
 

 

 

18. marts 2020 

J.nr. 19/05304 

MARL/PFQU 

 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 

Roskildevej 175 

2620 Albertslund 

 

 

 

 

 

AFGØRELSE | AFGØRELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPI-

TAL FOR ÅR 2020 

RESUMÉ 

 

VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter VEKS) har ansøgt om forrentning 

af indskudskapital for år 2020. 

 

Forsyningstilsynet 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 VEKS 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 VEKS’ anvendte indskudskapital til 0 kr., 

jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, hvorfor Forsyningstilsynet ikke kan 

fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for VEKS for år 2020. 

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

SAGSFREMSTILLING 

 

Ved e-mail af 30. marts 2019 fremsendte VEKS en ansøgning om forrentning af ind-

skudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet. 

 

 
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 (herefter: afskrivningsbekendtgørelsen) og med Energitilsynets (nu Forsyningstilsy-

nets) tiltræden, forrentning af indskudskapital. Bekendtgørelsen ophævede og erstattede bekendtgø-

relse nr. 479 af 17. maj 2017, der var gældende fra 19. maj 2017 til 6. juli 2017.  Læs nærmere om 

bekendtgørelserne og deres overgangsbestemmelser i afsnit 2 i bilag 1.  
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E-mailen var vedhæftet en opgørelse af indskudskapitalen pr. 1. januar 2020 i alt 

32.857.307 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 32.844.000 kr. efter metode 14, 150.032.949 kr. efter metode 2 

og 44.944.464 kr. efter metode 3. VEKS gør gældende, at VEKS er berettiget til at ind-

regne forrentning af den fulde indskudskapital pr. 1. januar 2020 (32.857.307 kr.). Belø-

bet er under forudsætning af, at VEKS får medhold i en verserende klagesag vedrørende 

forrentning af indskudskapital fra tidligere år.5 

 

Ved e-mail af 30. oktober 2019 har Forsyningstilsynet anmodet VEKS 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 30. 

oktober 2019. VEKS meddeler, at de tidligere har vurderet, at NetVarme (en sammen-

slutning af de fleste af VEKS' kunder) og VEKS' 5 største kunder (FORS Varme Ros-

kilde, Høje Taastrup Fjernvarme, Albertslund Fjernvarme, Brøndby Fjernvarme og Hvid-

ovre Fjernvarme, der tilsammen aftager over 70% af deres varme) muligvis har en inte-

resse i at blive hørt i sagen.   

 

I nedenstående tabel 1 findes en oversigt over VEKS’ oplysninger til Forsyningstilsynet, 

samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANSØGERS OPLYSNINGER6 (VÆSENTLIGSTE OPLYS-

NINGER) 

  

Dato for ansøgning 30. marts 2019 

Ansøgningsperiode 2020 

VEKS har opgjort den anvendte 

indskudskapital efter § 6, stk. 4, 

nr. 1-3,7 således 

Metode 1: 32.844.000 kr. 

Metode 2: 150.032.949 kr.  

Metode 3: 44.944.464 kr. 

 
3 Indskudskapital pr. 1. marts 1981 (5.563.133 kr.) + indregnet og opkrævet ikke godkendt forrentning 

1982-2006 (20.153.867 kr.) + indregnet og opkrævet godkendt forrentning 2007-2017 (3.972.000 kr.) 

+ indregnet og opkrævet IKKE godkendt forrentning 2007-2017 (2.828.000 kr.) + opkrævet godkendt 

forrentning 2018 (327.000 kr.) + godkendt forrentning 2019 (13.307 kr.) = 32.857.307 kr. 

4 Indskudskapital ultimo 2017 er opgjort til 32.517.000 kr., sv.t. indskudskapitalen i alt 32.857.307 kr. 

fratrukket forrentning vedrørende 2018 (327.000 kr.) og 2019 (13.307 kr.). Godkendt forrentning ved-

rørende 2018 er efter det oplyste opkrævet, mens godkendt forrentning vedrørende 2019 endnu ikke 

er opkrævet. Anvendt indskudskapital efter metode 1 kan på den baggrund antages at udgøre 

32.844.000 kr. I henhold til anvendt indskudskapital efter metode 3 udgør forrentning, der endnu ikke 

er indregnet i priserne efter det oplyste dog 0 kr. 

5 VEKS’ klage over Sekretariatet for Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) afgørelse af 1. maj 2018 om 

forrentning af indskudskapital for perioden 2007-2018 (j.nr. 12/07279). 

6 VEKS’ seneste reviderede oplysninger til Forsyningstilsynet. 

7 Jf. afskrivningsbekendtgørelsen 
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Kilde: Mail fra VEKS til Forsyningstilsynet af 30. marts 2019. 

I tabel 2 nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for VEKS’ opgørelse af den 

anvendte indskudskapital efter de tre metoder. 

TABEL 2 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 32.857.307 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 13.307 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 32.844.000 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo inkl. anlæg under udførelse 1.883.928.663 

- Langfristede gældsforpligtelser og bankgæld 1.776.512.871 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

0 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

26.080.157 

+ Brændselslager 16.537.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 150.032.949 

 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 32.857.307 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

0 

- Likvide beholdninger8 13.993.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 0 

+ Henlæggelser Ej oplyst 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

26.080.157 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 44.944.464 

Kilde: Mail fra VEKS til Forsyningstilsynet af 30. 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. 

 

 
8 Likvide beholdninger ekskl. værdipapirer 53.529.000 kr. fratrukket byggekreditter i alt 39.536.000 kr. = 

13.993.000 kr. 
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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 

 

VEKS har oplyst at NetVarme samt VEKS' 5 største kunder muligvis har en interesse i 

at blive hørt.  

 

Ud fra de almindelige forvaltningsretlige principper kræver partsstatus en væsentlig og 

individuel interesse i sagen. Begge betingelser skal være opfyldt, før den pågældende 

kan anses som part i sagen. 

 

At en interesse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den 

pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præ-

get interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. 

 

En interesse skal - udover at være væsentlig – også være individuel. Det betyder, at den 

pågældende afgørelse skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold 

til andre personer, som berøres af afgørelsen. Hvis en større kreds af personer berøres 

på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer således ikke en individuel 

interesse i afgørelsen. 

 

I afgørelsen af 19. februar 2019 (j.nr. 18/09947) vedrørende VEKS' ansøgning om for-

rentning af indskudskapital for år 2019 henviste VEKS' ligeledes til NetVarme og VEKS' 

5 største kunder som mulige parter. Forsyningstilsynet vurderede i afgørelsen af 19. 

februar 2019 at VEKS' aftagere er en del af en større og ubestemt kreds af personer, og 

at disse derfor ikke har den fornødne væsentlige og individuelle interesse i sagen til at 

opnå partstatus. Forsyningstilsynet besluttede dog at sende udkastet til de af VEKS' 

foreslåede9 med henblik på at give dem mulighed for at fremsende eventuelle bemærk-

ninger.  

 

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

det alene er VEKS som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vurdering er 

 
9   NetVarme (en sammenslutning af de fleste af VEKS' kunder) og VEKS' 5 største kunder (FORS Varme 

Roskilde, Høje Taastrup Fjernvarme, Albertslund Fjernvarme, Brøndby Fjernvarme og Hvidovre Fjern-

varme, der tilsammen aftager over 70% af deres varme) 
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foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Forsyningstilsynet har dog be-

sluttet at sende udkastet til afgørelse til de af VEKS foreslåede med henblik på at give 

dem mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger hertil. 

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 9. december 2019 udkast til afgørelse i høring 

hos VEKS med frist for afgivelse af bemærkninger d. 6. januar 2020. I samme mail bad 

Forsyningstilsynet VEKS om at oplyse, hvorvidt udkastet indeholder oplysninger, der 

skal undtages fra aktindsigt. 

 

VEKS har ved e-mail af 2. januar 202010 meddelt, at VEKS finder det beklageligt, at det 

ifølge VEKS er muligt at spekulere i forrentningsgrundlaget efter metode 3. VEKS be-

mærker, at hvis VEKS pr. 31. december 2017 havde indbetalt likvide beholdninger ved-

rørende byggekredit på 39.536.000 kr., ville forrentningsgrundlaget have været 9,9 mio. 

kr. højere. Ifølge VEKS giver det ikke mening, at der er mulighed for at flytte penge fra 

én konto til en anden d. 31. december og så flytte pengene tilbage dagen efter og derved 

opnå et højere forrentningsgrundlag.  

 

VEKS har ikke oplyst, at udkastet indeholder oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt. 

Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at udkastet ikke indeholder oplysnin-

ger, der er undtaget fra aktindsigt og lægger derfor dette til grund, da VEKS ikke har 

fremsendt en begrundelse for, at det modsatte skulle være tilfældet. Derfor sendte For-

syningstilsynet ved e-mail af 23. januar 2020 udkastet i høring hos Albertslund Fjern-

varme, Brøndby Fjernvarme, Hvidovre Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, FORS 

Varme Roskilde og NetVarme, som forslået af VEKS, med frist for afgivelse af bemærk-

ninger d. 30. januar 2020. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at spørgsmålet om indregning af beløbet 

på 39.536.000 kr. vedrørende byggekredit i likvide beholdninger allerede er belyst, både 

i afgørelsen af 19. februar 2019 og i Forsyningstilsynets begrundelse for denne afgø-

relse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det har stået VEKS frit for at flytte likvide beholdninger 

fra én konto til en anden, såfremt det overholdte årsregnskabs- og varmeforsyningslo-

ven, hvis VEKS mente, at VEKS på den måde ville opnå et højere forrentningsgrundlag. 

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående ikke anledning til at ændre for-

rentningsgrundlaget eller foretage sig yderligere i tråd med afgørelsen af 19. februar 

2019.  

 

Øvrige høringssvar 

Brøndby Fjernvarme, NetVarme og Hvidovre Fjernvarme har afgivet høringssvar til ud-

kastet til afgørelsen. 

 

 
10 E-mail af 2. januar 2020 fra VEKS til Forsyningstilsynet fremgår af bilag 2. 
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Brøndby Fjernvarme har ved e-mail af 30. januar 2020 meddelt, at virksomheden ikke 

har nogen bemærkninger til udkastet.  

 

NetVarme og Hvidovre Fjernvarme har hver især ved e-mail af 4. februar 2020 meddelt, 

at virksomhederne ikke har nogen bemærkninger til udkastet. Imidlertid oplyser Hvid-

ovre Fjernvarme i samme mail, at virksomheden ”[…] fortsat finder det besynderligt, at 

der kan foretages forrentning af indskud til fordyrelse af varmeprisen”. Forsyningstilsynet 

konstaterer i den forbindelse, at reguleringen tillader, at forrentning af indskudskapital 

kan indregnes i varmeprisen. Dette giver derfor ikke Forsyningstilsynet anledning til at 

ændre afgørelsen.  

 

De indkomne høringssvar har således ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at æn-

dre 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 30. 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) 

VEKS kan efter § 6, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen indregne forrentning af den 

anvendte indskudskapital i varmepriserne. Den anvendte indskudskapital fastsættes til 

den laveste af de tre værdier i § 6, stk. 4, nr. 1-3. VEKS har opgjort den anvendte ind-

skudskapital til 32.844.000 kr. efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, i afskrivningsbekendtgørelsen 

således: 
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1) 32.844.000 kr. 

2) 150.032.949 kr. 

3) 44.944.464 kr. 

 

Udgangspunktet for beregning af nr. 1 og 3 er Sekretariatet for Energitilsynets (nu For-

syningstilsynet) afgørelse af 1. maj 201811 om forrentning af indskudskapital for perioden 

2007-2018, Forsyningstilsynet afgørelse af 19. februar 2019 om forrentning af indskuds-

kapital for år 201912, samt priseftervisningen for 2017. Herudover har VEKS ikke oplyst, 

at der skulle have været udlodning eller yderligere indbetaling af indskudskapital efter 

nr. 1 og til brug for nr. 3 siden de nævnte afgørelser. Udgangspunktet for beregning af 

nr. 2 er ligeledes priseftervisningen for 2017. 

 

Forsyningstilsynet har afstemt VEKS’ opgørelse af den anvendte indskudskapital til de 

nævnte afgørelser, samt priseftervisningen for 2017. Forsyningstilsynets afstemning in-

dikerer, at ovenstående opgørelser efter § 6, stk. 4, nr. 1 og 3, er fejlbehæftede. 

 

Forrentning for perioden frem til og med 2018 

I forhold til opgørelserne efter § 6, stk. 4, nr. 1 og 3, bemærker Forsyningstilsynet, at 

indskudskapitalen pr. 1. januar 2007 udgjorde 5.217.133 kr. med tillæg af indskud ved-

rørende Køge Kommune i år 2012 på 346.000 kr.13 Indskudskapitalen udgør pr. 1. januar 

2020 efter Forsyningstilsynets vurdering 9.875.440 kr., idet Sekretariatet for Energitilsy-

net godkendte forrentning for perioden 2007-2018 i alt 4.299.000 kr. i afgørelse af 1. maj 

2018, og 13.307 kr. for 2019 i Forsyningstilsynets afgørelse af 19. februar 2019. 

 

VEKS har påklaget afgørelsen af 1. maj 2018 til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet 

har truffet afgørelse i klagesagen d. 19. december 2019, hvoraf det fremgår, at nævnet 

stadfæster Forsyningstilsynets afgørelse af 1. maj 2018. Dette giver derfor ikke Forsy-

ningstilsynet anledning til at foretage en fornyet vurdering, ligesom det ikke påvirker 

nærværende afgørelse.  

 

Forrentning for 2019 

Med hensyn til VEKS’ opgørelser efter § 6, stk. 4, nr. 1 og 3, bemærker Forsyningstilsy-

net, at posten ”Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne” – som indgår i begge 

opgørelsesmetoder – er behandlet inkonsistent. Under metode 1 fastsættes posten til 

13.307 kr., svarende til det godkendte forrentningsbeløb for 2019, mens posten under 

metode 3 fastsættes til 0 kr.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksomt på, at hvis det godkendte forrentningsbeløb for 

2019 på 13.307 kr. er indregnet i priserne pr. 1. januar 2020, skal posten i begge opgø-

relsesmetoder fastsættes til 0 kr. Hvis det godkendte forrentningsbeløb for 2019 på 

13.307 kr. derimod ikke er indregnet i priserne pr. 1. januar 2020, skal posten i begge 

opgørelsesmetoder fastsættes til 13.307 kr.  

 

 
11 J.nr. 12/07279 

12 J.nr. 18/09947 

13 Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 1. maj 2018 om forrentning af indskudskapital for perioden 

2007-2018. 
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Hvorvidt det godkendte forrentningsbeløb for 2019 på 13.307 kr. er/ikke er indregnet i 

priserne pr. 1. januar 2020 er imidlertid ikke afgørende for nærværende afgørelse, da 

opgørelsen af anvendt indskudskapital efter metode 3 forbliver negativ. Derfor foretager 

Forsyningstilsynet sig ikke yderligere i den forbindelse.  

 

Likvide beholdninger 

Forsyningstilsynet bemærker med hensyn til metode 3, at der ved fradrag for likvide 

beholdninger er fratrukket 39.536.000 kr. vedrørende byggekreditter. Hertil kommer, at 

beholdningen af værdipapirer (8.584.000 kr.) heller ikke trækkes fra opgørelsen af an-

vendt indskudskapital efter metode 3. Dette på trods af, at værdipapirer indgår i prisef-

tervisningens pkt. 20 – ”Likvide beholdninger”. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at 

den samlede likvide beholdning skal fratrækkes, dvs. i alt 62.113.000 kr., jf. nedenfor. 

 

Spørgsmålet om hvorvidt der skal fratrækkes 39.536.000 kr. vedrørende optagne byg-

gekreditter, er allerede behandlet i Forsyningstilsynets afgørelse af 19. februar 2019 om 

forrentning af indskudskapital for år 201914. Forsyningstilsynet finder derfor ikke anled-

ning til at skulle ændre sin begrundelse, som for fuldstændighedens skyld gengives her-

under. 

 

Det følger af bekendtgørelsens ordlyd, jf. § 6, stk. 4, nr. 3, at bl.a. likvide beholdninger 

fratrækkes indskudskapitalen. Hverken bekendtgørelsen eller det dertilhørende hørings-

brev eller –notat forudsætter, at der ved likvide beholdninger alene skal forstås over-

skudslikviditet eller ”fri likviditet”. Der sondres ej hellere mellem ”reel” og ”ikke-reel” over-

skudslikviditet. Bekendtgørelsen foreskriver derimod, at likvide beholdninger skal fra-

trækkes uden hensyntagen til hvorfra de stammer. Ved opgørelsen tillægges til gen-

gæld 2 % af omkostningerne. Som regeludstedende myndighed har Energistyrelsen så-

ledes fastsat, at likviditet ud over en driftskapital svarende til de 2 % bl.a. skal fratrækkes 

indskudskapitalen. Driftskapitalens størrelse på 2 % har været genstand for en række 

høringssvar fra virksomheder og brancheorganisationer i forbindelse med høringen over 

afskrivningsbekendtgørelsen medio 2017. Energistyrelsen har på trods heraf ikke æn-

dret driftskapitalens størrelse. Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at den likvide 

beholdning i alt 62.113.000 kr. skal fratrækkes uanset hvor de likvide midler stammer 

fra, herunder byggekreditter som i VEKS’ tilfælde. 

 

Samlet set vurderer Forsyningstilsynet på den baggrund, at den anvendte indskudska-

pital efter metode 1 kan opgøres til 9.875.440 kr. og -26.157.403 kr. efter metode 3. 

Dette under antagelse af, at forrentning for 2019 er indregnet i priserne inden 1. januar 

2020. Dette er imidlertid uden betydning, eftersom anvendt indskudskapital efter metode 

3, uanset denne antagelse, forbliver negativ. 

 

I tabel 3 nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for Forsyningstilsynets opgørelse 

af VEKS’ anvendte indskudskapital efter de tre metoder. 

 

 
14 J.nr. 18/09947 
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TABEL 3 | FORSYNINGSTILSYNETS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital15 9.875.440 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne16 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 9.875.440 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo inkl. anlæg under udførelse 1.883.928.663 

- Langfristede gældsforpligtelser og bankgæld 1.776.512.871 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

0 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

26.080.157 

+ Brændselslager 16.537.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 150.032.949 

 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 9.875.440 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

0 

- Likvide beholdninger 62.113.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 0 

+ Henlæggelser 0 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

26.080.157 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 -26.157.403 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Den laveste opgjorte anvendte indskudskapital efter de tre metoder er nr. 3, der udgør  

-26.157.403 kr. Da opgørelsen efter nr. 3 medfører en negativ værdi, fastsætter For-

syningstilsynet den anvendte indskudskapital til 0 kr., jf. § 6, stk. 5, i afskrivningsbe-

kendtgørelsen. 

3. FORRENTNING 

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 VEKS for år 2020. 

 
15 Indskudskapital pr. 1. januar 2020: Indskudskapital pr. 1. marts 1981 (5.217.133 kr.) + indskud vedrø-

rende Køge Kommune i år 2012 (346.000 kr.) + forrentning for perioden 2007-2018 (4.299.000 kr.) + 

forrentning for år 2019 (13.307 kr.) = 9.875.440 kr. 

16 Under antagelse af, at forrentning for 2019 er indregnet i priserne inden 1. januar 2020 
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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: VEKS’ høringssvar  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Martin Rank Larsen (FSTS)  
Fuldmægtig 
Tlf. +45 41 71 43 10 
marl@forsyningstilsynet.dk 

 

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