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AFGØRELSE | OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL FOR ÅR 

2018 

RESUMÉ 

 

Amager Ressourcecenter I/S (herefter ARC) har ansøgt om forrentning af indskudska-

pital for år 2018. 

 

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 ARC for år 2018. 

AFGØRELSE 

 

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

afskrivningsbekendtgørelsen, at indskudskapitalen, der anvendes til virksomhe-

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

ningstilsynet fastsætter på den baggrund ARCs anvendte indskudskapital til 0 kr., 

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

fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for ARC for år 2018. 

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

SAGSFREMSTILLING 

 

Ved e-mail af 19. december 2017 fremsendte ARC en ansøgning om forrentning af ind-

skudskapital for 2018 til Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet). 

 

ANMODNING OM OPGØRELSE AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

Ved e-mail af 12. 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 gentog sekretariatet sin anmodning af 12. april 2018. 

 



 
Side 2/9 

ARC fremsendte ved e-mail af 18. maj 2018 alene en opgørelse af den anvendte ind-

skudskapital efter metode 2, fordi ARC afventede sekretariatets afgørelse om forrent-

ning for årene 2009-2016. Således manglede ARC fornødne oplysninger – i form af 

indskudskapital samt tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne – til opgørelse 

af den anvendte indskudskapital efter metode 1 og 3.  

 

I forhold til den fremsendte opgørelse efter metode 2 har ARC ifølge det oplyste taget 

udgangspunkt i udkast til priseftervisningen for 2017. Den anvendte indskudskapital ef-

ter metode 2 er opgjort til 109.240.857 kr. 

 

Ved e-mail af 24. maj 2018 forespurgte sekretariatet til de øvrige beløb, der indgår ved 

opgørelsen af anvendt indskudskapital efter metode 3 og som er uafhængige af afgø-

relsen for perioden 2009-2016.  

 

ARC fremsendte ved e-mail af 25. maj 2018 en delopgørelse af den anvendte ind-

skudskapital efter metode 3, dvs. ekskl. indskudskapital og tilladt forrentning, der 

endnu ikke er indregnet i priserne. Den anvendte indskudskapital efter metode 3 var 

foreløbigt opgjort til -267.191.960 kr., jf. tabel 1 nedenfor. 

TABEL 1 | ANSØGERS DELOPGØRELSE AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL EFTER 

METODE 3 

METODE 3: kr. 

Indskudskapital Ej oplyst 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomhe-

der, likvide beholdninger samt tilladt forrentning, der ikke er 

indregnet i priserne 

-452.288.000 

+ 2 pct. af virksomhedens omkostningerne excl. tilladt forrent-

ning af indskudskapital, der er indregnet i priserne i det år, som 

de senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af ta-

riffer (priseftervisning) vedrører 

6.968.067 

Anvendt indskudskapital -445.319.933 

Heraf varmesidens andel (60 %) -267.191.960 

Kilde: Mail fra ARC til Forsyningstilsynet af 25. maj 2018. 

Imidlertid blev der den 15. maj 2019 truffet afgørelse for perioden 2009-2016 (j.nr. 

19/07247). Heraf følger, at indskudskapital pr. 1. januar 2018 er opgjort til 261.202.213 

kr., mens tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne, er opgjort til 92.791.000 kr.1  

 

Eftersom oplysningerne vedrørende indskudskapital samt tilladt forrentning, der ikke er 

indregnet i priserne, for perioden 2009-2016 ikke længere er ubekendte, har Forsynings-

tilsynet i tabel 2 og 3 nedenfor dels (1) fuldstændiggjort delopgørelsen af anvendt ind-

skudskapital efter metode 3, jf. tabel 1 ovenfor, men også (2) opgjort den anvendte ind-

skudskapital efter metode 1 (idet metode 1 alene består af disse to poster).   

 
1 Bemærk, at spørgsmålet om, hvor stor en forrentning ARC konkret kan indregne af i alt 92.791.000 kr. 

er udskilt i særskilt sag (j.nr. 19/07247). Det ændrer imidlertid ikke på resultatet af anvendt indskudska-

pital efter metode 1 og 3 i nærværende sag, men alene grundlaget herfor. 
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Af tabel 2 nedenfor fremgår en oversigt over nøglefakta i sagen. 

TABEL 2 | OVERSIGT OVER OPLYSNINGER (VÆSENTLIGSTE OPLYSNINGER) 

  

Dato for ansøgning 19. december 2017 

Ansøgningsperiode 2018 

Den anvendte indskudskapital 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3,2 er op-

gjort således 

Metode 1: 168.411.213 kr. 

Metode 2: 109.240.857 kr.  

Metode 3: -98.780.747 kr. 

Kilde: Mails fra ARC til Forsyningstilsynet af 18. og 25. maj 2018, samt Forsyningstilsynets afgørelse af 

15. maj 2019 om forrentning for årene 2009-2016 (j.nr. 18/04125) 

Af tabel 3 nedenfor fremgår beregningerne bag de beløb, der ligger til grund for opgø-

relsen af den anvendte indskudskapital efter de tre metoder, sammenfattet i tabel 2. 

TABEL 3 | BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 261.202.213 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 92.791.000 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 168.411.213 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 3.487.153.029 

+ Anlæg under udførelse 101.624.000 

- Langfristede gældsforpligtelser 2.999.194.000 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

414.483.000 

- Bankgæld Ej oplyst 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

6.968.067 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 182.068.096 

- Heraf varmesidens andel (60 %) 109.240.857 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 261.202.213 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 92.791.000 

Subtotal 168.411.213 

 
2 Jf. afskrivningsbekendtgørelsen. 
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- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder, samt likvide beholdninger 

452.288.000 

+ Henlæggelser Ej oplyst 

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

ning, der er indregnet i priserne) 

6.968.067 

Subtotal 445.319.933 

- Heraf varmesidens andel (60 %) 267.191.960 

  

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 -98.780.747 

Kilde: Mails fra ARC til Forsyningstilsynet af 18. og 25. maj 2018, samt Forsyningstilsynets afgørelse af 

15. maj 2019 om forrentning for årene 2009-2016 (j.nr. 18/04125) 

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. 

 

ANMODNING OM OPLYSNINGER OM PARTER I SAGEN 

Ved e-mail af 12. marts 2020 har Forsyningstilsynet anmodet ARC 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 13. marts 

2020. 

SAGENS PARTER 

 

ARC har oplyst, at CTR I/S (herefter CTR) og HOFOR Fjernvarme P/S (herefter 

HOFOR) kunne have en interesse i nærværende sag. Det skal derfor vurderes, om CTR 

og HOFOR har partstatus. Vurderes CTR og HOFOR at være parter, vil begge skulle 

parthøres i forbindelse med høringen af udkastet til afgørelsen.   

 

BETINGELSER FOR TILLÆGGELSE AF PARTSSTATUS 
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Ud fra de almindelige forvaltningsretlige principper kræver partsstatus en væsentlig og 

individuel interesse i sagen3. Begge betingelser skal være opfyldt, før den pågældende 

kan anses som part i sagen. 

 

At en interesse er ”væsentlig” indebærer, at afgørelsens betydning skal være af en vis 

styrke og intensitet. Således er en moralsk eller mere generel præget interesse ikke i 

sig selv tilstrækkelig.  

 

At en interesse er ”individuel” indebærer, at afgørelsen skal være mere indgribende over 

for den, der vil klage, kontra andre personer, som berøres heraf. Hvis en større kreds af 

personer berøres på samme måde af afgørelsen, har de enkelte personer således ikke 

en individuel interesse i afgørelsen.  

 

FORSYNINGSTILSYNET VURDERING 

I afgørelsen 15. maj 2019 (j.nr. 18/04125) vedrørende ARCs ansøgning om forrentning 

af indskudskapital for år 2009-2016 henviste ARC ligeledes til CTR og HOFOR som 

mulige parter. Her vurderede Forsyningstilsynet, at eftersom CTR aftog størstedelen af 

den varme, som ARC producerede, måtte ARC anses for at have en væsentlig og indi-

viduel interesse i afgørelsen og dermed være part heri. Tillige vurderede Forsyningstil-

synet, at eftersom HOFOR aftog den resterende varme, som ARC producerede, måtte 

HOFOR ligeledes anses for at have en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen og 

dermed være part heri.  

 

Forsyningstilsynet har derfor – på baggrund af ovennævnte samt ARCs oplysninger om 

sagsparter ved mail af 13. marts 2020 i henhold til nærværende sag – vurderet, at CTR 

og HOFOR har partstatus.  

HØRING 

 

HØRINGSSVAR 

 

Høring af ARC 

Forsyningstilsynet sendte ved mail af 24. marts 2020 udkastet i høring hos ARC med 

frist for afgivelse af bemærkninger senest d. 16. april 2020. I samme mail bad Forsy-

ningstilsynet ARC om at oplyse, hvorvidt udkastet indeholder oplysninger, der skal und-

tages fra aktindsigt.  

 

Ved mail af 25. marts 2020 meddelte ARC, at ARC ingen kommentarer har til udkastet. 

 

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

ger, der skal undtages fra aktindsigt hhv. partshøring. Og eftersom ARC ikke har afgivet 

bemærkninger, der indikerer modsætningsvist, ligger Forsyningstilsynet dette til grund.  

 

Høring af øvrige parter 

 
3 Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. hen-

vises til ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomfor-

bundets forlag side 67ff. 
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Forsyningstilsynet sendte d. 25. marts 2020 udkastet i høring hos de øvrige sagsparter, 

CTR og HOFOR, pr. mail med frist for afgivelse af bemærkninger senest d. 16. april 

2020.  

 

Ved mail af 30. marts 2020 meddelte CTR, at CTR har gennemgået udkastet og har 

ingen bemærkninger hertil. HOFOR har imidlertid ikke afgivet høringssvar.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEMÆRKNIGNER 

De indkomne høringssvar har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre afgø-

relsen. 

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 2018 

3. Forrentningsbeløb 

1. BEREGNINGSPERIODEN 

Da der er modtaget ansøgning for år 2018 ved e-mail af 19. december 2017, er ansøg-

ningen 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 2018 (be-

regningsperioden). 

2. INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

ARC 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.  

 

Ifølge ARCs oplysninger, samt afgørelsen af 15. maj 2019 om forrentning for årene 

2009-2016, medfører ARCs opgørelse af den anvendte indskudskapital -98.780.747 kr., 

svarende til den laveste af de tre opgjorte værdier efter § 6, stk. 4, nr. 1-3: 

 

1) 168.411.213 kr. 
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2) 109.240.857 kr. 

3) -98.780.747 kr. 

 

Udgangspunktet for beregning af nr. 1 og 3 er ud over Forsyningstilsynets afgørelse 

ARCs udkast til priseftervisning for 2017. Herudover har ARC 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 15. maj 2019. Udgangspunktet for bereg-

ning af nr. 2 er ligeledes ARCs udkast til priseftervisning for 2017. 

 

Forsyningstilsynet har afstemt ARCs opgørelse af den anvendte indskudskapital efter 

metode 2 og delopgørelsen efter metode 3 til priseftervisningen. Forsyningstilsynets af-

stemning indikerer, at ovenstående opgørelser efter § 6, stk. 4, nr. 2 og 3, er fejlbehæf-

tede. 

 

For det første bemærker Forsyningstilsynet, at ARC har taget udgangspunkt i et udkast 

til priseftervisning for 2017. Det følger af § 6, stk. 3, i afskrivningsbekendtgørelsen, at 

opgørelsen af den anvendte indskudskapital skal ske på baggrund af virksomhedens 

senest anmeldte priseftervisning. 

 

Ved nærmere gennemgang af de enkelte beløb bemærker Forsyningstilsynet for det 

andet, at der både er anvendt 2016- og 2017-tal. ”Anlæg under udførelse” efter metode 

2 er eksempelvis baseret på priseftervisningen for 2017. Efter Forsyningstilsynet vurde-

ring burde opgørelsen af anvendt indskudskapital i stedet alene have taget udgangs-

punkt i den anmeldte priseftervisning for 2016, da denne priseftervisning på tidspunktet 

for ARCs opgørelse af anvendt indskudskapital var den senest anmeldte.  

 

Forsyningstilsynet har derfor på baggrund af priseftervisningen for 2016, samt afgørel-

sen af 15. maj 2019 om forrentning for årene 2009-2016, i stedet opgjort den anvendte 

indskudskapital efter de tre metoder således: 

 

1) 168.411.213 kr. 

2) -783.089.160 kr. 

3) -627.160.947 kr. 

 

Af tabel 4 nedenfor fremgår Forsyningstilsynets opgørelse af anvendt indskudskapital 

efter metode 2 og 3. 

TABEL 4 | FORSYNINGSTILSYNETS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

EFTER METODE 2 OG 3 

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 161.649.000 

+ Anlæg under udførelse 3.313.349.000 

- Langfristede gældsforpligtelser 4.262.268.000 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associerede 

virksomheder 

0 

- Bankgæld 0 



 
Side 8/9 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrentning, 

der er indregnet i priserne) 

   - heraf varmesidens andel, 60% 

6.968.067 

 

4.180.840 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 -783.089.160 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 261.202.213 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomhe-

der 

0 

- Likvide beholdninger 799.753.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 92.791.000 

+ Henlæggelser 0 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrentning, 

der er indregnet i priserne) 

   - heraf varmesidens andel, 60% 

6.968.067 

 

4.180.840 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 -627.160.947 

 

Som det fremgår af tabel 4 bliver værdierne efter metode 2 og 3 negative. I forhold til 

opgørelsen efter metode 2 skyldes det primært, at de langfristede gældsforpligtelser 

(4.262.268.000 kr.) overstiger anlægsposterne (3.474.998.000 kr.), hvilket i sig selv 

medfører en negativ værdi i alt ca. -787 mio. kr. De øvrige poster kan ikke udligne denne 

effekt, hvorfor resultatet af metode 2 bliver i alt ca. -783 mio. kr. I forhold til opgørelsen 

efter metode 3 skyldes den negative værdi primært, at de likvide beholdninger 

(799.753.000 kr.) overstiger indskudskapitalen fratrukket tilladt forrentning, der ikke er 

indregnet i priserne (168.411.213 kr.). Heller ikke ved beregning efter denne metode kan 

de øvrige poster udligne denne effekt, hvorfor resultatet af metode 3 bliver i alt ca. -627 

mio. kr. 

 

For det tredje bemærker Forsyningstilsynet, at ARC opgør varmesidens andel af den 

anvendte indskudskapital til 60 % svarende til fordeling af fællesomkostninger. Ved an-

vendelse af denne fordeling forbliver både den anvendte indskudskapital efter metode 

2 og 3 negative. Såfremt alle poster med undtagelse af ”2 pct. af virksomhedens om-

kostninger excl. tilladt forrentning af indskudskapital” reduceres til 60 % bliver anvendt 

indskudskapital efter metode 2 ca. -468 mio. kr. og efter metode 3 ca. -307 mio. kr. 

 

Selv hvis opgørelsen var foretaget udelukkende på baggrund af priseftervisningen for 

2017 ville den anvendte indskudskapital efter både metode 2 og 3 blive negative. Det 

gælder uanset om der sker en fordeling til varmesiden på 60 % som det er tilfældet i 

ARCs opgørelser eller ej. 

 

Da metode 2 og 3 til opgørelse af den anvendte indskudskapital på baggrund af de 

foreliggende oplysninger medfører negative værdier fastsætter Forsyningstilsynet den 

anvendte indskudskapital til 0 kr., jf. § 6, stk. 5, i afskrivningsbekendtgørelsen. 
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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 ARC for år 2018. 

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 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Stefan Jovanovic (FSTS) 

Fuldmægtig 

+45 4171 5357 

stjo@forsyningstilsynet.dk 

 

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

