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AFGØRELSE | AFGØRELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPI-

TAL FOR ÅR 2020 

RESUMÉ 

 

Frederiksberg Fjernvarme A/S (herefter Frederiksberg Fjernvarme) har ansøgt om for-

rentning af indskudskapital for år 2020. 

 

Frederiksberg Fjernvarme har opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, 

hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr. 

 

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af ind-

skudskapital for Frederiksberg Fjernvarme for år 2020. 

AFGØRELSE 

 

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

afskrivningsbekendtgørelsen2, at indskudskapitalen, der anvendes til virksomhe-

dens drift eller til investeringer i anlæg (anvendt indskudskapital) er negativ. Forsy-

ningstilsynet fastsætter på den baggrund Frederiksberg Fjernvarme A/S’ anvendte 

indskudskapital til 0 kr., jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, hvorfor Forsy-

ningstilsynet ikke kan fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Fre-

deriksberg Fjernvarme A/S for år 2020. 

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

SAGSFREMSTILLING 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning. 

2 Bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og med Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tiltræden, forrentning af indskudska-

pital. Bekendtgørelsen ophævede og erstattede bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017, der var gæl-

dende fra 19. maj 2017 til 6. juli 2017. Læs nærmere om bekendtgørelserne og deres overgangsbe-

stemmelser i afsnit 2 i bilag 1. 
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Ved e-mail af 29. marts 2019 fremsendte Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (heref-

ter Bruun & Hjejle) på vegne af Frederiksberg Fjernvarme en ansøgning om forrentning 

af indskudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet. 

 

E-mailen var vedhæftet en opgørelse af indskudskapitalen pr. 1. januar 2020 på i alt 

403.872.058 kr.3 E-mailen var desuden vedhæftet opgørelser af den anvendte indskuds-

kapital efter afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, baseret på priseftervisningen for 

2017, som var opgjort til 222.432.058 kr. efter metode 1, -10.683.459 kr. efter metode 2 

og 148.014.962 kr. efter metode 3. Der er ikke foretaget indskud eller udlodninger i Fre-

deriksberg Fjernvarme efter Sekretariatet for Energitilsynets (herefter sekretariatets) af-

gørelse4. 

 

I forbindelse med ansøgningen har Frederiksberg Fjernvarme fremført, at: 

- der ikke er hjemmel til at afskære forrentning af den fulde indskudskapital eller til at 

begrænse forrentningsgrundlaget til den laveste af de i medfør af afskrivningsbekendt-

gørelsens § 6, stk. 4, opgjorte værdier 

 

- en begrænsning af Frederiksberg Fjernvarmes adgang til at indregne en markedsmæs-

sig forrentning af indskudskapitalen er i strid med EU’s statsstøtteregler, jf. artikel 107, 

stk. 1, og artikel 108, stk. 3, TEUF 

 

- en begrænsning af Frederiksberg Fjernvarmes adgang til forrentning af indskudskapital 

til et forrentningsgrundlag svarende til den laveste af de i medfør af afskrivningsbekendt-

gørelsens § 6, stk. 4, opgjorte værdier, vil udgøre ekspropriation i strid med grundlovens 

§ 73. 

 

Ved e-mail af 25. oktober 2019 har Forsyningstilsynet anmodet Frederiksberg Fjern-

varme om oplysninger om eventuelle parter til brug for Forsyningstilsynets vurdering af 

hvem der kan anses som parter i sagen. Forsyningstilsynet har modtaget oplysningerne 

pr. e-mail den 10. november 2019. Frederiksberg Varme er ikke bekendt med, at der er 

andre der skal anses som part i sagen. 

 

I nedenstående tabel 1 findes en oversigt over Frederiksberg Fjernvarmes oplysninger 

til Forsyningstilsynet, samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANSØGERS OPLYSNINGER5 (VÆSENTLIGSTE OPLYS-

NINGER) 

 
3 Indskudskapital pr. 1. januar 2004 (222.432.058 kr.) + godkendt forrentning for perioden 2004-2018 

(181.440.000 kr.) = 403.872.058 kr. 

4 Sekretariatet for Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) afgørelse af 23. marts 2018 i sagen om Frede-

riksberg Fjernvarmes ansøgninger om forrentning af indskudskapital for perioden 2004-2018 (j.nr. 

18/03917). 

5 Frederiksberg Fjernvarmes seneste reviderede oplysninger til Forsyningstilsynet. 
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Dato for ansøgning 29. marts 2019 

Ansøgningsperiode 2020 

Frederiksberg Fjernvarme har 

opgjort den anvendte indskuds-

kapital efter § 6, stk. 4, nr. 1-3,6 

således 

Metode 1: 222.432.058 kr. 

Metode 2: -10.683.459 kr.  

Metode 3: 148.014.962 kr. 

Kilde: Mail fra Bruun & Hjejle på vegne af Frederiksberg Fjernvarme til Forsyningstilsynet af 29. marts 

2019  

I tabel 2 nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for Frederiksberg Fjernvarmes 

opgørelse af den anvendte indskudskapital efter de tre metoder. 

TABEL 2 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 403.872.058 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 181.440.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 222.432.058 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 65.726.850 

+ Anlæg under udførelse 2.104.007 

- Langfristede gældsforpligtelser 58.743.872 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder og bankgæld 

27.647.793 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

7.877.349 

+ Brændselslager Ej oplyst 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 -10.683.459 

 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 403.872.058 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

239.516 

- Likvide beholdninger 82.054.929 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 181.440.000 

+ Henlæggelser Ej oplyst 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

7.877.349 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 148.014.962 

 
6 Jf. afskrivningsbekendtgørelsen 
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Kilde: Mail fra Bruun & Hjejle på vegne af Frederiksberg Fjernvarme til Forsyningstilsynet af 29. marts 

2019 

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 oplysninger 

ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsyningstilsynet ud 

fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde afgørelsen og genop-

tage sagsbehandlingen med henblik på en fornyet vurdering. 

 

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

ning, kan nævnes oplysninger om opgørelsen af den initiale indskudskapital, fore-

tagne udlodninger og indskud, herunder formålet med nye kapitalindskud, oplysninger 

om virksomhedens risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes via sagsbehand-

ling og afgørelser f.eks. om omkostningsfordeling. Det kan endvidere dreje sig om op-

lysninger om berettigelsen af at undlade regnskabsmæssig adskillelse, eller at prisef-

terviste omkostninger har været urigtige, herunder at afskrivninger ikke har opfyldt 

kravene hertil. 

 

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

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 Frederiksberg Fjernvarme som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vur-

dering er foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 6. december 2019 udkast til afgørelse i høring 

hos Frederiksberg Fjernvarme med frist for afgivelse af bemærkninger d. 6. januar 2020. 

I samme mail bad Forsyningstilsynet Frederiksberg Fjernvarme om at oplyse, hvorvidt 

udkastet indeholder oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt. 

 

Frederiksberg Fjernvarme har ved e-mail af 20. januar 2020 – som i øvrigt fremgår af 

bilag 4 – meddelt, at Frederiksberg Fjernvarme fastholder de synspunkter, der er angivet 

i ansøgningen, idet der yderligere henvises til de supplerende synspunkter, der fremgår 

af et klageskrift vedhæftet mail af 20. januar 2020 fra sagen for Energiklagenævnet ved-

rørende Forsyningstilsynets afgørelse af 3. april 2019 om indregning af forrentning af 

indskudskapital for 2019.  

 

Frederiksberg Fjernvarme har oplyst, at Frederiksberg Fjernvarme ikke mener, at udka-

stet indeholder oplysninger der skal undtages fra aktindsigt. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Frederiksberg Fjernvarme har påklaget Forsyningstilsynets afgørelse af 3. april 2019 om 

forrentning af indskudskapital for 2019 til Energiklagenævnet. Forsyningstilsynet kon-

staterer i den forbindelse, at Frederiksberg Fjernvarmes bemærkninger i nærværende 
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sag vedrørende begrænsning af forrentningsgrundlag og adgang til forrentning af ind-

skudskapital, er en gentagelse i forhold til ansøgningen om forrentning af indskudskapi-

tal for 2019. Såfremt Energiklagenævnets afgørelse måtte få betydning for nærværende 

afgørelse vil Forsyningstilsynet genoptage den og træffe en ny afgørelse. Dette gælder 

uanset hvornår Energiklagenævnet måtte træffe afgørelse. På baggrund af Frederiks-

berg Fjernvarmes høringssvar finder Forsyningstilsynet på nuværende tidspunkt ikke 

anledning til at ændre afgørelsen, som for fuldstændighedens skyld gengives under af-

snittet ”Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen”. 

RETSGRUNDLAG 

 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

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

mv. i et stort antal forrentningssager. Alle punkter i retsgrundlaget er derfor ikke nødven-

digvis 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 forrent-

ningsgrundlag) pr. 1. januar 2020 

3. Forrentningsbeløb 

1. BEREGNINGSPERIODEN 

Da der er modtaget ansøgning for år 2020 ved e-mail af 29. marts 2019, er ansøgningen 

indgivet rettidigt, jf. § 7, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen: 

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

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

ansøgningen vedrører. 

 

Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at der er ansøgt rettidigt for år 2020 (be-

regningsperioden). 

2. INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

Frederiksberg Fjernvarme kan efter § 6, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen indregne 

forrentning af den anvendte indskudskapital i varmepriserne. Den anvendte indskuds-

kapital fastsættes til den laveste af de tre værdier i § 6, stk. 4, nr. 1-3. Frederiksberg 

Fjernvarme har opgjort den anvendte indskudskapital til -10.683.459 kr. efter § 6, stk. 4, 

nr. 1-3, i afskrivningsbekendtgørelsen således: 

 

1) 222.432.058 kr. 

2) -10.683.459 kr. 

3) 148.014.962 kr. 
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Udgangspunktet for beregning af nr. 1 og 3 er sekretariatets afgørelse af 23. marts 2018 

om forrentning af indskudskapital for perioden 2004-2018, samt priseftervisningen for 

2017. Herudover har Frederiksberg Fjernvarme oplyst, at der ikke har været udlodning 

eller yderligere indbetaling af indskudskapital efter nr. 1 og til brug for nr. 3 siden sekre-

tariatets afgørelse af 23. marts 2018. Udgangspunktet for beregning af nr. 2 er ligeledes 

priseftervisningen for 2017. 

 

Forsyningstilsynet har afstemt Frederiksberg Fjernvarmes opgørelse af den anvendte 

indskudskapital til afgørelsen af 23. marts 2018, samt priseftervisningen for 2017. For-

syningstilsynets afstemning indikerer, at ovenstående opgørelser efter § 6, stk. 4, nr. 2 

og 3, er fejlbehæftede. 

 

I forhold til opgørelsen efter § 6, stk. 4, nr. 2, bemærker Forsyningstilsynet, at Frederiks-

berg Fjernvarme har undladt at fratrække den kortfristede del af langfristet gæld i alt 

7.929.354 kr. (pkt. 26.1).  Anvendt indskudskapital efter metode 2 er fortsat negativ, idet 

den efter Forsyningstilsynets opfattelse herefter kan opgøres til -18.612.833 kr. 

 

I forhold til opgørelsen efter § 6, stk. 4, nr. 3, bemærker Forsyningstilsynet, at Frederiks-

berg Fjernvarme desuden har undladt at fratrække henlæggelser i alt 10.000.000 kr. 

(pkt. 24). Anvendt indskudskapital efter metode 3 kan efter Forsyningstilsynets opfat-

telse herefter opgøres til 158.014.962 kr. 

 

Frederiksberg Fjernvarmes bemærkninger vedrørende begrænsning af forrentnings-

grundlag og adgang til forrentning af indskudskapital 

I forbindelse med ansøgningen har Frederiksberg Fjernvarme fremført, at: 

- der ikke er hjemmel til at afskære forrentning af den fulde indskudskapital eller til at 

begrænse forrentningsgrundlaget til den laveste af de i medfør af afskrivningsbekendt-

gørelsens § 6, stk. 4, opgjorte værdier 

 

- en begrænsning af Frederiksberg Fjernvarmes adgang til at indregne en markedsmæs-

sig forrentning af indskudskapitalen er i strid med EU’s statsstøtteregler, jf. artikel 107, 

stk. 1, og artikel 108, stk. 3, TEUF 

 

- en begrænsning af Frederiksberg Fjernvarmes adgang til forrentning af indskudskapital 

til et forrentningsgrundlag svarende til den laveste af de i medfør af afskrivningsbekendt-

gørelsens § 6, stk. 4, opgjorte værdier, vil udgøre ekspropriation i strid med grundlovens 

§ 73. 

 

Indledningsvist konstaterer Forsyningstilsynet, at Frederiksberg Fjernvarmes bemærk-

ninger vedrørende begrænsning af forrentningsgrundlag og adgang til forrentning af ind-

skudskapital er en gentagelse i forhold til ansøgningen om forrentning af indskudskapital 

for år 20197. Forsyningstilsynet finder derfor ikke anledning til at skulle ændre sin be-

svarelse, som for fuldstændighedens skyld gengives herunder. 

 

 
7 Behandlet i Forsyningstilsynets afgørelse af 3. april 2019 i sagen om Frederiksberg Fjernvarmes an-

søgning om forrentning af indskudskapital for år 2019 (j.nr. 18/09948). 
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Forsyningstilsynet bemærker først og fremmest, at Forsyningstilsynet ikke har hjemmel 

til at tiltræde en forrentning af et større forrentningsgrundlag end der følger af afskriv-

ningsbekendtgørelsens § 6. Forsyningstilsynet har alene hjemmel til at tillade forrentning 

af den anvendte indskudskapital. 

 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke trods det af Frederiksberg Fjern-

varme anførte kan tillades forrentning af et højere forrentningsgrundlag end det i afgø-

relsen fastsatte. 

 

I forhold til det anførte omkring statsstøtte kan Forsyningstilsynet bemærke, at hverken 

Energiklagenævnet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, EU-kommissionen eller 

andre har fastslået, at undladelsen af opkrævning af forrentning udgør statsstøtte. 

 

Forsyningstilsynet skal yderligere bemærke, at på baggrund af et spørgsmål fra den 

kommunalt ejede virksomhed CTR, har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udtalt, 

at det er frivilligt for varmevirksomheden, om den vil indregne forrentning af indskudska-

pitalen jf. vedlagte brev fra ministeriet (bilag 3). 

 

CTR gjorde i sin henvendelse til ministeriet opmærksom på, at CTR havde fået oplyst, 

at det er i strid med statsstøttereglerne, hvis de kommunale ejere yder garanti uden 

provision. CTR ønskede svar på, om tilsvarende gjorde sig gældende for opkrævning af 

forrentning af indskudskapital, jf. vedlagte henvendelse fra CTR (bilag 2). Energi-, For-

synings- og Klimaministeriet har i sit svar til CTR anført, at en afståelse af forrentning af 

indskudskapital ikke kan sidestilles med fraværende betaling af provision ved lån med 

kommunal garantistillelse. Forsyningstilsynet forstår ministeriets bemærkninger såle-

des, at forrentning af indskudskapital ikke kan sammenlignes med fraværende betaling 

af provision ved lån med kommunal garantistillelse, og at der ikke efter lovgivningen er 

en pligt til at opkræve forrentning af indskudskapital over varmepriserne. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Frederiksberg Fjernvarmes bemærk-

ninger om statsstøtte heller ikke har betydning for Forsyningstilsynets afgørelse om for-

rentning af indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvist, at det fremførte vedrørende ekspropriation 

allerede er blevet anført i forbindelse med, at den nugældende afskrivningsbekendtgø-

relse blev sendt i høring. Bekendtgørelsen blev til trods for bemærkningerne herom ikke 

ændret med hensyn til det under høringen fremførte. Det må derfor umiddelbart lægges 

til grund, at der ikke er tale om ekspropriation. I øvrigt bemærkes det, som nævnt oven-

for, at Forsyningstilsynet alene har hjemmel til at tillade forrentning af indskudskapital i 

overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsens § 6. Forsyningstilsynet kan såle-

des ikke tillade forrentning af indskudskapital ud over det der følger af reglerne i afskriv-

ningsbekendtgørelsen. 

3. FORRENTNING  

Frederiksberg Fjernvarme har imidlertid opgjort den anvendte indskudskapital til en ne-

gativ værdi. Efter afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, fastsætter Forsyningstilsynet 

derfor den anvendte indskudskapital til 0 kr. 
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For at kunne indregne forrentning af indskudskapital kræver det, at der er en værdi at 

forrente. Forsyningstilsynet vurderer dermed, at der ikke kan fastsættes og godkendes 

forrentning af indskudskapital for Frederiksberg Fjernvarme for år 2020. 

KLAGEVEJLEDNING 

 

I kan klage over denne afgørelse til Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og 

Energiklagenævnet skal modtage den senest fire uger efter, at I har modtaget denne 

afgørelse. Klageretten fremgår af § 26 i lov om varmeforsyning og lovbekendtgørelse 

nr. 64 af 21. januar 2019.  

 

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. 

 

BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2:  Brev fra CTR til EFKM af 8. februar 2018 

Bilag 3:  EFKMs svar til CTR af 26. april 2018 

Bilag 4: Frederiksberg Fjernvarmes høringssvar 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Rank Larsen (FSTS)  

Fuldmægtig 

Tlf. +45 4171 4310 

marl@forsyningstilsynet.dk 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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