra 1. marts 1981 og frem, en angivelse af de år, der ønskedes forrent-

ning af, og hvilken rente selskabet ønskede at anvende for hvert enkelt år. Sekreta-

riatet gjorde i brevet opmærksom på, at forrentning først kan indregnes i priserne, 

når Energitilsynet har godkendt forrentningsbeløbet for hvert enkelt år for hver en-

kelt varmeforsyning.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2010 samt anmeldelse af 

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

ber 2009 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct.  

 

Ved brev af 5. marts 2010 har Verdo Varme oplyst, at indskudskapitalen primo 2000 

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

gende:  

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

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

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

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

ville resultere i.  

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

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

brevet, hvilke år anmodningen vedrører, men Verdo Varme finder, at Energi-

tilsynet på samme måde som i EGJ-2009 må lægge afgørende vægt på den før-

ste henvendelse i sagen, således at anmodningen tillægges betydning fra og med 

2006.  

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

serne for at undgå en større påvirkning af varmeprisen efter Energitilsynets 

godkendelse som følge af indregning af fuld forrentning for tidligere år (under-

dækning). Renten udgjorde i perioden 90,3 mio. kr. Dette skal inddrages ved 

en eventuel undersøgelse af den prismæssige effekt af forrentningen, herunder 

ved en sammenligning af Verdo Varmes priser med andre værkers. Verdo 

Varme finder dog, at en sådan prisvurdering er uhjemlet.  

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2011 samt anmeldelse af 

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

ber 2010 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct.  

 

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

skudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S med j.nr. 4/0920-
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0303-00525 (herefter EGJ-2012) anmodede sekretariatet ved brev af 23. maj 2013 

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

vurdering i det væsentlige svarede til risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland 

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

kapital først kan indregnes, når Energitilsynet har godkendt forrentningsbeløbet for 

hvert enkelt år for hver enkelt varmeforsyning.  

 

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

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

risikoforholdene i EnergiGruppen Jylland A/S. 

 

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

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

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

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2013 samt anmeldelse af 

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

ber 2012 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct.  

 

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

pitalopgørelse pr. 1. marts 1981 til brug for Energitilsynets godkendelse af fri egen-

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

1. marts 1981 til 389 mio. kr. Af kapitalopgørelsen fremgår bl.a., at priserne for 

anlæg med en dimension under 273 er reduceret med 20 pct. for så vidt angår de 

anvendte priser på anlægsbestanden    

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2014 samt anmeldelse af 

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

ber 2013 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct.  

 

Ved e-mail af 7. februar 2014 anmodede sekretariatet Verdo Varme om dokumen-

tation for udvalgte poster i kapitalopgørelsen pr. 1. marts 1981. Sekretariatet anmo-

dede bl.a. om specifikation for 102.421 meter rør og oplysninger om rørdimensio-

ner.  

 

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

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

lokation og anskaffelsestidspunkt. Verdo Varme oplyser i den forbindelse, at led-

ningsnettet er opgjort på grundlag af GIS-systemet (geografiske informationssyste-

mer).  

 
5 Forsyningstilsynets afgørelse er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside: www.forsyningstil-

synet.dk.  

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2015 samt anmeldelse af 

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

ber 2014 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct. 

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2016 samt anmeldelse af 

priser gældende pr. 1. januar 2016 anmodede Verdo Varme ved brev af 22. decem-

ber 2015 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct. 

 

Sekretariatet anmodede i mail af 14. april 2016 Verdo Varme om at oplyse, hvorvidt 

der har været forenet produktion, om der er andre parter med interesse i sagen, samt 

hvorvidt der har været indregnet ikke godkendt forrentning. 

 

Verdo Varme svarede 24. maj 2016, at der ikke har været forenet produktion, at der 

ikke er andre parter, og at der har været indregnet ikke godkendt forrentning (der 

var medsendt tabel med årlige forrentningsbeløb). 

 

I forbindelse med kommende anmeldelser af budgetter for 2017 samt anmeldelse af 

priser gældende pr. 1. januar 2017 anmodede Verdo Varme ved brev af 19. decem-

ber 2016 om forrentning af indskudskapital. Verdo Varme ansøgte om, at indskuds-

kapitalen blev forrentet med den lange byggeobligationsrente plus 1 pct. 

 

Sekretariatet orienterede i mail af 23. december 2016 om, at der en praksisændring 

i forhold til anvendelsen af WACC modellen (ny/tilpasset WACC model) fra 2017. 

 

Sekretariatet bad Verdo Varme pr. mail af 7. juni 2017 om at bekræfte hvorvidt den 

oprindelige kapitalopgørelse (fremsendt d. 24. september 2013) stadig lå til grund 

for ansøgningen, samt i bekræftende fald at fremende diverse bagvedliggende be-

regninger for denne. Herudover bad sekretariatet Verdo Varme om at fremsende 

årsregnskab for Randers Kommune til dokumentation af mellemregning mellem 

Verdo Varme og kommunen. Endelig sendte sekretariatet en vejledning vedr. bag-

grund og metode for anvendelsen af administrationsgrundlaget. 

 

Sekretariatet fremsendte d. 14. august 2017 et høringsudkast på en delafgørelse af 

forrentningssagen indeholdende påbud om at standse indregning og forrentning og 

delvist tilbageførsel af de indregnede beløb. Denne afgørelse angik opkrævet for-

rentning for perioden 2000-2005. 

 

Sekretariatet anmodede i mail af 25. januar 2018 på ny Verdo Varme om at tage 

stilling til, hvorvidt de fortsat ønskede at opretholde ansøgning om forrentning på 

baggrund af opgørelsen af kapitalgrundlaget 2008, samt at fremsende kommunal-

regnskab for at dokumentere mellemværende med Randers Kommune. 
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Sekretariatet fremsendte den 28. maj 2018 en delafgørelse i forlængelse af hørings-

udkastet af 14. august 2017, hvori det fremgik, at forrentning af indskudskapitalen 

for årene 2000-2005 blev afvist samt tilkendegivelse om, at denne forrentning og 

renters rente på i alt 234.788.445 kr. tilbageførtes (jf. j.nr. 18/03961). 

 

Verdo Varme oplyste i mail af 4. juni 2018, at de fortsat ønskede at ansøge om 

forrentning på baggrund af kapitalopgørelsen fra 2008. 

 

Forsyningstilsynet overtog Energitilsynets opgaver med virkning fra d. 1. juli 2018.  

 

Forsyningstilsynet efterspurgte i mail af 6. juli 2018 om information vedr. ind-

skud/udlodninger, samt dokumentation for grunde, ledningsnet og driftsmateriel.  

 

Verdo Varme vendte tilbage samme dag med information om, at de først kan be-

svare mailen tidligst ultimo september. 

 

Ved telefonmøde den 11. juli 2018 bad Forsyningstilsynet om en del-besvarelse af 

mailen fra 6. juli 2018. Verdo Varme anførte, at ”det tager lang tid at besvare hen-

vendelserne, da det vedrører gammelt materiale. Derudover er det ikke muligt på 

nuværende tidspunkt at planlægge besvarelsen af Forsyningstilsynets henvendelse, 

da en del medarbejdere er gået på ferie”. Verdo oplyste yderligere, at de dog ville 

prioritere besvarelsen af henvendelserne i forrentningssagerne mest muligt. 

 

Der blev afholdt møde mellem Verdo Varme og Forsyningstilsynet d. 20. december 

2018, hvor det blev aftalt, at Verdo Varme skulle fremsende forklaringer, beregnin-

ger og dokumentation for opgørelsen af indskudskapitalen opgjort efter princip-

perne i administrationsgrundlaget, som blev drøftet på mødet. 

 

Forsyningstilsynet rykkede i mail af 8. februar 2019 for dette materiale og meddelte, 

at såfremt Verdo Varme ikke vendte tilbage med en tidshorisont for denne leve-

rance, ville Forsyningstilsynet træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. 

 

I telefonsamtale mellem Verdo Varme og Forsyningstilsynet d. 26. februar 2019 

besvarede tilsynet diverse spørgsmål vedrørende hvilke data, der kunne forventes at 

udgøre tilstrækkelig dokumentation specielt fsva. rørledninger og disses dimensio-

ner. Endnu engang bad tilsynet om en tidsfrist for, hvornår Verdo Varme forventede 

at kunne levere den nye/opdaterede kapitalopgørelse. 

 

Forsyningstilsynet rykkede for kapitalopgørelsen pr. mail 20. marts 2019 med en 

frist for fremsendelse af kapitalopgørelse sat til d. 24. april 2019. 

 

Verdo Varme fremsendte en ny opdateret kapitalopgørelse d. 30. april 2019 og frem-

sendte et nyt risikoskema d. 13. maj 2019. Her blev indskudskapitalen opgjort til 

355.759.998 kr. Desuden havde Verdo Varme udbygget dokumentationsmaterialet 
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(både hvad angik ledningsnettet og andre anlægsaktiver), så det i øget grad var på 

linje med administrationsgrundlagets principper. 

 

Forsyningstilsynet spurgte i mail d. 27. maj 2019 om dokumentation for stikled-

ningslængderne (estimat/stikprøve), de nyligt inkluderede grunde (”Strømmen 1A 

& 1B”), indskud/udlodninger, samt brændselsværdi/varebeholdning. 

 

I mail d. 4. juni 2019 berigtigede Forsyningstilsynet afgørelsen om tilbageførsel af 

ikke-godkendt forrentning for perioden 2000-2005. Beløbet var justeret til 

233.704.135kr. 

 

Verdo Varme svarede på tilsynets fremsendte spørgsmål i mail d. 7. juni 2019, lige-

som en revideret kapitalopgørelse medsendtes, hvori indskudskapitalen blev opgjort 

til 364.076.414 kr. Forøgelsen skyldtes en lavere gæld (revideret dokumentation for 

mellemregning med kommunen), samt opdateret dokumentation for varelageret 

fsva. brændsel og værdien heraf. 

 

For en god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at hvis det viser sig, 

at oplysninger modtaget fra virksomheden ikke er retvisende, og de korrekte op-

lysninger ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsy-

ningstilsynet ud fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde af-

gørelsen og genoptage sagsbehandlingen med henblik på en fornyet vurdering. 

Som eksempler på forhold, hvor urigtige oplysninger kan have en væsentlig be-

tydning, kan nævnes oplysninger om opgørelsen af den initiale indskudskapital, 

foretagne udlodninger og indskud, herunder formålet med nye kapitalindskud, 

oplysninger om virksomhedens risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes 

via sagsbehandling og afgørelser fx om omkostningsfordeling. Det kan endvidere 

dreje sig om oplysninger om berettigelsen af at undlade regnskabsmæssig adskil-

lelse, eller at prisefterviste omkostninger har været urigtige, herunder at afskriv-

ninger ikke har opfyldt kravene hertil. 

Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler. Hvad der kan have betyd-

ning for, om en afgørelse kan tilbagekaldes eller ej, vil blive vurderet konkret. 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at opgørelsen af forrentningsgrundlag kun er 

sket til brug for ansøgningen om forrentning af indskudskapital. 

SAGENS PARTER 

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

alene er Verdo Varme A/S (CVR-nr. 25482026), som kan anses som part i sagen. 

Forsyningstilsynets vurdering er foretaget efter de almindelig forvaltningsretlige 

regler. 
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HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved mail af 3. september 2019 udkast til afgørelse i hø-

ring hos Verdo Varme. Verdo Varme har ved mail af 24. september 2019 indsendt 

høringssvar (vedlagt som bilag 3). Forsyningstilsynet sendte endvidere, som an-

modet af Verdo Varme i deres høringssvar, mail indeholdende det beregningsark, 

som anvendes ved fastlæggelsen af intervallet for forrentning. Frist for eventuelle 

kommentarer til disse beregninger var sat til 1. november 2019. Forsyningstilsynet 

har ikke modtaget nogen kommentarer til det fremsendte. 

 

Bemærkningerne i høringssvaret fra Verdo Varme gennemgås og vurderes neden-

for. 

 

1: Overordnede konklusioner 

1.1: Verdo Varme giver udtryk for, at a) den meget lange sagsbehandlingstid har 

besværliggjort sagens oplysning og dokumentation, samt b) at mindre unøjagtighe-

der i Verdos praksis er kumuleret til store beløb over tiden, og havde Forsynings-

tilsynet truffet afgørelser hurtigere, havde selskabet haft mulighed for at agere an-

derledes, og havde med stor sandsynlighed ikke udbetalt udbytte. Som eksempel 

herpå henviser Verdo Varme til den allerede afgjorte sag vedr. ikke godkendt, men 

opkrævet forrentning for perioden 2000-2005. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Ad 1.1 a): Forsyningstilsynet anerkender, at der har været en meget lang sagsbe-

handlingstid, og at dette ikke er hensigtsmæssigt for hverken selskabet eller for-

brugerne. Alle fjernvarmevirksomheder, som har ansøgt om forrentning af deres 

indskudskapital, har været stillet over for det vilkår, at virksomheden skal frem-

skaffe dokumentation for aktivernes eksistens og diverse økonomiske forhold, som 

rækker længere tilbage end det påkrævede opgørelsestidspunkt pr. 1. marts 1981. 

Det er Forsyningstilsynets erfaring, at selskaberne enten ligger inde med hele eller 

dele af denne dokumentation, eller at de ikke besidder denne, uanset om dette ma-

teriale (rækkende mellem 35-70 år tilbage i tid) var søgt fremskaffet for fx 5-10 år 

siden. For over 10 år siden var det desuden klart ud fra bl.a. administrationsgrund-

laget offentliggjort i 2008, hvilke aktiver man skulle dokumentere, og hvor langt 

tilbage i tid dette var påkrævet. Dette dokumentationskrav har således været al-

ment kendt siden 2008 og EGJ afgørelsen i 2009. 

 

Ad 1.1 b): Hvorvidt Verdo Varme havde ageret anderledes, såfremt Forsyningstil-

synet havde afgjort ansøgningen tidligere, er et hypotetisk spørgsmål. Det har hele 

tiden, ud fra lovtekster og bekendtgørelser, stået klart, at der skal ansøges om for-

rentning, og at dennes størrelse (herunder opgørelsen af indskudskapitalen) skal 

godkendes af tilsynet, inden det er tilladt at indregne forrentning i priserne. Dette 

har Verdo Varme været vidende om, og det fremgår da også af de årlige revisions-

anmærkninger vedr. indregnet forrentning, at denne ikke var godkendt af Forsy-

ningstilsynet.  

 

Tilsvarende er der i flere af de til Forsyningstilsynet indberettede priseftervisnin-

ger (den blanket hvor varmevirksomhederne indberetter hvilke omkostninger, der 

er indregningsberettigede i priserne til slutbrugerne) af Verdo Varme indtastet et 
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fiktivt journalnummer6, for den sag, som skulle dokumentere tilladelse til at op-

kræve en (godkendt) forrentning. Ydermere har Verdo Varme selv omtalt at være 

vidende om opkrævning af ikke godkendt forretning i ledelsesberetningen for års-

regnskabet i 2008, nemlig at egenkapitalen opgøres ”med tillæg af anmeldt men 

ikke godkendt forrentning….”.  

 

Forsyningstilsynet finder ikke, at der kun er tale om, at ”mindre unøjagtigheder i 

Verdo Varmes praksis er kumuleret til store beløb over tiden”, når selskabet be-

slutter, at der årligt opkræves store beløb, som ikke er godkendt, og som det for 

perioden 2000-2005 end ikke er ansøgt om forrentning af. Beslutningen er desu-

den baseret på et opgjort kapitalgrundlag, der væsentligt kan afvige fra det god-

kendte, og der anvendes en forrentningssats opgjort til lang byggerente + 1 pct., 

selvom det siden EGJ 2009 afgørelsen har stået klart, at der skal anvendes den ty-

pisk væsentligt lavere WACC forrentningssats. På trods heraf vælger Verdo 

Varme alligevel i to omgange at træffe beslutning om at udlodde et beløb på sam-

let 549 mio. kr., og vælger dermed selv at løbe risikoen for at træffe en beslutning, 

som de ikke ville have truffet, hvis de kendte udfaldet af Forsyningstilsynets afgø-

relse. Der er tale om forhold (de ulovlige opkrævninger af forrentning samt udlod-

ning), som selskabet løbende har haft fuld indflydelse på, og hvor ledelsen har 

kunnet vurdere fordele og ulemper ved at foretage de ovenfor omtalte dispositio-

ner. Den afledte konsekvens af Verdo Varmes bevidste valg bør således være no-

get, som ledelsen selv står til ansvar for. 

 

1.2: Verdo Varme anfører at have påvist, at den af moderselskabet eftergivne gæld 

hos Verdo Varme på 150 mio. kr. svarer til et indskud, hvormed dette beløb skal 

tilgå forrentningsgrundlaget. Verdo Varme mener, at Forsyningstilsynets vurde-

ring af omstændighederne bag denne gældseftergivelse ikke er korrekte, og visse 

steder strider imod grundlæggende økonomisk teori. Desuden henvises uddybende 

til høringssvarets pkt. 2.3-2.5. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet forholder sig til det i pkt. 1.2 anførte i bemærkningerne til pkt. 

2.3-2.5. 

 

2: Faktuelle korrektioner 

2.1: Verdo Varme anerkender at have lavet en regnefejl for værdien af hovedled-

ningsnettet for perioden 1979-80, som påvist af Forsyningstilsynet. Denne fejl 

overvurderede aktivernes værdi med ca. 63 mio. kr. Verdo Varme bemærker, at 

der i opgørelsen udestår 7.548 meter ledning, som ikke hidtil har været inkluderet i 

Verdo Varmes opgørelse, men som bør medtages, såfremt det samlede antal an-

lagte meter ledning jf. årsrapporterne skal matche med det i værdiberegningen in-

kluderede. Verdo Varme anmoder om, at denne difference indregnes til laveste 

ledningsværdi (prærør á 1.360 kr./m), nedskrevet til restlevetid svarende til etable-

ringen af forsyningsområdet Kristrup (det ældste område af de ikke-årstalskendte), 

 
6 I feltet hvor journalnummeret for Forsyningstilsynets godkendelse af forrentningsbeløb til indregning 

skal indtastes, har Verdo Varme i flere år indtastet ”J nr 11/1111-1111”. 
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dvs. anlagt i 1953. Dette vil medføre en opskrivning af aktivernes værdi med 

3.877.995 kr. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet anerkender, at der udestår 7.548 meter ledning, som kan inklu-

deres i den samlede opgørelse af aktivernes værdi. Dette forhold er nu tilrettet i af-

gørelsens afsnit om indskudskapitalens størrelse. Forsyningstilsynet finder tillige, 

at der, i den af Verdo Varme anvendte beregning, er taget et tilstrækkelig hensyn 

til, at varmekunderne ikke udsættes for en urimelig betaling af forrentning af akti-

ver, hvis værdi ikke er tilstrækkelig godt dokumenteret. Der er i videst mulige om-

fang anvendt konservative antagelser og forsigtighedshensyn i antagelserne bag 

beregningen. 

 

2.2: Verdo Varme anerkender, at værdien for de to grunde Strømmen 1A & 1B in-

kluderer både en gang- og cykelsti og en transmissionsledning. Verdo Varme fin-

der det dog ikke rimeligt, at der ikke allokeres et vist beløb til varmeledningen, 

blot fordi der ikke kan dokumenteres en værdimæssig opdeling af ledning og gang 

og cykelstien. Verdo Varme foreslår en 50/50 fordeling, som værende fornuftig. 

Dette også set i lyset af, at man ved en tilsvarende etablering i dag ville anse den 

andel af omkostningerne, som cykel/gangsti ville udgøre til at være ”helt uvæsent-

lig” i forhold til den samlede investering. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet anerkender rimeligheden af, at der allokeres en vis andel af den 

samlede anlægssum til transmissionsledningen. Endvidere kan Forsyningstilsynet 

tiltræde den af Verdo Varme foreslåede 50/50 fordeling, som udvisende et til-

strækkeligt hensyn til, at varmeforbrugerne ikke betaler forrentning af et beløb, der 

ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Dette forhold er nu tilrettet i opgørelsen af 

indskudskapitalen i notatet. 

 

2.3: A) Verdo Varme finder det ”ikke korrekt”, at Forsyningstilsynet ikke anerken-

der de 150 mio. kr. hidrørende fra moderselskabets gældseftergivelse som et ind-

skud af kapital, der bør tilgå indskudskapitalen. B) Desuden mener Verdo Varme 

ikke, at formuleringen ”intern mellemregning i form af en gældseftergivelse” giver 

mening. C) Endelig argumenterer Verdo Varme for, at ”gældseftergivelsen skal 

altså sidestilles med et indskud af likvider, der ville medføre en øget egenkapi-

tal….”. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Ad A: Forsyningstilsynet bemærker, at Energitilsynet (i januar 2018) har taget stil-

ling til, hvorvidt en gældseftergivelse kan anses som et kapitalindskud, som forhø-

jer indskudskapitalen7: 

 

 
7 ”Betydning af selskabsretlige kapitalændringer mv. for opgørelsen af indskudskapital”, s.16, fodnote 

17 (jnr. 17/12912). https://forsyningstilsynet.dk/varme/afgoerelser/betydning-af-selskabsretlige-kapi-

talaendringer-mv-for-opgoerelse-af-indskudskapital 

 

https://forsyningstilsynet.dk/varme/afgoerelser/betydning-af-selskabsretlige-kapitalaendringer-mv-for-opgoerelse-af-indskudskapital
https://forsyningstilsynet.dk/varme/afgoerelser/betydning-af-selskabsretlige-kapitalaendringer-mv-for-opgoerelse-af-indskudskapital
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”Til forskel fra dette [gældskonvertering, Forsyningstilsynets bemærkning] kan 

nævnes gaver og gældseftergivelse, som er ensidige dispositioner fra giveren/kre-

ditor. Ved begge dispositioner opnår varmevirksomheden ganske vist ”nye midler”, 

men giveren/kreditor får ikke rettigheder i forhold til selskabet. Der er ikke praksis 

for at anse sådanne tilførsler for ny indskudskapital. Ved gældseftergivelse giver 

kreditor, på samme måde som ved gældskonvertering afkald på sin fordring mod 

selskabet. Gældseftergivelsen adskiller sig dog fra gældskonverteringen ved, at 

kreditoren ikke opnår ejerstatus. Kreditor opnår dermed ikke krav på udlodninger 

eller f.eks. et krav mod selskabet i forbindelse med likvidation. Endvidere sker der 

ikke en kapitalforhøjelse i selskabet ved gældseftergivelse. Gældseftergivelsen 

kan dermed ikke sidestilles med et kapitalindskud.” 

 

Ad B: Forsyningstilsynet skal præcisere, at der med ”intern mellemregning i form 

af en gældseftergivelse” henvises til, at der er tale om en ejermæssig intern kapi-

taldisposition, som annullerer den interne mellemregning i form af en gave fra kre-

ditor. Forsyningstilsynet har justeret teksten, så ”intern mellemregning” ikke læn-

gere indgår. 

 

Ad C): Forsyningstilsynet har allerede, med henvisning til principnotatets afsnit 

om kapitalændringer, under ovenstående pkt. A), afvist Verdo Varmes påstand 

om, at en gældseftergivelse svarer til et indskud af ny kapital fra ejerne. Forsy-

ningstilsynet anerkender, at gældseftergivelsen øger Verdo Varmes egenkapital. 

Forsyningstilsynet afviser imidlertid den af Verdo Varme afgivne påstand om, at 

alt som er formue (egenkapital-) forøgende, med rette bør betragtes som et indskud 

af kapital, som der kan opnås forrentning af jf. varmeforsyningslovens bestemmel-

ser. 

 

Fjernvarmevirksomhederne kan ansøge om at få godkendt forrentning af indskuds-

kapital, der er et regulatorisk kapitalbegreb (og som ikke er identisk med egenka-

pital), justeret for efterfølgende likviditetsmæssige ændringer i denne kapital (så-

som kontantindskud, kapitaludvidelser, udlodninger og lignende). I denne sam-

menhæng skal det understreges, at der med en gældseftergivelse ikke er tale om en 

postering med likviditetseffekt.  

 

2.4: Verdo Varme finder, at det ikke er fagligt korrekt, når Forsyningstilsynet an-

fører, at gældseftergivelsen påvirker egenkapitalen, men ikke som et indskud der 

forøger indskudskapitalen. Verdo Varme anfører, at en opskrivning af aktiver vil 

påvirke egenkapitalen men ikke værdien af gælden, ligesom der konkluderes, at 

op- og nedskrivninger, udlodninger og indskud ikke kan sidestilles på den måde, 

som Forsyningstilsynet lægger op til.  

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet er uenig med Verdo Varmes påstand om, at det ikke er fagligt 

korrekt, når Forsyningstilsynet anfører, at ’gældseftergivelsen påvirker egenkapita-

len, men ikke som et indskud’. Forsyningstilsynet kan desuden ikke genkende for-

tolkningen af, at ’gælden skulle blive påvirket af ændringer i aktivernes værdi’ ud 

fra det givne eksempel (”at der er tale om en post, som påvirker egenkapitalen, 

men som virker over op/nedskrivningskontoen og ikke over indskud/udlodnings-

kontoen’). 
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At ”egenkapitalen opgøres som en residual mellem gæld og aktiver”, og at ”en re-

duktion af gælden eller forøgelse af aktivernes værdi kan påvirke egenkapitalen”, 

som anføres af Verdo Varme, er Forsyningstilsynet enig i, hvilket også fremgår af 

Forsyningstilsynets tekst i vurderingsafsnittet. Verdo Varmes fortolkning, at For-

syningstilsynet skulle mene, at man ”påvirker gælden ved at øge værdien af akti-

verne”, er derimod ikke en slutning, der kan udledes af vurderingsafsnittet. Forsy-

ningstilsynet uddyber disse fortolkningsmæssige forskelle i eksemplet i bemærk-

ningerne til pkt. 2.5. 

 

2.5: Verdo Varme gentager sin kritik fra pkt. 2.4 vedr. Forsyningstilsynets eksem-

pel/sammenligning af gældseftergivelsen med opskrivning af aktiver, som væ-

rende en forøgelse af formuen (indre værdi), men ikke som et indskud fra ejerne, 

der ikke kan forrentes som en del af indskudskapitalen. Verdo Varme skriver, at 

”Hvis en kreditor vælger at eftergive en gæld, som tilfældet er her, vil værdien af 

selskabet øges helt uafhængigt af værdien af aktiverne. Det må derfor sidestilles 

med et kontant indskud, da selskabets forpligtelser reduceres tilsvarende”. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet henviser til ovenstående bemærkninger til pkt. 2.3 og 2.4 om, at 

en formueforøgelse (selskabets værdi, indre værdi) ikke er at sidestille med et kon-

tant indskud, men beror på, om den indskudte kapital er forøget, eller om der er 

sket dispositioner/gaver, som forøger værdien af den allerede indskudte kapital. 

Ved en gældskonvertering konverteres den udestående gæld til ny aktiekapital, 

altså køber kreditor nye aktier for likvider modsvarende gælden. Ved en gældsef-

tergivelse sker der derimod ingen udstedelse af nye aktier, idet gælden blot annul-

leres, hvorfor det kan sidestilles med en gave.  

 

Da punkt 2.5 er en omfattende del af Verdo Varmes høringssvar, skal Forsynings-

tilsynet her uddybe sin forklaring. En virksomheds egenkapital består af en indbe-

talt selskabskapital, samt en residual bestående af de akkumulerede overskud/un-

derskud og evt. andre posteringer bogført direkte over egenkapitalen. Sammen 

med den optagne rentebærende gæld og andre gældsposter (leverandører mm.) fi-

nansierer dette aktivsiden illustreret i Figur 1. 

 

I eksemplet øverst i Figur 1 foretages der enten en opskrivning af aktiverne på 20, 

eller alternativt at selskabet modtager en kontantgave fra en giver på 20, som ikke 

ønsker at erhverve sig aktier/ejerskab til gengæld. Balancesummen vokser i dette 

tilfælde med gaven/opskrivningen, der på aktivsiden vil ligge som likvider i ban-

ken, mens egenkapitalen (som residual, værdiskabelse) øges tilsvarende, da gæl-

den er uforandret. Det skal blot bemærkes, at den allerede indbetalte likvide ejer-

kapital ikke ændrer sig (ejerstrukturen og antal aktier er den samme). 

   

I eksemplet midterst i Figur 1 foretages der en gældseftergivelse på 20. Dvs. at en 

ekstern (eller koncern-intern) kreditor eftergiver sit tilgodehavende, igen uden at få 

om nye aktier som modydelse (som ved en gældskonvertering). I dette tilfælde er 

balancesummen den samme som oprindeligt, blot reduceres gælden, hvormed 

egenkapitalen øges (formueforøgende) med et tilsvarende beløb. Det skal også her 
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bemærkes, at den allerede indbetalte likvide ejerkapital ikke ændrer sig (ejerstruk-

turen og antal aktier er den samme). Den af Forsyningstilsynet dragne parallel 

mellem opskrivning og nedskrivning, som værende forskellig fra ny-kapital (ind-

skud) eller deltagelse i ejerkredsen (udbytteret) skal ses i dette lys.  

 

  

FIGUR 1 | KAPITALÆNDRING ELLER INDRE-VÆRDI (FORMUE-) FORØGELSE 

 

 

 

Kilde: Forsyningstilsynet. Anm.: De angivne tal er alene for illustrative formål 

 

I ingen af de to hidtil illustrerede tilfælde har selskabets indbetalte kapital (eller re-

gulatoriske indskudskapital) ændret sig. Der er ikke indskudt ny kapital på trods 

af, at egenkapitalen ændrer sig. I figurens sidste eksempel (nederst) foretages en 

kapitaludvidelse på 20. Det vil sige, at der udstedes nye aktier, som betales med li-

kvider for et samlet provenu på 20. I dette tilfælde øges balancen og egenkapitalen 

tilsvarende eksemplet øverst. Blot er der nu tale om, at det er den indskudte/indbe-

talte kapital, der forøges med 20 (fra 10 til 30), mens egenkapitalens øvrige poster 

(residual) forbliver uforandret på 40 for en samlet egenkapital på 70. 

Forrentning af indskudskapital jf. principnotatet kan tillades af de midler, som er 

stillet til rådighed/indskudt af ejerne (som kompensation for at påtage sig en ri-

siko). Således kan en gældseftergivelse ikke tilgå kapitalgrundlaget ved beregning 

og godkendelse af forrentning, da en gældseftergivelse ikke er indskudt af ejerne.  
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Verdo Varmes kritik, at Forsyningstilsynets parallel mellem gældseftergivelse og 

opskrivning af aktiver (som noget der begge dele øger indre værdi uden at være et 

indskud af ny kapital), er ”en ulogisk og forkert konklusion”, er Forsyningstilsynet 

således ikke enig i. Desuden anfører Verdo Varme selv andetsteds, at gældseftergi-

velsen vil ”medføre en øget egenkapital”, hvilket Forsyningstilsynet er enig i. Ind-

skudskapitalen forøges blot ikke som følge heraf, jf. citatet fra Energistilsynets 

principnotat under bemærkningerne til pkt. 2.3.A. 

 

Endelig konstaterer Forsyningstilsynet, at der sker en gældseftergivelse, men at 

regnskabsmaterialet viser, at der tillige sker en optagelse af ny (og stort set tilsva-

rende) gæld. Dette øger den frie andel af egenkapitalen ved at forøge overkurskon-

toen gennem at eftergive lånet fra moder (som indregnes i overkursen, uden likvi-

ditetseffekt). Det nye lån optages hos andre tilknyttede selskaber i koncernen. 

Dette fremgår af Tabel 2 nedenfor, hvor den samlede mellemregning og gæld 

(markeret med kasser) ses at være ca. 176 mio. kr. både i åbningsbalancen og ved 

årets afslutning, altså efter gældseftergivelsen (de 164 + 12 mio. kr.). 

 

  

TABEL 2 | VERDO VARME – PASSIVER ULT. 2000, ÅBNINGSBALANCE MEDIO 2000 

 
Kilde: Indscannet fra CVR. Markeringer foretaget af Forsyningstilsynet. 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 17/38 

 

Det er således både den samme sum af anlægsaktiver som finansieres, ligesom 

disse aktivers fremmedkapitalfinansiering samlet set (i store træk) er uforandret, 

på nær mindre afvigelser som følge af bevægelser i regnskabsposter undervejs fra 

selskabsstiftelsen og til ultimo året. Den eneste likviditetsmæssige ændring, der 

sker ved selskabsdannelsen i år 2000, er den foretagne indbetaling af selskabskapi-

tal og direkte overkurs. Således er kapitalen registreret i CVR med 10 mio. kr. i 

indbetalt kapital til kurs 11,4068 (overkursen), altså samlet en indbetaling på 

114.067.590 kr. (10.000.000 + 104.067.590), jf. Tabel 3 herunder. 

 

  

TABEL 3 | VERDO VARME – EGENKAPITAL, ÅBNINGSBALANCE OG ULT. 2000 

 
Kilde: Indscannet fra CVR. Markeringer foretaget af Forsyningstilsynet. 
 

 

Verdo Varme har i deres høringssvar oplyst, at gælden (mellemregning) med Ran-

ders Kommune overføres til det nye moderselskab for Verdo koncernen, samt at 

der ultimo 1999 var en mellemregning på ca. 284 mio. kr. Anvender man det ved 

selskabsdannelsen indbetalte provenu på de føromtalte 114 mio. kr. til at ned-

bringe denne mellemregning, fås en restgæld på ca. 170 mio. kr. Denne stemmer 

godt overens med de angivne 176 mio. kr., som fremgår af selskabets åbningsba-

lance pr. medio 2000, på nær mindre afvigelser som følge af bevægelser i regn-

skabsposter undervejs fra selskabsstiftelsen og til ultimo året  

 

Forsyningstilsynet skal samlet opsummere konklusionerne vedr. pkt. 2.3-2.5 såle-

des: 
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- Jf. principnotatet gives der tilladelse til forrentning af indskudskapital 

(ikke egenkapital), justeret for efterfølgende kontante (likvide) indskud og 

udlodninger. Gældseftergivelser er specifikt undtaget fra opgørelsen af 

indskudskapitalen, som en koncernintern (ejermæssig) kapitaldisposition 

uden likviditetseffekt, der ikke kan medregnes. 

- Det er ikke alle typer af bevægelser i den samlede egenkapital (fx. 

gældseftergivelser eller modtagelse af pengegaver, der medfører en indre 

værdi/formue forøgelse), der kan sidestilles med en forhøjelse af ind-

skudskapitalen. 

- Den gæld, som eftergives Verdo Varme, erstattes med en tilsvarende gæld 

blot til ”tilknyttede virksomheder”, altså koncerninterne långivere. Den 

likviditetsmæssigt indskudte selskabskapital er medgået til at nedbringe 

mellemregningen med Randers Kommune, mens der ikke er dokumenta-

tion for, at der herudover er indskudt likvide midler fra ejerne, som kan 

forøge indskudskapitalen. 

 

Forsyningstilsynet fastholder derfor, at de 150 mio. kr. i gældseftergivelse ikke bør 

medgå i opgørelsen af indskudskapitalen, der kan søges forrentning af. 

 

2.6: Verdo Varme anmoder om at få fremsendt detaljerede beregninger, som ligger 

til grund for den skønnede forrentning, altså beregning af øvre henholdsvis nedre 

grænse for det beregnede forrentningsinterval. Indtil Verdo Varme har modtaget 

og forholdt sig til disse, vil virksomheden i videst mulige omfang tage forbehold 

for disse beregninger. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet har fremsendt det ønskede materiale med en svarfrist for even-

tuelle kommentarer sat til 1. november 2019. Forsyningstilsynet har ikke modtaget 

kommentarer til materialet. 

 

2.7: Verdo Varme anfægter, at Forsyningstilsynet i gennemgangen af risikopara-

metrene ikke har inkluderet den stigende konkurrence, der er fra individuel op-

varmning. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet skal overordnet understrege, at vurderingen af risikoprofilen 

vedrører de år, som der ansøges forrentning for. Hermed vil nutidige forventninger 

om eller tegn på begyndende stigende konkurrence fra diverse nye teknologier 

ikke blive inddraget for den periode, som der i denne sag ansøges forrentning for. 

Ydermere bemærker Forsyningstilsynet, at et stigende teknologisk drevet konkur-

rencemæssigt pres fra alternative opvarmningsformer vurderes at påvirke hele 

branchen. Verdo Varme har ikke anført begrundelser for, at de er påvirket betyde-

ligt mere end resten af branchen af konkurrence fra individuel opvarmning. Forsy-

ningstilsynet er således opmærksom på, og har behandlet tilstedeværelsen af nye 

teknologier og individuel opvarmning uden, at dette medfører ændringer i den vur-

derede risikoprofil for Verdo Varme. 
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2.8: Verdo Varme finder ikke, at Forsyningstilsynets henvisninger til ”branchen 

generelt” er uddybende forklaret, og anmoder Forsyningstilsynet om en tydeliggø-

relse heraf. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Vedrørende vurdering af risiko i forhold til branchen generelt kan det uddybes, at 

det vejledende forrentningsbeløbsinterval skal rumme både varmeforsyningsvirk-

somheder, som hovedsageligt forestår varmedistribution til slutbrugere, som vil 

have en relativ lav risiko og varmeproducenter, som er i konkurrence med andre 

varmeproducenter, som vil have en relativt højere risiko. Varmedistributionsvirk-

somheder udgør den største andel af varmeforsyningsvirksomhederne og vurderes 

generelt at have en relativ lav risiko, jf. WACC-notatet, afsnit 3.8.2, bilag 1, pkt. 

4. Derfor placeres de generelt i den laveste ende af det vejledende beløbs-interval. 

En placering i den lave ende af det beregnede beløbsinterval er således ikke et ud-

tryk for, at den pågældende varmeforsyningsvirksomhed har en risikoprofil, der 

ligger under gennemsnittet for alle varmeforsyningsvirksomheder. Det er derimod 

et udtryk for, at varmeforsyningsvirksomhedens risiko, efter Forsyningstilsynets 

skøn, ligger i den nederste del af intervallet. Forsyningstilsynet har på den bag-

grund uddybet beskrivelsen af metoden i nærværende høringsafsnit, men finder 

ikke, at der bør ændres på risikovurderingen. 

 

2.9: Verdo Varme finder ikke, at Forsyningstilsynet har underbygget, hvorledes le-

verance af varme til slutbrugere trækker ned i risiko og vurderer selv, at risikopro-

filen bør være ”middel”. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Vurderingen er, at varmedistributører har lavere risiko end varmeproducenter, som 

igen har lavere risiko end fx. affaldsforbrændingsanlæg, der producerer varme. 

Dette beror på, at affaldsforbrændingsanlæg er underlagt både et prisloft og en 

substitutionspris (altså kan omkostningerne ikke altid dækkes), varmeproducenter 

er kun underlagt en substitutionspris, mens varmedistributionsvirksomhederne kan 

få dækket omkostningerne hos slutkunderne, som ikke kan gøre deres substituti-

onspris gældende over for varmedistributørerne. Selv hvis en del af varmekun-

derne måtte skifte til alternative opvarmningsformer, og dermed fravælge Verdo 

Varme, vil varmevirksomheden kunne opkræve de samlede omkostninger hos de 

tilbageblevne kunder. I forlængelse af ovenstående pkt. 2.8 kan det nævnes, at 

Verdo Varme ligger på niveau med andre distributionsvirksomheder, og at varme-

distributionsvirksomheder generelt ligger i den lave ende af risiko-spektret i for-

hold til producenter og affaldsforbrændingsanlæg. Forsyningstilsynet finder såle-

des ikke anledning til at ændre i risikovurderingen. 

 

2.10: Verdo Varme bemærker, at de ikke producerer varme, sådan som de finder, 

at Forsyningstilsynets ordlyd vedr. konkurrencesituationen antyder. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet har i den samlede gennemgang netop lagt vægt på, at Verdo 

Varme ikke er producent men distributør af varme. I det risikoskema, som Verdo 

Varme har udfyldt og fremsendt til Forsyningstilsynet, vedrører det hér omtalte 

forhold, hvorvidt der er andre, som sælger fjernvarme til Verdo Varmes kunder, og 
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som dermed kan ”danne grundlag for en egentlig substitutionsmulighed”. Dette 

forhold spørges der ind til i risikoskemaets pkt. 10), mens alle forhold vedr. evt. 

produktion af varme ligger i skemaets pkt. 5) - 6). Specifikt spørges, om der er til-

sluttet flere producenter i spørgsmål 6a). Forsyningstilsynet finder således ikke, at 

notatets ordlyd antyder, at Verdo Varme producerer varme. Derfor giver Verdo 

Varmes bemærkning ikke anlæg til justering af teksten. 

 

2.11: Verdo Varme stiller sig uforstående over, at Forsyningstilsynet (på bagrund 

af risikoskemaets oplysning om ”ingen realiserede tab i perioden”) mener, at 

Verdo Varme har ”lavere risiko for tab end andre varmevirksomheder”. Verdo 

Varme mener at have samme risiko for tab som andre, og at denne risiko således 

må være middel”. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet har i vurderingen af dette punkt netop fremført, at det ”ikke på-

virker Verdo Varmes risiko”, ligesom det ikke øger risikoen for samtlige andre 

varmevirksomheder, der ikke har haft realiserede tab i ansøgningsperioden. Det er 

kun, såfremt en virksomhed har haft realiserede tab, som ikke kan indregnes i var-

meprisen, at dette kriterie kan trække op i risikovurderingen. Altså er Verdo 

Varme netop blevet vurderet på linje med langt hovedparten af andre varmevirk-

somheder. Forsyningstilsynet henviser til, at der, ligesom omtalt i ovenstående pkt. 

2.7 – 2.9, er tale om et interval gående fra mindst til mest risikofyldt.  Det er såle-

des ikke tilfældet, at det typiske varmeværks risiko er placeret ved midten af inter-

vallet, således som Verdo Varme antager. Forsyningstilsynet finder derfor, at der 

ikke bør ændres på risikovurderingen.   

 

2.12: Verdo Varme er uenig i Forsyningstilsynets risikovurdering fsva. andelen af 

kunder, som er underlagt tilslutnings-/forblivelsespligt. Forsyningstilsynet vurde-

rer, at Verdo Varmes 30% forblivelsespligt har en neutral påvirkning af risikoen, 

mens Verdo Varme anfører, at de resterende 70% af kunderne har mulighed for at 

finde andre opvarmningsmetoder, hvilket må lede til en forøget risiko for Verdo 

Varme relativt til branchen generelt. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet skal understrege, at den foretagne vurdering ikke leder til en re-

duktion af risikoprofilen, men netop er et neutralt udgangspunkt (”det påvirker iso-

leret set ikke risikovurderingen”, jf. afsnittet Afvejning).  Forsyningstilsynet aner-

kender, at der er 70%, som ikke har forblivelsespligt, men vurderingen af denne 

risiko skal ses i helhed med andre risikoforhold. Forsyningstilsynet vurderer, at 

man med en konkurrencedygtig pris (i statistikken, specielt justeret for den for me-

get opkrævede forrentning) er forholdsvis godt rustet til at modstå risikoen fra den 

delvist manglende forblivelsespligt, ligesom kundernes incitament til at investere i 

fx. varmepumper er langt mindre ved en rimelig konkurrencedygtig pris i perioden 

2006-17. Selv med en vis kundeflugt vil de mistede indtægter kunne opkræves hos 

de tilbageværende kunder under den nuværende regulering. Tillige skal det be-

mærkes, at en evt. større trussel fra alternative opvarmningsformer måske bliver 

relevant i fremtidige år, mens risikoprofilen for Verdo Varme er vurderet på bag-

grund af de år, som der er ansøgt forretning for. Verdo Varme har ikke oplyst (do-
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kumenteret), at der i noget betydeligt omfang er sket kundeflugt eller lidt økono-

miske tab på denne baggrund. Forsyningstilsynet finder således ikke anledning til 

at ændre sin risikovurdering. 

 

2.13: Verdo Varme finder, at Forsyningstilsynet i sin samlede afvejning af risiko-

forholdene, i al overvejende grad synes at lægge vægt på kriteriet om ”manglende 

konkurrerende varmeproducenter”. Verdo Varme finder ikke denne vurdering rele-

vant, og mener derfor ikke, at dette bør inddrages. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet henviser til den allerede givne forklaring om, hvad der menes 

med ”konkurrerende leverandører tilsluttet fjernvarmenettet, og som dermed kan 

danne grundlag for en faktisk substitutionsmulighed”, og som er forskellige fra ri-

sikoskemaets punkter om konkurrence som producent fra andre producenter, jf. 

bemærkningerne til pkt. 2.10 ovenfor. Forsyningstilsynet har ikke konkluderet no-

get på baggrund af Verdo Varme som produktionsvirksomhed, men kun forholdt 

sigt til, hvorvidt der har været andre leverandører af fjernvarme til kunderne. For-

syningstilsynet har således lagt vægt på, at Verdo Varme er distributionsvirksom-

hed og ikke produktionsvirksomhed, eller affaldsforbrændingsanlæg som det væ-

sentligste. Herudover vægter et højt antal slutbrugere (et stort net), samt den bredt 

vurderede konkurrencesituation (tilslutningspligt for en del af kunderne, prisplace-

ring, kundespredning, risiko for negativ prisspiral) i den samlede vurdering.  

 

Forsyningstilsynet har hermed givet en uddybende forklaring af, hvad der henvises 

til og menes med risikoskemaets spørgsmål. Forsyningstilsynet finder således ikke 

anledning til at ændre i vurderingen. 

 

3. Udtalelser eller informationer, der ikke er relevante for en afgørelse 

3.1-3.2: Verdo Varme henviser til flere tekststeder i det af Forsyningstilsynet 

fremsendte udkast til afgørelse, som de finder ”ikke relevant” og ”tendentiøse og 

værdiladede” i en grad, der er unødvendig og ”ikke synes passende for en offentlig 

myndighed”. Verdo Varme gengiver herefter et par eksempler på sådanne formu-

leringer. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet finder, at den tekst, der henvises til i dette punkt (og som stam-

mer fra notatets resume), er en faktuel korrekt gengivelse af de foretagne justerin-

ger, der medgår til at begrunde vurderingen.  

 

3.3: Verdo Varme bemærker tillige, at det ikke burde fremgå af sagsfremstillingen, 

at Forsyningstilsynet ved flere lejligheder har måtte rykke Verdo Varme for svar 

på opklarende spørgsmål i sagen. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Vedrørende sagsfremstillingen skal det af Forsyningstilsynet bemærkes, at denne 

sigter mod at gengive sagens faktuelle udvikling i kronologisk orden. Herunder 

også de perioder, hvor Forsyningstilsynet eller Verdo Varme har været langsom-

melige i deres bidrag til sagens fremdrift. Forsyningstilsynet har søgt at lave en 

faktuel korrekt beskrivelse af sagsfremstillingen, som kan give en begrundelse for 
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den foretagne vurdering. Andre grunde til forsinkelser skyldes delvist, at man har 

afventet principielle sager for en endelig fastlæggelse af praksis og anvendelse af 

regelgrundlag, for denne specielle type af sager (ansøgning om forrentning af ind-

skudskapital). Den lange sagsbehandlingstid har været et kritikpunkt fra Verdo 

Varme selv. Derfor er det relevant at forklare de mange skridt i sagsbehandlingen, 

ligesom det er relevant at nævne, at Verdo Varme undervejs har bedt om at få sa-

gen sat i bero og i væsentligt omfang har overskredet, eller bedt om udskydelse af 

frister for levering af opgørelser eller materiale/dokumentation for disse. 

 

3.4: Verdo Varme henviser til formuleringer i høringsudkastet, som de finder, vil 

lade en ekstern læser tilbage med indtrykket, at Verdo Varme bevidst kommer 

med forkerte oplysninger. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

De gengivne tekststeder er standard formuleringer, som har medgået i alle tilsva-

rende sager om forrentning af indskudskapital. Formålet hermed har været, og er 

at give en vejledning om regelgrundlag og dokumentationskrav, herunder at belyse 

hvilke dele, der er særligt vigtige og derigennem undgå at give uberettigede for-

ventninger for de ansøgende virksomheder. Med andre dele af notatets standard-

tekst søger Forsyningstilsynet at give en vejledning over for varmevirksomhederne 

og deres kunder om, at fejl/mangler kan lede til genoptagelse af sagen. Dette synes 

i denne sag også relevant i lyset af, at flere punkter i sagsbehandlingen har ført til 

betydelige korrektioner i indskudskapitalens størrelse og derved i det beløb, som 

kunderne skal betale i forrentning af indskudskapitalen. 

 
RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

Der er tale om et generelt retsgrundlag til brug for fastsættelsen af forrentningsbe-

løb mv. i et stort antal forrentningssager. Alle punkter i retsgrundlaget er derfor 

ikke nødvendigvis relevante for denne sag. Der er nedenfor i vurderingsafsnittet 

henvist til de punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet har inddraget ved 

vurderingen af sagen. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

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

 

1. For hvilke år forrentning kan beregnes (den såkaldte beregningsperiode). 

2. Størrelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven (det såkaldte 

forrentningsgrundlag) – både den initiale og pr. 1. januar 2006. 

3. Det godkendte forrentningsbeløb. 

4. Tilbageførsel. 
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AD 1 BEREGNINGSPERIODEN 

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

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

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

indskudskapital i varmepriserne uden Energitilsynets tiltræden. Perioden 2000-2005 

er allerede behandlet i delafgørelse af 28. maj 2018, hvorfor denne periode ikke 

behandles yderligere her.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der i henhold til reglerne og praksis ikke kan god-

kendes forrentning for år forud for modtagelse af en ansøgning om forrentning, jf. 

punkt 63-65 i bilag 1. Som anført i bilag 1, fremgår det af varmeforsyningslovens § 

20, stk. 2, at der kan indregnes forrentning af indskudskapital i varmepriserne med 

Energitilsynets tiltræden. Det følger endvidere af afskrivningsbekendtgørelsens § 6, 

stk. 1, at indregning af en rimelig forrentning i varmepriserne kræver Energitilsynets 

tilladelse. Som beskrevet i bilag 1 fremgik det allerede af vejledningen til den første 

afskrivningsbekendtgørelse nr. 56 af 15. februar 1982, at indregning af en forrent-

ning af indskudskapital kun kan ske med forudgående tilladelse.  

 

Verdo Varme har indgivet særskilte ansøgninger for alle årene siden 2006 med und-

tagelse af år 2012. I år 2012 har Verdo Varme således ikke fremsendt særskilt an-

modning om forrentning, men alene indregnet forrentning i de priser og det budget, 

som Verdo Varme har anmeldt til Energitilsynet. I 2006 indsender Verdo Varme 

sammen med anmeldelse af budgetter og priser for 2007 en ansøgning om forrent-

ning af indskudskapital. Denne er ikke årstalsbenævnt. Verdo Varme præciserer i 

2008, at ansøgningerne omfatter perioden fra og med 2006. Efter Forsyningstilsy-

nets praksis kan der tidligst fra og med det år ansøgningen er indgivet, godkendes 

forrentning. Det er derfor i overensstemmelse med praksis at godkende forrentning 

for 2006.  

    

For så vidt angår år 2012 finder Forsyningstilsynet som følge af den korrespon-

dance, der har været mellem sekretariatet og Verdo Varme i forbindelse med be-

handlingen af Verdo Varmes anmodning om forrentning af indskudskapital, at på 

trods af at Verdo Varme ikke har gjort særskilt opmærksom på, at selskabet har 

indregnet forrentning i anmeldelserne for så vidt angår 2012, at Verdo Varme ikke 

blot har indregnet uden tilladelse, men har indgivet rettidig anmodning om forrent-

ning for dette år. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at der siden 2006 har 

været løbende korrespondance mellem Forsyningstilsynet og Verdo Varme vedrø-

rende selskabets anmodninger om forrentning, hvorved Verdo Varme flere gange 

har udtrykt interesse i få tilladelse til at indregne forrentning. På baggrund af denne 

korrespondance er det således Forsyningstilsynet vurdering, at Verdo Varme med 

føje har kunnet få den opfattelse, at Forsyningstilsynet vurdererede, at der var ind-

givet ansøgninger om forrentning for perioden 2006 og frem, selvom der ikke blev 

indgivet særskilte ansøgninger for alle årene. Forsyningstilsynet har endvidere lagt 
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vægt på den tidsmæssige udstrækning af behandlingen af Verdo Varmes ansøgning 

om forrentning. 

Da der er modtaget ansøgninger for perioden 2006-2017, er det i overensstemmelse 

med praksis at kunne godkende forrentning for de nævnte år.  

 

Ansøgningen for 2018-2020 vil blive behandlet senere i en særskilt sag. Den 19. 

maj 2017 trådte afskrivningsbekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017 i kraft, jf. fod-

note 2. Bekendtgørelsen gælder for alle ansøgninger om forrentning modtaget efter 

den 19. maj 2017, jf. bekendtgørelsens § 9. Det følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 

2, at forrentning af indskudskapitalen alene kan indregnes i varmepriserne 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 bortsat fra natur-

gas. 

 

Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at der kan beregnes forrentning af ind-

skudskapitalen for år 2006-2017 (beregningsperioden).  

 

AD 2 INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

Som det fremgår af bilag 1, afsnit 3.1, er begrebet ”indskudskapital” omtalt i var-

meforsyningsloven. Det er begrebet ”fri egenkapital” derimod ikke. Der er i var-

meforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen skabt hjemmelsgrundlag for, 

at Forsyningstilsynet kan godkende forrentning af indskudskapital, men ikke for-

rentning af den fri egenkapital. 

 

Forsyningstilsynet afviser at tage stilling til opgørelsen af fri egenkapital, fordi der 

ikke er hjemmel til forrentning heraf i varmeforsyningsloven. 

 

Verdo Varme har af flere omgange korrigeret deres kapitalopgørelse i forbindelse 

med den løbende korrespondance med Forsyningstilsynet. I Verdo Varmes seneste 

korrigerede opgørelse af 7. juni 2019 er den initiale indskudskapital opgjort til 

364.076.414 kr. efter administrationsgrundlaget. Efter tillæg af de, ud fra Verdo 

Varmes høringssvar, manglende ledningsmeter (7.548m) opgøres den initiale ind-

skudskapital til 367.954.409 kr.  

 

I hovedtræk opgøres værdien af fx. varmerør ved at anvende administrationsgrund-

lagets priser per meter rør af en given dimension på de dokumenterbare meter rør 

anlagt i et given år og med en given dimension. Når summen af disse rør er bestemt 

for et givent år, nedskrives denne til restværdien pr. 1981, og summen af alle rørs 

nedskrevne værdi for alle årene angiver således værdien, som indgår i den samlede 

opgørelse af kapitalgrundlaget. For andre typer aktiver er det tilsvarende en bereg-

ning baseret på et dokumenterbart anlægs-år og type/specifikation af aktivet, der 

anvendes.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Verdo Varme i nogen grad har dokumenteret eksisten-

sen af aktiverne i kapitalopgørelsen. Forsyningstilsynet har herved bl.a. lagt vægt 
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på, at Verdo Varme har anvendt GIS udtræk til at dokumentere ledningsnettet og 

understøttet disse data med tal fra diverse årsrapporter, samt med tal fra Dansk 

Fjernvarmes årsstatistikker. Verdo Varme har desuden GIS-digitaliseret gamle teg-

ninger fundet i papirarkiver. Endvidere har Verdo Varme fremsendt uddrag af det 

kommunale årsregnskab for 1980, hvoraf fremgår saldi for anlæg under udførelse 

og mellemregning/gæld til kommunen.  

 

Verdo Varme vurderes også at have dokumenteret såvel eksistens som tilgang af 

hovedledninger for de relevante ind-fusionerede områder Kristrup og Dronning-

borg. 

 

Verdo Varme har foretaget en væsentlig renovering af ledningsnettet og inkluderer 

således disse tilgange i årene liggende tæt op til 1980. Da man ikke ved, hvilke rør 

som de ny-anlagte erstatter, har man konservativt søgt at tage rør som i 1979-1980 

er ca. 15 år gamle ud af opgørelsen, samt erstattet gamle rør af en større dimension 

end de nye tilganges dimension tilsiger. Generelt er rør af ukendt type, dimension, 

eller anlægsår lagt tilbage i tid og/eller med mindste dimension. Samlet vurderer 

Forsyningstilsynet, at den anvendte metode sikrer en tilstrækkelig grad af konser-

vatisme, dvs. en begrænset risiko for, at Forsyningstilsynet godkender en rimelig 

forrentning af indskudskapital på baggrund af et for højt forrentningsgrundlag. For-

syningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at det ville være urimeligt at op-

kræve forrentning hos forbrugerne af en værdi, der ikke i tilstrækkelig grad er do-

kumenteret. 

 

Forsyningstilsynet finder imidlertid ikke, at Verdo Varme har anvendt priserne fra 

komponentlisten korrekt fsva. beregningen af den nedskrevne værdi for det fusio-

nerede ledningsnet i 1979-1980. Endvidere har der været mangel på tilstrækkelig 

dokumentation vedr. visse af grundværdierne og for centraler/kedler. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at opgørelsen skal korrigeres med beløbene anført i ta-

bel 2 og med følgende forklaringer: 

 

 

  

TABEL 4 | VERDO VARMES INITIALE INDSKUDSKAPITAL I ANSØGNING OG FORSY-
NINGSTILSYNETS VURDERING I SAGEN 

 Kapitalopgørelsens poster Beløb i Verdo Varmes an-

søgning 

Forsyningstilsy-

nets vurdering i 
sagen Ledningsnet, Randers 1940-1978 145.821.403 145.821.403 

Ledningsnet, Kristrup 1953-1978 25.608.759 25.608.759 

Ledningsnet, Dronningborg 1964-1978 15.282.533 15.282.533 

Ledningsnet, fusioneret 1979-1980 88.006.306 25.301.054 

Damp 1.635.635 1.635.635 

Stikledning, Randers 1940-1978 38.782.413 38.782.413 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 26/38 

Stikledning, Kristrup 1953-1978 7.716.531 7.716.531 

Stikledning, Dronningborg 1964-1978 6.735.421 6.735.421 

Stikledning, fusioneret 1979-1980 13.635.844 13.635.844 

Brønde 2.022.135 2.022.135 

Målere 1.757.773 1.757.773 

Centraler/Kedler 7.451.000 6.671.480 

Grunde 7.108.800 4.108.800 

Anlæg under bygning 35.524.230 35.524.230 

- Anlægsaktiver i alt 397.088.785 330.604.014 

Driftsmidler mv. 0 0 

Varebeholdninger 5.854.122 5.854.122 

- Aktiver i alt 402.942.907 336.458.136 

Gæld 34.988.498 34.988.498 

- Initial indskudskapital 367.954.409 301.469.638 

 

 

Ad. Ledningsnet fusioneret 1979-1980. 

For denne del af opgørelsen bemærker Forsyningstilsynet, at der er sket en regnefejl. 

Verdo Varme har anvendt den samme pris/dimension (fastholdt prisen på 7.400 kr. 

for DN 300-450) for alle ledningstilgange i denne periode. Da denne pris er en af de 

højeste i komponentlisten (jf. administrationsgrundlaget), samt da anvendelsen af 

den samme pris på tværs af alle rør-dimensioner ikke er retvisende, har Forsynings-

tilsynet korrigeret priserne for de enkelte rør-dimensioner, så de er i overensstem-

melse med administrationsgrundlaget. Dette reducerer værdien med ca. 63 mio. kr. 

 

Ad. Centraler/Kedler. 

For de inkluderede pumpestationer har Forsyningstilsynet reduceret effekten (MW) 

til den, af Verdo Varme, tidligere anvendte (og mere specifikke) værdi på 0,36 MW, 

da der ikke foreligger dokumentation for, at denne opjusteres til øverste værdi i 

komponentlisten interval for denne type installation.  Dette reducerer værdien med 

ca. 780.000 kr. 

 

Ad. Grunde. 

Verdo Varme har i forhold til tidligere fremsendte opgørelser inkluderet 2 centraler 

(Strømmen 1A & 1B) med en samlet værdi på 6 mio. kr. Af dokumentationen fra 

kommunalregnskabet i 1980 fremgår ejendomsvurderingen af disse. Da vurderin-

gen angår en enhed bestående både af en transmissionsledning og ”anlæg af 

gang/cykelsti” vurderer Forsyningstilsynet ikke, at dokumentationen tillader en ad-

skillelse af disse. Dvs. at der er en risiko for, at Forsyningstilsynet godkender en 

rimelig forrentning af indskudskapital på baggrund af et for højt forrentningsgrund-

lag. Der er jf. Principnotatet (Bilag 1, pkt. 4) et skærpet krav til dokumentation for 

aktiver, som ønskes medregnet i indskudskapitalen til forrentning. Forsyningstilsy-

net har i den forbindelse lagt vægt på, at det ville være urimeligt at opkræve forrent-

ning hos forbrugerne af en værdi, der ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret og 
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har derfor taget 50% af værdien af disse grunde ud af beregningen. Dette vurderes 

at være en tilstrækkelig konservativ fordeling og reducerer værdien med 3 mio. kr.  

 

Samlet har Forsyningstilsynets korrektioner reduceret indskudskapitalen pr. 1980 

med ca. 67 mio. kr. fra 368 mio. kr. til 301 mio. kr. 

 

Herudover har Verdo Varme oplyst, at indskudskapitalen har ændret sig over tid, 

som følger:  

- Indskud jf. regnskab for år 2000 på 150 mio. kr. 

- Indskud af anlagte transmissionsledninger 1981-1984 på 56 mio. kr 

- Udlodning af 4 centraler til Verdo Produktion på 7,255 mio. kr. i år 2000. 

- Udlodning til moderselskab ultimo 2012 på 412 mio. kr. 

- Udlodning til moderselskab 2017 på 137 mio. kr. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det oplyste indskud i år 2000 på 150 mio. 

kr. ikke er at betragte som et indskud, men rettere en gældseftergivelse, som det også 

er anført i regnskabet. Verdo Varme stiftes i år 2000 ved apportindskud (indskud af 

aktiver), en stor overkurs og en gældseftergivelse fra moderselskabet Energi Ran-

ders. Således vurderes der, at være tale om en post, som godt nok påvirker egenka-

pitalen, men som virker over op-/nedskrivningskontoen og ikke over indskud/ud-

lodnings-kontoen. Gældsnedskrivningen påvirker således egenkapitalen (som resi-

dualen mellem værdien af aktiverne fratrukket gælden) på linje med eksempelvis en 

opskrivning af aktiver, og der er altså ikke tale om et egentlige indskud fra ejerne, 

som rettelig kan forventes forrentet, men derimod en forøgelse af indre værdi (’for-

mue’) for den allerede indskudte kapital. 

 

Ligeledes er det Forsyningstilsynets vurdering, at de oplyste indskud i år 1981-1984 

på 56 mio. kr. ikke er at betragte som indskud. Verdo Varme anfører, at færdiggø-

relsen af denne anlægsaktivitet er et indskud med henvisning til, at gælden (mel-

lemregningskontoen med kommunen) ikke stiger over samme periode. Forsynings-

tilsynet vurderer ikke, at blot fordi én type (af flere mulige) finansieringskilder ikke 

ændrer sig i perioden, at dette kan dokumenteres at være et indskud af kapital fra 

ejerne, som dermed berettiget kan indgå i grundlaget for fremtidig forretning. Det 

vurderes således ikke, at der er tale om reelle indskud, som der er dokumenteret i 

tilstrækkelig grad. 

 

Samlet set har Forsyningstilsynet således reduceret Verdo Varmes ønske til, hvad 

der kan indgå i den initiale indskudskapital med 67 mio. kr. (jf. tabel 4), og de af 

Verdo Varme ovennævnte oplyste indskud på 150 mio. kr. og 56 mio. kr., dvs. sam-

let 273 mio. kr.   

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at for begge de nyligt inkluderede indskud 

beskrevet ovenfor, har Verdo Varme i sin egen opgørelse, beregning og opkrævning 

af ikke-godkendt forrentning ikke inkluderet disse.  
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Desuden bemærker Forsyningstilsynet, at en konsekvens af de store udlodninger i 

2012 og 2017 er, at indskudskapitalen for Verdo Varme bliver negativ fra 2013 og 

frem. Dette medfører, at der ikke er en positiv indskudskapital at beregne forrent-

ning af i perioden 2013-2017. I 2012 er indskudskapitalen (ultimo, inkl. rentes rente) 

opgjort til 411,9 mio. kr., hvorefter udlodningen på 412 mio. kr. trækker kapitalen 

opgjort til forrentning af indskudskapital i minus, beregnet til -52 t. kr. primo 2013. 

Udlodningen af den ikke-godkendte forrentning behandles af Forsyningstilsynet i en 

særskilt sag. 

Forsyningstilsynet finder samlet set, at forrentningsgrundlaget for Verdo Varme den 

1. januar 2006 er 294.214.638 kr. efter udlodningen af de 4 centraler (til værdi 7,255 

mio. kr.), jf. tabel 5, som viser de justeringer, der har været af den af Verdo Varme 

oprindelig opgjorte initiale indskudskapital til den af Forsyningstilsynet vurderede 

indskudskapital pr. 2006, som der beregnes forrentning af. 

 

  

TABEL 5 | OVERSIGT OVER JUSTERINGER I VERDO VARMES INITIALE INDSKUDS-
KAPITAL 

 

AD 3 FORRENTNING  

 

Det følger af Energitilsynets praksis, at der for hvert ansøgningsår i perioden til og 

med 2016 skal godkendes det forrentningsbeløb, som er højest efter enten ”den nye 

WACC-model”, hvor anvendelsen bliver gennemgået nedenfor under 3A eller ”den 

gamle WACC-model”, hvor anvendelsen bliver gennemgået under 3B (se EGJ 

2017, jf. bilag 1). ”Den gamle WACC-model”, var den model, Energitilsynet an-

vendte ved fastsættelsen af en rimelig forrentning i EGJ 2012. ”Den nye WACC-

model” var den opdaterede model, som Energitilsynet anvendte ved fastsættelsen af 

en rimelig forrentning i EGJ 2017. Under 3C sammenlignes beløbene efter ”den nye 

WACC-model” og ”den gamle WACC-model”. 

mio. kr.

Verdos indskudskapital ult. 1980 (opgjort per nov. 2007) 389

Verdos egne reduktioner i løbet af sagsbehandlingen -21

Verdos opgørelse af udlodning år 2000 -7

Verdos opgørelse af efterfølgende indskud (1981-2006) 206

Verdos reviderede opgørelse af indskudskapital 567

Forsyningstilsynets reduktion i Verdos opgørelse -273

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital pr. 2006 294

Kilde: Forsyningstilsynet

Anm.: De i tabel 5 nævnte 21 mio.kr. svarer til forskellen mellem de 

389 mio.kr. nævnt på side 3 og de ca. 368 mio.kr. nævnt på side 24 i dette 

notat. De 206 mio.kr. svarer til summen af de 150 mio.kr. og 56 mio.kr. 

nævnt på side 27 i dette notat.
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Når ansøgers regnskabsår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, anvendes 

WACC-modellen for hvert af de omfattede kalenderår forholdsmæssigt svarende til 

den del af regnskabsåret, som ligger i året (sådan at hver måned tæller 1/12), jf. sidst 

i afsnit 4.1 i bilag 1.  

3A DEN NYE WACC-MODEL  

Af hensyn til overskueligheden er beregningerne af henholdsvis den øvre og den 

nedre grænse i det vejledende interval for branchen, jf. WACC-notatet (se bilag 1), 

nedenfor samlet for alle ansøgningsår. Tabel 6 viser parameterværdierne, som er 

anvendt i udregningen af det vejledende interval for branchen. Tabel 7 viser bereg-

ningen af det vejledende interval for henholdsvis den øvre og den nedre grænse for 

forrentningsbeløb for Verdo Varme. 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperio-

den skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets 

begyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med 

en indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over 

forrentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der 

udøves et skøn for år 2 osv. Tabel 7 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, 

som er anført under 3C og med indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fast-

lægges.  

 
TABEL 6 | PARAMETRE I DEN NYE WACC-MODEL PÅ VARMEOMRÅDET 
  

 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Øvre grænse             

Beta (aktiv) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35  0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Beta (egenkapital) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Gældsrisikopræ-

mie (pct.) 

0,7 1,0 0,9 1,5 1,7 1,4 2,0 2,4 1,5 1,1 1,3 1,4 

Høj rente (pct.) 8,0 9,3 10,3 10,9 7,7 7,0 7,5 6,4 6,7 7,0 6,6 6,4 

Lavere rente (pct.) 2,8 4,4 5,3 6,2 3,3 2,0 3,1 2,1 1,6 1,1 0,9 0,8 

Nedre grænse             

Beta (aktiv) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Beta (egenkapi-

tal) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gældsrisiko-

præmie (pct.) 

0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1 

Høj rente (pct.) 4,6 5,9 6,9 7,4 4,2 3,4 3,9 2,6 2,9 3,0 2,6 2,4 

Lavere rente (pct.) 2,6 4,2 5,1 5,8 2,6 1,7 2,6 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 

Kilde: Forsyningstilsynet. Note: se bilag 2 for fastsættelsen af parametrene for 2017. For de øvrige para-

metre henvises der til WACC-notatet, jf. pkt. 4 bilag 1. 
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TABEL 7 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR VERDO VARME 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indskudskapi-

tal t. kr. (primo) 
294.215 306.305 320.821 339.336 360.974 380.228 397.346 0 0 0 0 0 

Beregnet for-

rentning 

            

Øvre grænse i 

t. kr. 
13.213 17.995 22.629 26.443 16.830 13.251 17.617 0 0 0 0 0 

Nedre grænse i 

t. kr. 
9.677 14.371 18.343 21.438 11.055 8.376 11.897 0 0 0 0        0          

Kilde: Forsyningstilsynet 

 

Til illustration af beregningen bruges år 2006 ”Øvre grænse”. Verdo har oplyst at have 

en rentebærende gæld primo året på 22,5 mio. kr. (kilde: det af Verdo fremsendte risi-

koskema), som lægges sammen med den opgjorte indskudskapital på 294 mio. kr., 

hvilket giver et kapitalgrundlag på 317 mio. kr. i 2006. Af dette kapitalgrundlag bliver 

30% forrentet med den ”høje rente”, altså 95 mio. kr., mens den resterende andel af 

indskudskapitalen på 294 mio. kr. forrentes med den ”lave rente”, dvs. 199 mio. kr. 

 

Forrentningen af kapitalen, der sker til ”høj rente”, beregnes for 2006 med en forrent-

ning på 7,98%8 for øvre grænse af intervallet, hvilket ganget med de 95 mio. kr. giver 

7,6 mio. kr. i forrentningsbidrag. 

 

De resterende 199 mio. kr. (”lav rente” andelen) forrentes med en fremmedkapitalom-

kostning på 2,83%9, igen gældende for øvre grænse i intervallet, hvilket giver 5,6 mio. 

kr. i forrentningsbidrag. Samlet beregnes den øverste opnåelige grænse for forrentning 

i 2006 som summen af 7,6 mio. kr. og 5,6 mio. kr., altså 13,2 mio. kr., som det ses af 

tabellen ovenfor. 

 

Ved beregningen af ”Nedre grænse” anvendes den samme fordeling af kapitalen, blot 

med forrentningssatser på henholdsvis 4,64% og 2,64% for ”Høj”/”Lav” forrentning. 

Hermed bliver de to bidrag til forrentning på 4,4 mio. kr. og 5,3 mio. kr., altså samlet 

9,7 mio. kr., som det ses i tabellen.  

 

Der kan godkendes en forrentning på ca. 12,1 mio. kr. efter ”den gamle WACC model”, 

som værende højeste værdi i det pågældende år (jf. afsnit nedenfor), hvilket lægges til 

 
8 Forrentningssatsen er bestemt som: risikofri rente + beta*(markedsrisikopræmien), eller 2,14% + 1,17 

* 5% = 7,98%. For ”Nedre grænse” er beta ændret fra 1,17 til 0,5, hvilket giver 4,64%. 

9 Forrentningssatsen er beregnet som: risikofri rente + gældsrisikopræmien, eller 2,14% + 0,69% = 

2,83%. For ”Nedre grænse” er gældsrisikopræmien ændret fra 0,64% til 0,5%, hvilket samlet giver 

2,64%. 
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indskudskapitalen i 2006 på ca. 294 mio. kr. Hermed fås indskudskapitalen for 2007 til 

ca. 306 mio. kr., på hvilken der så igen beregnes en forrentning og så fremdeles. 

KRITERIER FOR INDPLACERING AF VERDO VARME I DET VEJLEDENDE 

BELØBSINTERVAL 

 

Verdo Varme har givet en række oplysninger til brug for skønnet i det udfyldte 

risikoskema, jf. sagsfremstillingen. Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til 

at inddrage andre supplerende kriterier.  

Forsyningstilsynet bemærker, at risikoprofilen ud fra det oplyste således stort set 

har været uændret i perioden 2006-2017. I gennemgangen nedenfor sondres derfor 

ikke mellem risikoprofilen for enkelte år, men foretages en samlet vurdering til brug 

for skønnet for alle år i perioden. 

Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fun-

det anledning til at inddrage i skønnet over den rimelige forrentning (jf. WACC 

notatet og EGJ 2017 afgørelsen). De enkelte relevante kriterier for Verdo Varme 

indikerer isoleret for hvert kriterie følgende: 

- Finansiel gearing: Lav finansiel gearing i starten af perioden stigende til 

ca.  70% af kapitalgrundlaget er et kriterium, som er neutralt for Verdo 

Varme. 

 

- Slutbrugere: Levering af varme til slutbrugere som hovedaktivitet træk-

ker isoleret set i retning af en lav risiko i forhold til branchen generelt. 

 
- Konkurrencesituationen: Verdo Varme har oplyst, at der ikke er konkurre-

rende leverandører tilsluttet det net, de leverer til. Konkurrencesituationen 

trækker således isoleret set i retning af en lav risiko i forhold til branchen 

generelt.  

 
- Virksomhedens placering i Forsyningstilsynets prisstatistik: P risen på op-

varmning af en standardbolig på 130 m2, varmeforbrug 18,1 MWh hos 

Verdo Varme er 15.346 kr. i 2017 og har ligget stabilt i niveauet ca. 

15.100–16.200 kr. i perioden 2006-2017. Dette placerer Verdo Varme på 

niveau med gennemsnittet (uvægtet og median pris) i starten af perioden, 

mens priserne fra 2014 og frem ligger ca. 10-20% over gennemsnittet10. 

Dette kriterie virker således risikomæssigt neutralt i forhold til branchen 

generelt, da risikoen for at slutbrugerne søger mod alternative opvarm-

ningsformer vurderes at være på linje med branchen generelt. 

 

- Realiseret tab i perioden: Verdo Varme har ikke oplyst, at der skulle være 

lidt tab i perioden. Ved tab forstås i denne sammenhæng som udgangs-

punkt en afholdt omkostning som led i driften som varmevirksomhed, der 

 
10 Forsyningstilsynet har vurderet, at såfremt Verdo Varme havde undladt at indregne ikke-godkendt 

forrentning i perioden ville Verdo Varmes pris have været blandt de 25 pct. laveste i hovedparten af 

årene. 
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ikke kan indregnes i varmeprisen. Dette kriterie vurderes på det forelig-

gende grundlag ikke at påvirke Verdo Varme’s risiko. Igen er det lagt til 

grund, at varmeforsyningsvirksomheder generelt har en lav risiko. 

 

- Varmedistribution: I forhold til branchen generelt trækker varmedistribu-

tion som udgangspunkt i retning af en meget lav risiko pga. varmeforsy-

ningslovens regler om indregning af nødvendige omkostninger i varme-

prisen, om udtrædelsesgodtgørelse, om mulighed for tilslutnings- /forbli-

velsespligt samt muligheden for at indregne henlæggelser til skrotnings-

omkostninger.  

 

Særligt for Verdo Varme trækker det isoleret set i retning af en lavere ri-

siko end branchen generelt at koncentrationen af varmesalget på de 10 

største kunder i gennemsnit har været omkring 5,5%, og omkring 23% af 

varmesalget er afsat til erhvervskunder, hvilket Forsyningstilsynet vurde-

rer som lave koncentrationer. Der har været tilsluttet omkring 12.500 må-

lere/kunder,11 hvilket Forsyningstilsynet vurderer som et relativt  højt an-

tal målere, hvilket isoleret set taler for lavere risiko for Verdo Varme end 

for branchen generelt. Det er ca. 30% af varmeaftagerene, som er pålagt 

tilslutnings-/forblivelsespligt (andelen har været stigende over tid), hvilket 

isoleret set er neutralt for Verdo varme.  

 

Da der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlig individuelle forhold, der fra-

viger den generelle beskrivelse af varmeforsyningsvirksomheder i WACC-notatet, 

jf. punkt 4 i bilag 1, har Forsyningstilsynet ikke fundet anledning til at inddrage 

yderligere forhold. 

Endelig er der en pligtmæssig inddragelse af hensynet til at beskytte varmeforbru-

gerne mod urimelige priser. 

AFVEJNING 

 

Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især 

lagt vægt på 

 at Verdo Varme har distribution til slutbrugere,  

 at Verdo Varme har mange slutbrugere, 

 at Verdo Varme har haft en gunstig konkurrencesituation uden konkurrerende 

varmeleverandører koblet til deres distributionsnet.  

 
11 Forsyningstilsynet definerer en kunde som en enhed, der har en juridisk aftale om levering med fjern-

varmeselskabet. Forsyningstilsynet er opmærksomt på, at antallet af målere og antallet af kunder 

ikke altid er identisk, fordi nogle kunder kan have flere målere. Modsat kan antallet målere være væ-

sentligt højere end antallet af slutbrugere. Risikoen afhænger af, hvorvidt kunderne vil ophæve deres 

aftale med fjernvarmeselskabet. En slutbruger har kun direkte mulighed for at ophæve aftaleforhol-

det, hvis han har en måler. Derfor tages der i risikovurderingen udgangspunkt i, om der er et højt, 

middel eller lavt antal af målere/kunder. Forsyningstilsynet vurderer, at forskellen på antal målere og 

antal kunder ikke har betydning for risikovurderingen.  
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Disse kriterier taler for, at Verdo Varme skal placeres lidt over den laveste ende af 

det beregnede WACC-interval. 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige 

priser, hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en rimelig forrentning, der er la-

vest mulig. 

At ca. 30% af Verdo Varme’s kunder er pålagt tilslutningspligt, hvilket er lidt under 

middel, påvirker isoleret set ikke risikovurderingen. Verdo Varme’s andel af var-

mesalg til de 10 største kunder og erhvervsvirksomheder indikerer en relativ lav 

risiko for kundeflugt. Det høje antal af kunder i Verdo Varme mindsker herudover 

risikoen for en negativ prisspiral, ligesom den neutrale placering i prisstatikken li-

geledes mindsker risikoen for kundeflugt eller substitution til alternative opvarm-

ningsformer. 

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets skøn, at en rimelig forrentning af ind-

skudskapitalen for Verdo Varme i perioden 2006-2017 skal ligge lidt over den nedre 

grænse af det beregnede WACC-interval, der anvendes som udgangspunkt for skøn-

net – især fordi virksomhedens risiko efter sagsoplysningen fremstår som beskeden 

i forhold til varmeforsyningsvirksomhederne generelt, der i forvejen har en lav ri-

siko. Forsyningstilsynet finder omvendt ikke, at den skønsmæssige afvejning af kri-

terierne kan understøtte, at kun en forrentning på eller under den lavest beregnede 

grænse er rimelig.  

Med anvendelse af den nye WACC-model12 er det Forsyningstilsynets samlede 

skøn, at det vil være en urimelig forrentning af Verdo Varme’s indskudskapital i 

ansøgningsperioden, hvis beløbet overstiger 96.471.000 kr. i alt, fordelt på de en-

kelte år som følger: 

 2006:   9.819.000 kr. 

 2007: 14.516.000 kr.  

 2008: 18.515.000 kr.  

 2009: 21.638.000 kr. 

 2010: 11.286.000 kr. 

 2011:   8.571.000 kr. 

 2012: 12.126.000 kr. 

 2013:                 0 kr. 

 2014:                 0 kr. 

 2015:                 0 kr. 

 2016:                 0 kr. 

 
12 Den nye WACC-model anvendes sammen med indskudskapitalen i det enkelte år, der er søgt om 

forrentning for, til at udregne det vejledende forrentningsbeløbsinterval. Hvis indskudskapitalen er 

blevet forrentet i de(t) foregående år, er denne forrentning en del af indskudskapitalen, som forrentes 

det enkelte ansøgte år. Forrentning fra tidligere år kan være skønnet på baggrund af enten den nye 

WACC-model eller den gamle WACC-model, da der frem til og med 2016 godkendes det højeste ri-

melige forrentningsbeløb efter enten den nye WACC-model eller den gamle WACC-model.  
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 2017:                 0 kr. 

 

3B DEN GAMLE WACC-MODEL 

 

Ud fra den tidligere anvendte WACC-model opstilles 3 beregningseksempler for 

forrentningsbeløb til brug for skønnet over rimelig forrentning. Forskellen er vær-

dien af beta aktiv. Tabel 8 viser parameterværdierne, som er anvendt i udregningen 

af beregningseksemplerne. Tabel 9 viser beregningseksempler for forrentningsbe-

løb til brug for skønnet over rimelig forrentning for Verdo Varme. 

Af hensyn til overskueligheden er beregningseksemplerne nedenfor samlet for 

alle år for hver værdi af beta aktiv. 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperio-

den skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets 

begyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med 

en indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over 

forrentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der 

udøves et skøn for år 2 osv. Tabel 9 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, 

som er anført under afsnit 3C og indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fast-

lægges. 
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TABEL 8 | PARAMETRE I DEN GAMLE WACC-MODEL 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beta (aktiv)=0,2            

Beta (egenkapi-
tal) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Høj rente (pct.) 5,7 5,7 6,1 6,7 6,7 5,8 4,8 4,0 3,6 3,2 3,0 

Lavere rente 
(pct.) 3,1 3,0 3,4 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8 1,1 0,5 

Beta (aktiv)=0,25 
           

Beta (egenkapi-
tal) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Høj rente (pct.) 6,4 6,4 6,9 7,4 7,4 6,5 5,6 4,8 4,3 3,9 3,7 

Lavere rente 
(pct.) 3,1 3,0 3,4 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8 1,1 0,5 

Beta (aktiv)=0,3 
           

Beta (egenkapi-
tal) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Høj rente (pct.) 7,2 7,2 7,6 8,2 8,2 7,3 6,3 5,5 5,1 4,7 4,5 

Lavere rente 
(pct.) 

3,1 3,0 3,4 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8 1,1 0,5 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

 
TABEL 9 | BEREGNINGSEKSEMPLER EFTER DEN GAMLE WACC-MODEL 

År 2006 2007 200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indskudskapi-
tal i t. kr. 294.215 306.304 320.821 339.336 360.974 380.228 397.346 0 0 0 0 

Beregnet for-
rentn.t.kr  

           

Beta (aktiv) = 
0,20 i t. kr.               

11.589  
                

11.597  
                       

13.974  16.904 
                    

18.652  
            

16.517  
                   

13.973  
                   

0  
                   

0              0              0  

Beta (aktiv) = 
0,25 i t. kr.               

12.302  12.297 
                       

14.818  
                  

17.753  19.507  
            

17.372  
                   

14.867  
                   

0  
                   

0  0             0  

Beta (ak-
tiv) = 0,30 
i t. kr.              

13.014  
                

12.997  
                       

15.662  
                  

18.603  
                    

20.362  
            

18.228  
                   

15.761  
                   

0  
                   

0              0              0  

Kilde: Forsyningstilsynet. 
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Til illustration af beregningen bruges år 2006 ”Beta (aktiv) 0,20”. Verdo har oplyst at 

have en rentebærende gæld primo året på 22,5 mio. kr., som lægges sammen med 

den opgjorte indskudskapital på 294 mio. kr., hvilket giver et kapitalgrundlag på 317 

mio. kr. i 2006. Af dette kapitalgrundlag bliver 30% forrentet med den ”høje rente”, 

altså 95 mio. kr., mens den resterende andel af indskudskapitalen på 294 mio. kr. for-

rentes med den ”lave rente”, dvs. 199 mio. kr. 

 

Forrentningen af kapitalen, der sker til ”Høj rente”, beregnes for 2006 med en forret-

ning på 5,7%13, hvilket ganget med de 95 mio. kr. giver 5,4 mio. kr. i forrentningsbi-

drag. 

 

De resterende 199 mio. kr. (”lav rente” andelen) forrentes med en fremmedkapitalom-

kostning på 3,1%14, hvilket giver 6,2 mio. kr. i forrentningsbidrag. Samlet beregnes for-

rentning i 2006, for Beta (aktiv) på 0,20, som summen af 5,4 mio. kr. og 6,2 mio. kr., 

altså 11,6 mio. kr., som det ses af tabellen ovenfor. 

 

I overensstemmelse med Energitilsynets praksis er det Forsyningstilsynets opfat-

telse, at ud over det udgangspunkt beregningseksemplerne ud fra den gamle 

WACC-model giver, kan de oplysninger og kriterier, som er oplistet i afsnit 3A også 

inddrages i skønnet med udgangspunkt i den gamle WACC-model, fordi emnet for 

alle kriterierne – ud over den pligtmæssige inddragelse af hensynet til varmeforbru-

gerne – overordnet er det samme: risikoforhold. 

Forsyningstilsynet vurderer, at det navnlig bør inddrages i skønnet, at Verdo Varme 

har en beskeden risikoprofil, som antages at være noget mindre end andre danske 

varmeforsyningsvirksomheders, hvis risikoprofil ellers generelt er meget beskeden. 

Samlet må Verdo Varme’s risikoprofil ud fra kriterierne, at Verdo Varme har distri-

bution til slutbrugere, at Verdo Varme har mange slutbrugere, og at Verdo Varme 

ikke er underlagt konkurrence på levering af varme til distributionsnettet, vurderes 

at være begrænset.  

Med anvendelse af den gamle WACC-model er det Forsyningstilsynets samlede 

skøn, at det vil være en urimelig forrentning af Verdo Varme’s indskudskapital i 

ansøgningsperioden, hvis beløbet overstiger 107.222.000 kr. i alt, fordelt på de en-

kelte år som følger: 

 2006: 12.090.000 kr. 

 2007: 12.089.000 kr.  

 2008: 14.568.000 kr.  

 2009: 17.501.000 kr. 

 2010: 19.254.000 kr. 

 
13 Forrentningssatsen er bestemt som: risikofri rente + beta*(markedsrisikopræmien), eller 2,69% + 

0,67 * 4,5% = 5,7%. Beta aktiv bliver med gearing på 30% indskudskapital omregnet til 0,67. 

14 Forrentningssatsen er beregnet som: risikofri rente + gældsrisikopræmien, eller 2,73% + 0,37% = 

3,1%. 
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 2011: 17.118.000 kr. 

 2012: 14.602.000 kr. 

 2013:                 0 kr. 

 2014:                 0 kr. 

 2015:                 0 kr. 

 2016:                 0 kr. 

 

3C FORRENTNINGSBELØB 

 

Tabellen nedenfor viser det højeste beløb i hvert af ansøgningsårene 

 

TABEL 10 | HØJESTE BELØB VED SKØN MED UDGANGSPUNKT I NY WACC-MODEL OG GAM-

MEL WACC-MODEL15 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ny WACC (t. kr.) 9.819 14.516 18.515 21.638 11.286 8.571 12.126 0 0 0 0 

Gammel WACC (t. 

kr.) 

12.090 12.089 14.568 17.501 19.254 17.118 14.602 0 0 0 0 

Højest af ny og 

gammel WACC (t. 

kr.) 

12.090 14.516 18.515 21.638 19.254 17.118 14.602 0 0 0 0 

Kilde: Afsnit 3A og 3B ovenfor 

 

Den godkendte forrentning for varmeårene 2006-2016 er således 117.733.000 kr. 

Fra og med 2017 er det alene den nye WACC-model, der skal anvendes. Det fører 

til følgende beløb, jf. 3A den nye WACC-model: 

2017: 0 kr. 

 
15 Energitilsynets principielle afgørelse EGJ 2017 fastsatte praksis om at anvende den nye og hhv. den 

gamle WACC-model til støtte for skønnet af en rimelig forrentning. Begge modeller opstiller et 

WACC-interval. I perioden mellem EGJ 2012 og EGJ 2017 har der været nedsat et ekspertudvalg for 

WACC på el-området. Bl.a. på baggrund af den nye viden fra ekspertgruppens anbefalinger er en 

række af modellens parameter og metoder blevet ændret. Som følge heraf adskiller den nye model 

sig fra den gamle model i forhold til både selve WACC-intervallet og virksomhedernes placering i in-

tervallet som følge af Energitilsynets skøn. Efter den gamle model blev EGJ placeret lidt under mid-

ten af intervallet, mens EGJ blev skønnet til at ligge tæt på den nedre grænse i det nye WACC-inter-

val.  I høringsnotatet til WACC-notatet, som findes i bilaget til WACC-notatet, har sekretariatet i pkt. 

113-117 forholdt sig til betydningen af skønnet af EGJ’s forrentning efter den gamle WACC-model 

for fastsættelsen af den nye WACC-model. Konsistent med EGJ’s placering i den nye og hhv. den 

gamle WACC-models intervaller, vil varmeforsyningsvirksomheder med tilnærmelsesvis samme risi-

koprofil som EGJ blive placeret lidt under midten i intervallet efter den gamle model og tæt på den 

nedre grænse af intervallet efter den nye model. Der vil derfor generelt være forskel på en varmefor-

syningsvirksomheds placering i intervallerne i den gamle og den nye WACC-model. 
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Den samlede forrentning, der godkendes for varmeårene 2006-2017, er således 

117.733.000 kr. 

AD 4 TILBAGEFØRSEL 

 

Verdo Varme har oplyst at have opkrævet ikke godkendt forrentning for perioden 

2006-2017 på i alt 266.302.705 kr. I denne afgørelse godkendes forrentning på 

117.733.000 kr., hvorefter der udestår et beløb på 148.569.705 kr., som skal tilba-

geføres til varmekunderne efter nærmere aftale med Forsyningstilsynet, jf. tabel 11. 

 

TABEL 11 | OPKRÆVEDE OG GODKENDTE FORRENTNINGSBELØB, VERDO VARME 

 

KLAGEVEJLEDNING 

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

26 i varmeforsyningsloven. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 

uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.  

 

Klagen indgives til:  

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00  

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

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

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

nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Tilkendegivelsen kan ikke indbringes for andre myndigheder.  

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Fejerskov-Quist  

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5380 

pfqu@forsyningstilsynet.dk 

mio. kr.

Verdos opkrævede forrentning 2006-2017 266

Forsyningstilsynets godkendte forrentning 2006-2017 -118

Beløb til tilbageførsel til Verdo Varmes kunder 149

Kilde: Forsyningstilsynet

mailto:ekn@naevneneshus.dk
mailto:pfqu@forsyningstilsynet.dk

