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AFGØRELSE | AFGØRELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPI-

TAL FOR ÅRENE 2019-2020 

RESUMÉ 

 

Aalborg Varme A/S (herefter Aalborg Varme) har ansøgt om forrentning af indskuds-

kapital for årene 2019 og 2020. 

 

Aalborg Varme har opgjort den anvendte indskudskapital for begge år til en negativ 

værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr for 

2019 og 2020. 

 

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af 

indskudskapital for Aalborg Varme for årene 2019 og 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. For-

syningstilsynet fastsætter på den baggrund Aalborg Varmes anvendte 

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

Forsyningstilsynet ikke kan fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital 

for Aalborg Varme for årene 2019-2020. 

 

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 (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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Ved e-mail af 14. marts 2018 fremsendte PwC på vegne af Aalborg Varme en ansøg-

ning om forrentning af indskudskapital for 2019 til Sekretariatet for Energitilsynet (her-

efter sekretariatet). 

 

Ved e-mail af 20. april 2018 anmodede sekretariatet bl.a. om en opgørelse af ind-

skudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg (an-

vendt indskudskapital). 

 

Ved e-mail af 14. maj 2018 fremsendte PwC på vegne af Aalborg Varme en foreløbig 

opgørelse af den anvendte indskudskapital, idet Aalborg Varme afventede sekretaria-

tets afgørelse for perioden 2015-2018. Ved opgørelsen er der taget udgangspunkt i 

priseftervisningen for 2016. Den anvendte indskudskapital var opgjort til 600.000.000 

kr. efter metode 1, -19.401.580 kr. efter metode 2 og 440.039.420 kr. efter metode 3. 

 

Ved e-mail af 23. maj 2018 forespurgte sekretariatet til, hvorvidt ansøgningen om for-

rentning af indskudskapital for Gandrup-Vester Hassing vedrørende år 2019 skal be-

handles selvstændigt eller i forbindelse med nærværende sag. 

 

PwC oplyste på vegne af Aalborg Varme ved e-mail d. 6. juni 2018, at Gandrup-Vester 

Hassing økonomisk er fusioneret ind i Aalborg Varme og således allerede indgår i de 

indberettede oplysninger. Henset til, at metode 2 på det foreliggende grundlag er den 

laveste af de tre metoder for 2019 oplyste PwC dog, at der foreløbigt ikke er opgjort en 

1981-indskudskapital for Gandrup-Vester Hassing. Skulle dette ændre sig, således at 

1981-indskudskapitalen for Gandrup-Vester Hassing får betydning for den beregnede 

forrentning ønskede Aalborg Varme at beholde muligheden for at opgøre denne på et 

senere tidspunkt. 

 

Ved e-mail af 18. juni 2018 fremsendte PwC på vegne af Aalborg Varme en korrigeret 

opgørelse af den anvendte indskudskapital, der dog fortsat var foreløbig. Anvendt 

indskudskapital efter metode 2 var uændret, mens metode 1 var korrigeret til 

687.308.000 kr. og metode 3 var korrigeret til 527.347.420 kr. Korrektionen skyldes, at 

der ved den første beregning var anvendt et forkert beløb for ”Tilladt forrentning der 

ikke er indregnet i priserne”. 

 

Ved e-mail af 13. marts 2019 fremsendte PwC på vegne af Aalborg Varme en ansøg-

ning om forrentning af indskudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet. I ansøgningen 

blev der henvist til, at grundlaget for beregning af forrentning, dvs. indskudskapitalen, 

tidligere er anmeldt. 

 

Forsyningstilsynet traf den 28. juni 2019 afgørelse i sagen om Aalborg Varmes ansøg-

ninger om forrentning af indskudskapital for perioden 2015-2018. Forsyningstilsynet 

godkendte indregning af i alt 28.238.000 kr. 

 

Ved e-mail af 4. december 2019 anmodede Forsyningstilsynet om en endelig opgørel-

se af den anvendte indskudskapital til brug for behandlingen af ansøgningen vedrø-

rende år 2019. Forsyningstilsynet anmodede desuden om en selvstændig opgørelse af 

den anvendte indskudskapital til brug for behandlingen af ansøgningen vedrørende år 

2020. Dette som følge af, at opgørelsen i henhold til reglerne skal ske på baggrund af 
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den senest anmeldte priseftervisning, hvilket betyder, at opgørelsen skal baseres på 

priseftervisningen for 2017. 

 

PwC fremsendte på vegne af Aalborg Varme ved e-mail af 7. januar 2020 opgørelser 

af anvendt indskudskapital for begge år. Ved opgørelsen for 2019 er der taget ud-

gangspunkt i priseftervisningen for 2016. Den anvendte indskudskapital var opgjort til 

474.242.000 kr. efter metode 1, -19.401.580 kr. efter metode 2, dvs. uændret, og 

314.281.420 kr. efter metode 3. Ved opgørelsen for 2020 er der taget udgangspunkt i 

priseftervisningen for 2017. Den anvendte indskudskapital var opgjort til 474.242.000 

kr. efter metode 1, -186.443.880 kr. efter metode 2, og 217.361.120 kr. efter metode 3. 

 

PwC henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at PwC ikke anser metoden i 

henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen som retvisende for en opgørelse af 

anvendt indskudskapital. Det forhold, at der i metode 2 ikke tages højde for den nød-

vendige arbejdskapital, og den nødvendige likviditet, samt ensidigt ses på passivsiden 

vedrørende mellemregning med tilknyttede virksomheder - der på skæringsdatoen kan 

påvirkes væsentligt for Aalborg Varme af varmekøb fra et koncernforbundet selskab, 

giver efter PwCs opfattelse en ikke-retvisende opgørelse af anvendt indskudskapital. 

  

Ved e-mail af 10. januar 2020 har Forsyningstilsynet anmodet Aalborg Varme om op-

lysninger om eventuelle parter til brug for Forsyningstilsynets vurdering af hvem der 

kan anses som parter i sagen. Forsyningstilsynet har modtaget oplysningerne pr. e-

mail af samme dag. PwC oplyser på vegne af Aalborg Varme, at Aalborg Varme ikke 

mener, at der er andre parter i sagen.  

 

I nedenstående tabel 1 findes en oversigt over Aalborg Varmes oplysninger til Forsy-

ningstilsynet, samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANSØGERS OPLYSNINGER3 (VÆSENTLIGSTE OPLYS-

NINGER) 

  

Dato for ansøgninger 14. marts 2018 (2019) og 13. marts 2019 (2020) 

Ansøgningsperiode 2019-2020 

Aalborg Varme har opgjort den 

anvendte indskudskapital for 

2019 efter § 6, stk. 4, nr. 1-3,4 

således, 

Metode 1: 474.242.000 kr. 

Metode 2: -19.401.580 kr.  

Metode 3: 314.281.420 kr. 

og den anvendte indskudska-

pital for 2020 således, 

Metode 1: 474.242.000 kr. 

Metode 2: -186.443.880 kr.  

Metode 3: 217.361.120 kr. 

 
3 Aalborg Varmes seneste reviderede oplysninger til Forsyningstilsynet. 

4 Jf. afskrivningsbekendtgørelsen 



 
Side 4/8 

Kilde: Mails fra PwC på vegne af Aalborg Varme til Forsyningstilsynet af 7. januar 2020 

I tabel 2 nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for Aalborg Varmes opgørelse 

af den anvendte indskudskapital efter de tre metoder for 2019. I tabel 3 nedenfor frem-

går beløbene for 2020. 

TABEL 2 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL - 2019 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 502.480.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 28.238.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 474.242.000 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 24.140.000 

+ Anlæg under udførelse 34.650.000 

- Langfristede gældsforpligtelser 96.854.000 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

0 

- Bankgæld Ej oplyst 

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

rentning, der er indregnet i priserne) 

14.158.420 

+ Brændselslager 4.504.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 -19.401.580 

 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 502.480.000 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

0 

- Likvide beholdninger 221.168.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 28.238.000 

+ Henlæggelser 47.049.000 

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

rentning, der er indregnet i priserne) 

14.158.420 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 314.281.420 

Kilde: Mails fra PwC på vegne af Aalborg Varme til Forsyningstilsynet af 7. januar 2020 

TABEL 3 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL - 2020 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 502.480.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 28.238.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 474.242.000 
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METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 27.547.000 

+ Anlæg under udførelse 20.826.000 

- Langfristede gældsforpligtelser 94.537.000 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

157.358.000 

- Bankgæld Ej oplyst 

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

rentning, der er indregnet i priserne) 

17.078.120 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 -186.443.880 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 502.480.000 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

439.000 

- Likvide beholdninger 336.197.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 28.238.000 

+ Henlæggelser 62.677.000 

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

rentning, der er indregnet i priserne) 

17.078.120 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 217.361.120 

Kilde: Mails fra PwC på vegne af Aalborg Varme til Forsyningstilsynet af 7. januar 2020 

 

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 oplysnin-

ger ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsyningstilsy-

net ud fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde afgørelsen og 

genoptage 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, 

foretagne udlodninger og indskud, herunder formålet med nye kapitalindskud, op-

lysninger om virksomhedens risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes via 

sagsbehandling og afgørelser f.eks. om omkostningsfordeling. Det kan endvidere 

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

se, eller at prisefterviste 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 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. 
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SAGENS PARTER 

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

alene er Aalborg Varme som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vurde-

ring er foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 6. februar 2020 udkast til afgørelse i høring 

hos Aalborg Varme med frist for afgivelse af bemærkninger d. 20. februar 2020. I 

samme mail bad Forsyningstilsynet Aalborg Varme om at oplyse, hvorvidt udkastet 

indeholder oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt. 

 

PwC meddeler ved e-mail af 12. feburar 2020 at Aalborg Varme ikke har bemærknin-

ger til udkastet. 

 

Aalborg Varme har ikke oplyst, at udkastet indeholder oplysninger, der er undtaget fra 

aktindsigt. Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at udkastet ikke indehol-

der oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt. Forsyningstilsynet lægger derfor dette til 

grund, da Aalborg Varme Varme ikke har fremsendt en begrundelse for, at det modsat-

te skulle være tilfældet. 

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 nød-

vendigvis relevante for denne sag. Der er nedenfor i vurderingsafsnittet henvist til de 

punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet har inddraget ved vurderingen af sa-

gen. 

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 2019 og 1. januar 2020 

3. Forrentningsbeløb 

1. BEREGNINGSPERIODEN 

Da der er modtaget ansøgninger for år 2019 ved e-mail af 14. marts 2018 og for år 

2020 ved e-mail af 13. marts 2019, er ansøgningerne 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 kan beregnes forrentning af ind-

skudskapitalen for årene 2019-2020 (beregningsperioden). 
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2. INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

Aalborg Varme kan efter § 6, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen indregne forrentning 

af den anvendte indskudskapital i varmepriserne. Den anvendte indskudskapital fast-

sættes til den laveste af de tre værdier i § 6, stk. 4, nr. 1-3. Aalborg Varme har opgjort 

den anvendte indskudskapital for 2019 til -19.401.580 kr. og -186.443.880 kr. for 2020, 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, i afskrivningsbekendtgørelsen således: 

 

2019 

1) 474.242.000 kr. 

2) -19.401.580 kr.  

3) 314.281.420 kr. 

 

2020 

1) 474.242.000 kr. 

2) -186.443.880 kr.  

3) 217.361.120 kr. 

 

Udgangspunktet for beregning af nr. 1 og 3 er Forsyningstilsynets afgørelse af 28. juni 

2019, samt priseftervisningerne for 2016 (2019) og 2017 (2020). Herudover har Aal-

borg Varme ikke oplyst, at der skulle have været udlodning eller yderligere indbetaling 

af indskudskapital efter nr. 1 og til brug for nr. 3 siden Forsyningstilsynets afgørelse af 

28. juni 2019. Udgangspunktet for beregning af nr. 2 er ligeledes priseftervisningerne 

for 2016 (2019) og 2017 (2020). 

 

Forsyningstilsynet har afstemt Aalborg Varmes opgørelse af den anvendte indskuds-

kapital til afgørelsen af 28. juni 2019, samt priseftervisningerne for 2016 (2019) og 

2017 (2020). Forsyningstilsynets afstemning indikerer ikke, at ovenstående opgørelser 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, er fejlbehæftede. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at posten "Kortfristede gældsforpligtigelser til tilknyttede 

og associerede virksomheder" i metode 2 er sat til 0 kr. I Aalborg Varmes årsregnskab 

for 2016 fremgår det imidlertid, at Aalborg Varme har gæld til tilknyttede virksomheder 

for 64.554.000 kr. Eftersom opgørelsen af anvendt indskudskapital allerede er negativ, 

har Forsyningstilsynet ikke nærmere undersøgt hvorvidt beløbet på 64.554.000 kr. 

burde inkluderes i beregningen af anvendt indskudskapital efter metode 2. 

 

Den laveste opgjorte anvendte indskudskapital for 2019 efter de tre metoder er nr. 2, 

der udgør -19.401.580 kr. Det samme gør sig gældende for 2020, hvor den laveste 

opgjorte anvendte indskudskapital ligeledes er nr. 2, der udgør -186.443.880 kr. 

Da opgørelserne efter nr. 2 medfører negative værdier, fastsætter Forsyningstilsynet 

den anvendte indskudskapital til 0 kr. for begge år, jf. § 6, stk. 5, i afskrivningsbekendt-

gørelsen. 

 

PwC gjorde i mail af 7. januar 2020 Forsyningstilsynet opmærksomt på, at PwC ikke 

anser metoden i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen som retvisende for 

en opgørelse af anvendt indskudskapital. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at reg-

lerne har været i høring i forbindelse med ændringen af afskrivningsbekendtgørelsen 

medio 2017, at særligt beregningen af anvendt indskudskapital har været genstand for 

en række høringssvar fra virksomheder og brancheorganisationer og at Energistyrel-
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sen som regeludstedende myndighed på baggrund heraf, har fastsat metoden til opgø-

relse af anvendt indskudskapital. Forsyningstilsynet har ikke hjemmel til at tiltræde en 

forrentning af et større forrentningsgrundlag end der følger af afskrivningsbekendtgø-

relsen. 

 

PwCs bemærkning giver på den baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at æn-

dre opgørelserne af anvendt indskudskapital efter nr. 2, som herved fastsættes til kr. 0 

for begge år. 

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 Aalborg Varme for årene 2019 og 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 næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

 

 

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/
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