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RESUMÉ 

Verdo Produktion har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2012-2017. 

Verdo Produktions ansøgning om forrentning for årene 2018-2020 vil blive behandlet 

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

vendt indskudskapital.     

 

Forsyningstilsynet har undervejs i sagsbehandlingen påpeget en del mangler i den 

fremlagte dokumentation. På den baggrund har Verdo Produktion undervejs i sagsfor-

løbet reduceret det forrentningsgrundlag, de ønsker forrentet fra ca. 203 mio. kr. til nu 

ca. 29 mio. kr. Denne reduktion skyldes manglende dokumentation for, hvilke aktiver, 

der kan medregnes i opgørelsen.  

 

Indskudskapitalen for 2012 er med denne afgørelse af Forsyningstilsynet reduceret til 

ca. 7 mio. kr. jf. tabel 1. Reduktionen skyldes manglende dokumentation dels for akti-

vernes eksistens og opgørelse, dels for opdeling af aktiverne på varme- og el-aktiver, 

samt manglende dokumentation for hvorledes disse aktiver er finansieret, altså om det 

kan dokumenteres, at der er indskudt indskudskapital i henhold til reglerne. 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER FORRENTNINGSBELØB, VERDO PRODUKTION 

  
 

mio. kr.

Verdos opgørelse af indskudskapital ult. 1980 (opgjort per feb. 2017) 202,5

Verdos egne reduktioner i løbet af sagsbehandlingen -180,4

Verdos opgørelse af indskud år 2000 7,3

Verdos reviderede indskudskapital 2012 (opgjort per sep. 2019) 29,4

Forsyningstilsynets reduktion i Verdos opgørelse -22,1

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital for 2012 7,3

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital for 2013-17 0,0

Verdos opkrævede forrentning 2010-2017 146,8

Forsyningstilsynets godkendte forrentning 2010-2017 0,4

Beløb til tilbageførsel til Verdo Varme 146,4

Kilde: Forsyningstilsynet
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Den samlede godkendte forrentning for 2012 er ca. 0,4 mio. kr. Den af Verdo Produk-

tion foretagne udlodning i 2012 har medført, at der i perioden 2013-2017 ikke kan god-

kendes forrentning af indskudskapitalen, da denne bliver negativ, hvormed der ikke er 

en indskudskapital at beregne forrentning af. 

 

Verdo Produktion har i strid med reglerne opkrævet ikke godkendt forrentning for peri-

oden 2010-17 på i alt ca. 146,8 mio. kr. Derfor skal Verdo Produktion tilbageføre et be-

løb på ca. 146,4 mio. kr. til Verdo Varme, jf. tabel 1. Verdo Varme skal herefter tilbage-

føre de 146,4 mio.kr. til deres varmekunder. 

 

AFGØRELSE 

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

skrivningsbekendtgørelsen, at Verdo Produktion A/S i priserne kan indregne forrent-

ning af indskudskapital for 2012 på i alt 407.000 kr., jf. dog Forsyningstilsynets tilken-

degivelse nedenfor. 

 

Verdo Produktion har i perioden 2010-2017 opkrævet ikke-godkendt forrentning på i alt 

146.841.173 kr. Det godkendte forrentningsbeløb på 407.000 kr. overstiges af den al-

lerede indregnede ikke-godkendte forrentning. Differencen på 146.434.173 kr. skal 

derfor tilbageføres til selskabets kunde hurtigst muligt, jf. Forsyningstilsynets sædvan-

lige 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 den af 

Verdo Produktion foretagne udlodning i 2012 medfører, at indskudskapitalen bliver ne-

gativ, hvormed der ikke er en indskudskapital at forrente. 

TILKENDEGIVELSE 

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

Verdo Produktion A/S hurtigst muligt skal tilbageføre de ovennævnte 146.434.173 kr. 

til Verdo Varme efter en plan, der skal indgås nærmere aftale om med Forsyningstilsy-

net. Forsyningstilsynet vil tage kontakt til Verdo Varme vedrørende tilbageførsel af 

dette beløb til varmekunderne via Verdo Varmes tarifering. Dette skal ligeledes ske ef-

ter en plan, der skal indgås nærmere aftale om med Forsyningstilsynet.  

 

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

SAGSFREMSTILLING  

Ved e-mail af 22. december 2011 ansøgte Verdo Produktion A/S (herefter Verdo Pro-

duktion) om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne i 

2012.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet) bad ved e-mail af 7. juni 2013 

Verdo Produktion om bl.a. at oplyse, om risikoforholdene i Verdo Produktion efter 
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Verdo Produktions vurdering i det væsentlige svarer til risikoforholdene i EnergiGrup-

pen Jylland Varme A/S. Sekretariatet bemærkede i den forbindelse endvidere, at for-

rentning af indskudskapital først kan indregnes i priserne, når Energitilsynet har god-

kendt forrentningsbeløbet for hvert enkelt år for hver enkelt varmeforsyning. 

 

Verdo Produktion oplyste ved e-mail af 18. juni 2013, at Verdo Produktions risikofor-

hold i det væsentlige svarer til risikoforholdene for EnergiGruppen Jylland Varme A/S.  

 

Ved e-mail af 19. december 2013 ansøgte Verdo Produktion om tilladelse til indregning 

af forrentning af indskudskapital i varmepriserne i 2014. Ved e-mail af 19. december 

2014 ansøgte Verdo Produktion om tilladelse til indregning af forrentning af indskuds-

kapital i varmepriserne i 2015.  

 

Verdo Produktion ansøgte konkret om forrentning for Randers Kraftvarmeværks ind-

skudskapital. Randers Kraftvarmeværk blev idriftsat i 1982-83 og erstattede Randers 

Kraftværk, der ligeledes producerede varme og el. Begge værker var en del af den 

kommunale varmeforsyning indtil selskabsomdannelsen i år 2000, og dermed dannel-

sen af de selskaber der i dag indgår i Verdo koncernen, herunder Verdo Produktion. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 26. maj 2016 Verdo Produktion om at opgøre en 

indskudskapital samt fremsende principperne for denne opgørelse. Sekretariatet oply-

ste, at det blev lagt til grund, at Randers Kraftvarmeværk har haft forenet produktion af 

andre ydelser end varme og anmodede i den forbindelse Verdo Produktion om at op-

lyse, hvilke typer ydelser Randers Kraftvarmeværk har haft og hvornår, samt hvordan 

den forenede produktion er blevet behandlet regnskabsmæssigt. Sekretariatet anmo-

dede endvidere Verdo Produktion om at oplyse, hvorvidt der var andre parter, som 

kunne have interesse for selskabets forrentningssag herunder f.eks. storkunder samt, 

hvorvidt der har været indregnet ikke-godkendt forrentning i varmepriserne for Randers 

Kraftvarmeværk og for hvilke år og hvilke beløb, såfremt det er tilfældet.  

 

I perioden fra 15. juni 2016 til 3. februar 2017 har Verdo Produktion flere gange anmo-

det om fristforlængelse i forbindelse med besvarelsen af sekretariatets henvendelse af 

26. maj 2016, mens sekretariatet gentagne gange har anmodet Verdo om at oplyse, 

hvornår de forventede at kunne fremsende et svar på sekretariatets henvendelse.  

 

Ved e-mail af 21. december 2016 orienterede sekretariatet Verdo Produktion om sta-

tus på forrentningssagen. Sekretariatet bemærkede i den forbindelse bl.a., at Energitil-

synet forventede at fastsætte en ny WACC-model til brug for vurderingen af, hvad der 

kan udgøre en rimelig forrentning for de enkelte ansøgere i slutningen af januar 2017, 

og at det var forventningen, at i hvert fald fra 2017 og frem ville der blive inddraget en 

anden tilpasning af WACC-modellen end den, der indgik i skønnet i Energitilsynets af-

gørelse i EGJ 2012.  

 

Ved e-mail af 3. februar 2017 fremsendte Verdo Produktion et svar på sekretariatets 

henvendelse af 26. maj 2016. Verdo Produktion bemærkede, at de fandt det mest hen-

sigtsmæssigt først at oplyse udlodninger og indskud, når den oprindelige indskudska-

pital var fastlagt. Angående fastsættelsen af indskudskapitalen oplyste Verdo Produk-

tion, at de søgte om forrentning af etableringsomkostningerne til Randers Kraftvarme-

værk på 202,5 millioner kr.  



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 4/29 

 

Verdo Produktion oplyste endvidere, at der har været regnskabsmæssig adskillelse 

mellem varmeproduktion og elproduktion/andre aktiviteter siden 1. januar 2010. Afslut-

ningsvist bemærkede Verdo Produktion, at der ikke er andre parter – ud over selska-

ber, der er koncernforbundne med Verdo Produktion – i sagen, samt at der er opkræ-

vet 116.368.698 kr. i ikke-godkendt forrentning for årene 2010-2015. Det fremgår end-

videre af priseftervisningerne anmeldt til Energitilsynet for Randers Kraftvarmeværk for 

2016 og 2017, at der sammenlagt er opkrævet 30.472.475 kr. for disse to år. 

 

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 15. januar 2018 Verdo Produktion om at oplyse, 

om Randers Kraftvarmeværk blev etableret som en del af en allerede eksisterende 

varmeforsyning. Sekretariatet anmodede endvidere om fremsendelse af kommunal-

regnskabet for posterne angående fjernvarmevirksomhed for 1980/81. Sekretariatet 

gjorde i samme mail opmærksom på, at hvis Randers Kraftvarmeværk var etableret 

som en del af en virksomhed, som er stiftet før 1. marts 1981, ville den initiale ind-

skudskapital pr. 1. marts 1981 skulle opgøres for den virksomhed, som Randers Kraft-

varmeværk er etableret som en del af. Hermed vil de udgifter, der er afholdt i forbin-

delse med etableringen af Randers Kraftvarmeværk, og som er aktiveret som anlæg 

under udførelse, umiddelbart kunne indgå som en del af opgørelsen såfremt, at det 

kan dokumenteres, at der i regnskaberne for 1980/81 (eller før) er aktiveret udgifter til 

etablering af værket. Hvis Randers Kraftvarmeværk er idriftsat efter 1. marts 1981, kan 

der udelukkende forrentes den kapital, som ejeren/ejerne har indskudt i værket ved 

stiftelsen. 

 

I perioden 25. januar 2018 til 16. april 2018 har der været korrespondance mellem 

Verdo Produktion og sekretariatet om tidshorisonten for besvarelsen af sekretariatets 

henvendelse af 15. januar 2018.  

 

Verdo Produktion anmodede om tilladelse til indregning af forrentning i varmepriserne 

for 2019 ved e-mail af 31. januar 2018. 

 

I e-mail af 2. maj 2018 oplyste Verdo Produktion, at Randers Kraftvarmevæk blev 

etableret som en del af en allerede eksisterende varmeforsyning. I samme e-mail frem-

sendte Verdo Produktion regnskaberne for hele Randers Kommune for 1980 og 1981, 

hvori kraftvarmeaktiviteterne indgår.  

 

Sekretariatet oplyste i e-mail af 17. maj 2018 at under antagelse af, at den varmeforsy-

ningsvirksomhed, som Randers Kraftvarmeværk blev etableret som en del af, var idrift-

sat inden 1. marts 1981, vil denne varmeforsyning kunne ansøge om forrentning. Se-

kretariatet oplyste yderligere, at etableringsomkostninger til Randers Kraftvarmeværk 

umiddelbart vil kunne indgå i opgørelsen i det omfang, at de er aktiveret som anlæg 

under udførelse i balancen i regnskabet for 1980/81 eller før. Sekretariatet anmodede i 

forlængelse heraf Verdo Produktion om at oplyse, om der var aktiveret udgifter som 

anlæg under udførelse med angivelse af de relevante poster i regnskabet, samt at op-

lyse om posterne var finansieret med egenkapital eller fremmedkapital, såfremt det er 

tilfældet.  
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Verdo Produktion anmodede ved e-mail af 4. juni 2018 om fristudsættelse til besva-

relse af sekretariatets spørgsmål af 17. maj 2018 til 5. juli 2018. Sekretariatet imøde-

kom anmodningen i mail af 4. juni 2018. Ved e-mail af 9. august 2018 anmodede For-

syningstilsynet Verdo Produktion om at oplyse, hvornår de forventede at fremsende et 

svar på sekretariatets henvendelse af 17. maj 2018. Verdo oplyste i mail af 13. august 

2018, at de forventede at kunne besvare sekretariatets henvendelse i løbet af august 

2018. Ved e-mail af 12. september oplyste Verdo, at de var i gang med at fremfinde de 

efterspurgte oplysninger. Forsyningstilsynet oplyste i mail af 1. oktober 2018, at Verdo 

Produktion kunne forvente at modtage et høringsudkast til en afgørelse udarbejdet på 

baggrund af de foreliggende oplysninger, såfremt Verdo Produktion ikke besvarede se-

kretariatets henvendelse af 17. maj 2018.  

 

Ved e-mail af 22. oktober 2018 oplyste Verdo Produktion, at der var aktiveret udgifter 

som anlæg under udførelse i regnskaberne for 1980 og 1981 med angivelse af de spe-

cifikke beløb. Verdo Produktion oplyste endvidere, at det var deres klare opfattelse, at 

udgifterne var finansieret med egenkapital.  

 

I e-mail af 29. oktober 2018 anmodede Forsyningstilsynet Verdo Produktion om at an-

give, hvor i de fremsendte kommunalregnskaber de relevante poster kunne findes, 

samt om fremsendelse af dokumentation for, at udgifterne er finansieret med egenka-

pital. 

 

I e-mail af 1. november 2018 foreslog Verdo Produktion i forlængelse af et møde mel-

lem Forsyningstilsynets direktør og Verdos CEO at holde et møde om de forskellige 

sager, hvor Verdo Produktion har ansøgt om forskellige godkendelser. I forlængelse 

heraf korresponderede Verdo Produktion og Forsyningstilsynet om fastsættelse af dato 

for mødet. Mødedatoen blev fastsat til 20. december 2018. 

 

I e-mail af 12. november 2018 oplyste Verdo Produktion, hvor de aktiverede udgifter 

fremgik af kommunalregnskaberne for 1980 og 1981. Ved samme e-mail oplyste 

Verdo Produktion, at det ikke har været muligt at finde sammenhæng mellem investe-

ringer og ekstern finansiering i regnskaberne, hvorfor finansieringen efter Verdo Pro-

duktions opfattelse er sket med egenkapital, hvilket Verdo Produktion foreslog at rede-

gøre yderligere for på det forestående møde og eventuelt følge op på med yderligere 

dokumentation. Verdo Produktion bemærkede, at det kan tage tid at skaffe yderligere 

dokumentation, da kommunen efter Verdos forventning ikke ligger inde med denne, 

men derimod har afleveret materialet til Landsarkivet. 

 

Forsyningstilsynet bemærkede ved e-mail af 12. november 2018, at indskudskapitalen 

skal kunne dokumenteres, og at Verdo Produktion derfor med fordel allerede nu kan 

påbegynde indhentningen af dokumentationen fra Landsarkivet.  

 

D. 20. december 2018 afholdte Verdo Produktion og Forsyningstilsynet det aftalte 

møde, som primært omhandlede Verdo Produktions verserende sager om ansøgnin-

ger om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital. Det blev aftalt, at 

Verdo Produktion ville fremsende Powerpoint slides og beregninger i Excel vedrørende 

Verdo Produktions opgørelse af indskudskapitalen. 
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I e-mail af 8. februar 2019 anmodede Forsyningstilsynet Verdo Produktion om at op-

lyse, hvornår Verdo Produktion forventede at kunne fremsende det nye materiale til 

opgørelsen af indskudskapitalen. Forsyningstilsynet oplyste yderligere, at såfremt 

Verdo Produktion ikke fremsendte en tidshorisont for deres svar, ville Forsyningstilsy-

net fremsende et udkast til afgørelse på det foreliggende grundlag. I e-mail af 19. 

marts 2019 anmodede Forsyningstilsynet Verdo Produktion om senest d. 26. marts 

2019 at oplyse, om de forventede at sende de efterspurgte oplysninger. 

 

I e-mail af 28. marts 2019 anmodede Forsyningstilsynet i forlængelse af telefonsam-

tale med Verdo Produktion om dokumentation for ejernes indskud i Randers Kraftvar-

meværk i forbindelse med stiftelsen, dokumentation for indskud og udlodninger samt 

om udfyldelse af det medsendte risikoskema. I forbindelse med anmodningen om ud-

fyldelse af risikoskemaet bemærkede Verdo Produktion i e-mail af 29. marts 2019, at 

der er ansøgt om forrentning for 2016 og 2017 ved vedhæftning af ansøgning til bud-

getanmeldelsen. Verdo Produktion fremsendte et udfyldt risikoskema ved e-mail af 27. 

maj 2019. 

 

Verdo Produktion fremsendte ved e-mail af 22. maj 2019 en fornyet opgørelse af deres 

indskudskapital, hvor den blev opgjort til 29.369.000 kr. i stedet for opgørelsen på 

202,5 mio. kr. fremsendt i februar 2017. Verdo Produktion anførte i mailen, at de søger 

om forrentning af virksomhedens egenkapital pr. 31. december 1981 samt efterføl-

gende indskud. Verdo Produktion har opgjort egenkapitalen pr. 1. marts 1981 på bag-

grund af poster i kommunalregnskabet og anvendt en omkostningsfordeling fastsat på 

baggrund af energimængder for 1981 og 1982. Tidligere var opgørelsen baseret på 

den samlede anlægssum for værket, da det stod helt færdigt (altså inklusiv værdier til-

gået i årene efter 1. marts 1981), som efterfølgende blev opdelt mellem varme og el 

baseret på en fordelingsnøgle fra 2010 (Forsyningstilsynets bemærkning).  

 

Verdo Produktion oplyste yderligere, at der efterfølgende er foretaget et indskud i år 

2000 med en værdi af nogle centraler, som blev udloddet fra Verdo Varme. Indskuddet 

fordeles 100 pct. til varme. Verdo Produktion oplyste ved samme e-mail, at der var fo-

retaget en udlodning på 98 mio. kr. i år 2012. 

 

I mail af 14. juni 2019 fremsendte Verdo Produktion en korrigeret værdi for brændsels-

beholdningen, som indgår i opgørelsen af indskudskapital pr. 1. marts 1981. 

 

Forsyningstilsynet anmodede ved e-mail af 16. juli 2019 Verdo Produktion om at op-

lyse, om der er foretaget yderligere indskud end de anførte centraler. Forsyningstilsy-

net oplyste ved samme mail, at det efter Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering 

ikke var i overensstemmelse med Energitilsynets principnotat at opgøre en form for 

egenkapital for Randers Kraftvarmeværk pr. 31. december 1980, da det er etableret 

som en del af en eksisterende varmeforsyning, men først er idriftsat i løbet af 1982. 

Dette skyldes kravet om, at aktiverne, som medtages i opgørelsen, skal være idriftsat, 

og dette ikke var tilfældet for Randers Kraftvarmeværk, men kun for Randers Kraft-

værk. 

 

Verdo Produktion oplyste i mail af 8. august 2019, at Randers Kraftvarmeværk ikke 

kan anses som en ny varmeforsyning etableret efter 1. marts 1981, da værket erstat-

tede tidligere produktionsanlæg, som var i drift inden 1. marts 1981, hvorfor det er i 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 7/29 

overensstemmelse med formålet med bestemmelserne i varmeforsyningsloven at op-

gøre indskudskapitalen pr. 31. december 1980. Verdo Produktion oplyste endvidere i 

samme mail, at der ikke er foretaget yderligere indskud end de allerede anførte centra-

ler. 

 

I e-mail af 20. august 2019 anmodede Forsyningstilsynet om oplysning om, hvilke pro-

duktionsanlæg Randers Kraftvarmeværk har erstattet, samt om der af kommunalregn-

skabet fremgår værdier af aktiver, som var i drift pr. 1. marts 1981. Forsyningstilsynet 

anmodede endvidere om dokumentation for, at udgiftsposten til det nye kraftvarme-

værk, som indgår i kapitalopgørelsen, er et beløb, som kommunen har skudt ind i Ran-

ders Kraftvarmeværk. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale om udgiftsposten 

er finansieret med f.eks. lån. Endelig anmodede Forsyningstilsynet om fremsendelse 

af dokumentation for, at posterne til grunde og gæld, som indgår i kapitalopgørelsen, 

vedrører Randers Kraftvarmeværk eller det værk, som Randers Kraftvarmeværk er-

stattede. 

 

I mail af 11. september 2019 oplyste Verdo Produktion, at Randers Kraftvarmeværk er-

stattede Randers Kraftværk, samt at sidstnævnte producerede varme. Verdo Produk-

tion oplyste yderligere, at opgørelsen af indskudskapitalen efter deres vurdering inde-

holder værdier af aktiver, der var i drift pr. 1. marts 1981. I samme mail oplyste Verdo 

Produktion, at Randers Kraftværk og Randers Kraftvarmeværk har været en del af den 

kommunale elforsyning, hvorfor værdierne fremgår under elforsyningen i kommunal-

regnskabet. Verdo Produktion bemærkede, at det forhold, at de medtager hele den 

kommunale mellemregning under elforsyningen som gæld ved opgørelsen af ind-

skudskapitalen pr. 31. december 1980, medfører at den ikke fastættes for højt, da en 

del af gælden vil vedrøre aktiver, som kan allokeres 100 pct. til elsiden. Verdo Produk-

tion fremsendte endvidere yderligere oplysninger angående grunden Ridehusvej 8 i 

kapitalopgørelsen.  

 

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt værdien af det nye kraftvarmeværk modsvarer 

likvider, som kommunen har skudt ind i Randers Kraftvarmeværk, anfører Verdo Pro-

duktion, at beløbet er et udtryk for værdien af aktiverne ultimo 1980. Verdo Produktion 

bemærker endvidere, at der er tale om en opgørelse af den bogførte værdi for de akti-

ver, der er idriftsat som en del af det nye kraftvarmeværk. Altså at der alene medtages 

aktiver etableret i 1980, da værdien af aktiver etableret i 1979 og tidligere ikke opgø-

res. Verdo Produktion er enig i, at en del af de aktiver, der etableres i 1980, kan være 

finansieret med lån, men disse vil i givet fald indgå i mellemværendet med Randers 

Kommune. 

SAGENS PARTER 

 

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

Verdo Produktion A/S (CVR nr. 25481984) og Verdo Varme A/S (CVR nr. 25482026), 

som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vurdering er foretaget efter de al-

mindelige forvaltningsretlige regler. 
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HØRING  

Forsyningstilsynet sendte ved mail af 19. februar 2020 udkast til afgørelse i høring hos 

Verdo Produktion og Verdo Varme. Verdo Produktion har ved mail af 11. marts 2020 

indsendt høringssvar. Forsyningstilsynet imødekom endvidere den af Verdo Produk-

tion ønskede hensyntagen til, at deres nye juridiske chef, der tiltrådte 1. april 2020, fik 

mulighed for at fremkomme med yderligere bemærkninger til høringssvaret. Forsy-

ningstilsynet modtog disse tillægsbemærkninger i mail af 1. maj 2020. Høringssvar og 

tillægsbemærkninger er vedlagt som bilag 3.  
 

Bemærkningerne i høringssvaret og tillægsbemærkninger fra Verdo Produktion gen-

nemgås og vurderes nedenfor under punkterne 1 og 2 for så vidt angår høringssvaret 

og punkt 3 for så vidt angår tillægsbemærkninger af 1. maj 2020.  
  
1. Overordnede bemærkninger  

1.1: Verdo Produktions overordnede holdning er, at den meget lange sagsbehand-

lingstid har besværliggjort sagens oplysning og dokumentation i væsentlig grad, samt 

at havde Forsyningstilsynet truffet afgørelse hurtigere, havde selskabet haft mulighed 

for at sikre dokumentationsgrundlaget. Som eksempel herpå henviser Verdo Produk-

tion til punkt 2.1 nedenfor angående et sagsakt fra 2013, som synes bortkommet hos 

Forsyningstilsynet.  
 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Ad 1.1: Forsyningstilsynet anerkender, at der har været en meget lang sagsbehand-

lingstid, og at dette ikke er hensigtsmæssigt for hverken selskabet eller forbrugerne. 

 

Alle fjernevarmevirksomheder har haft det vilkår, at de skulle fremskaffe dokumenta-

tion for aktivernes eksistens samt diverse økonomiske forhold. I ansøgningssager, 

som denne, har selskabet (Verdo) et særligt ansvar for at bidrage med sagsoplysnin-

gen. Hvis de nødvendige oplysninger (dokumentation) ikke tilvejebringes vil der efter 

omstændighederne kunne meddeles afslag/delvist afslag, for så vidt angår de områ-

der, som ikke er blevet tilstrækkeligt oplyst. Dette efter det almindelige princip om pro-

cessuel skadesvirkning. Det er således efter administrationsgrundlaget og de tilhø-

rende principper selskaberne, der skal løfte bevisbyrden og dokumentere aktivernes 

eksistens og værdi.  

 

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 materi-

ale (som skal dokumentere forhold, der rækker 35-70 år tilbage i tid) var søgt fremskaf-

fet for fx 5-10 år siden.  
 

Hvorvidt den lange sagsbehandlingstid har besværliggjort sagens oplysning og doku-

mentation i væsentlig grad er et hypotetisk spørgsmål. Det er udokumenteret, at Verdo 

i væsentlig grad bedre havde kunnet dokumentere indskudskapitalens størrelse så-

fremt sagsbehandlingstiden ikke havde været så lang og, at dette have medført et an-

det resultat i denne sag.  

 

Det har hele tiden ud fra lovtekster og bekendtgørelser stået klart, at der skal ansøges 

om forrentning, og at dennes størrelse (herunder opgørelsen af indskudskapitalen) 

skal dokumenteres af det ansøgende fjernvarmeselskab, og derefter godkendes af til-

synet, inden det er tilladt at indregne forrentning i priserne. For 12 år siden var det klart 
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ud fra bl.a. administrationsgrundlaget ”Aktiver i fjernvarmesektoren”, som blev offentlig-

gjort i 2008, hvilke retningslinjer for opgørelse af indskudskapitalen, som Energitilsynet 

fremadrettet ville administrere reglerne om forrentning af indskudskapital efter. Dette 

administrationsgrundlag gav de selskaber, som var etableret før 1. marts 1981 mulig-

hed for alternativt at opgøre deres indskudskapital, som aktivernes nedskrevne genan-

skaffelsesværdier pr. 1. marts 1981. Benytter selskaberne denne mulighed giver det 

typisk et langt større forrentningsgrundlag (og dermed langt større forrentning af ind-

skudskapital) end efter den hidtidige metode med bogførte værdi af indskudskapitalen, 

men det medfører naturligt også et langt større dokumentationsbehov. Det står og har 

hele tiden stået Verdo Produktion frit for i stedet at ansøge om forrentning af den bog-

førte indskudskapital, som typisk er væsentligt mindre vanskeligt og byrdefuldt at doku-

mentere. Dokumentationsbehovet ved den af Verdo Produktion valgte opgørelsesme-

tode (nedskrevne genanskaffelsesværdier pr. 1. marts 1981) har således været alment 

kendt siden 2008 og EGJ afgørelsen i 2009 og dermed i god tid inden, at Verdo Pro-

duktion indsendte sin første ansøgning om forrentning af indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at den lange sagsbehandlingstid ikke skal have 

indflydelse på de dokumentationskrav, der skal stilles til Verdo Produktion eller på ud-

faldet af denne afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet vil kommentere henvisningen til sagsakten fra 2013, som ifølge 

Verdo Produktion synes bortkommet hos Forsyningstilsynet, i bemærkningerne til 

punkt 1.2 nedenfor. 

 

1.2: Verdo Produktion anfører, at det ikke er korrekt, at selskabet ikke eksplicit, korrekt 

og rettidigt har ansøgt om forrentning for 2013. Verdo Produktion har sammen med 

høringssvaret fremsendt dokumentation herfor. Verdo Produktion mener derfor, at de 

er berettiget til at få adgang til forrentning af indskudskapital for 2013. 

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Ad 1.2: Der har ikke i denne sags akter foreligget en ansøgning for 2013. Årsagen her-

til er søgt afklaret efter, at Verdo Produktion har anført, at der er ansøgt for 2013. Det 

har vist sig, at Verdo Produktions ansøgning for 2013, fremsendt 20. december 2012, 

fejlagtigt er blevet journaliseret under Grenaa Kraftvarmeværk, hvilket Forsyningstilsy-

net beklager meget.  

 

Ansøgningen er således ikke bortkommet. Den lange sagsbehandlingstid for Verdo 

Produktions sag om forrentning af indskudskapital har ikke haft betydning for, at an-

søgningen ikke fremgik af nærværende sags akter, da ansøgningen for 2013 blev fejl-

journaliseret på tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. 

 

Forsyningstilsynet har nu tilføjet ansøgningen for 2013 til sagens akter og godkender, 

at der er modtaget en rettidig ansøgning om forrentning for 2013. Dette er ligeledes til-

rettet i afgørelsesteksten. Hvorvidt ansøgningen for 2013 af Forsyningstilsynet blev an-

set for modtaget eller ej har ikke indflydelse på det godkendte forrentningsbeløb i sa-

gen. Dette skyldes, at udlodningen foretaget af Verdo Produktion i 2012 (på 98 mio. 

kr.) medfører, at indskudskapitalen bliver negativ, hvormed der ikke er en positiv kapi-

tal i 2013 at beregne forrentning af. 
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Forsyningstilsynet må derfor afvise Verdo Produktions påstand om, at de er berettiget 

til at få adgang til forrentning af indskudskapital for 2013. 

 

1.3: Verdo Produktion anfører, at ”såvel det ansvarlige lån som den af Verdo anvendte 

forrentningssats for lånet udgør en nødvendig omkostning i varmeforsyningslovens for-

stand”. I forlængelse heraf har Verdo Produktion betragtninger vedrørende risikovurde-

ringen for et sådant lån og det risikotillæg, som denne vurdering bør afspejle. Desuden 

henvises til nedenstående punkt 2.2, hvor der tilkendegives, at Verdo Produktion vil 

vende tilbage med en supplerende redegørelse for behovet for og anvendelsen af det 

ansvarlige lån fra Verdo (moder/holdingselskabet). Den supplerende redegørelse har 

Verdo Produktion fremsendt d. 1. maj 2020 som tillægsbemærkninger, jf. nedenstå-

ende afsnit herom. 

 

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Ad 1.3: Forsyningstilsynet finder ikke, at det hos moderselskabet optagne ansvarlige 

lån har relevans for nærværende sag om forrentning af indskudskapital i Verdo Pro-

duktion. Det skyldes, at reglerne om og praksis for forrentning af indskudskapital ikke 

giver mulighed for, at varmeselskaber kan få forrentning af indskudskapital af et an-

svarligt lån optaget hos et moderselskab. Det kan i øvrigt bemærkes, at Verdo Produk-

tion tidligere (i de verserende sager om koncernintern långivning for Verdo Varme og 

Verdo Produktion – J. nr. 19/05454 og J. nr. 19/05455) har oplyst, at Verdo Produktion 

i budgetanmeldelser og priseftervisninger har allokeret dette lån og dets rentetilskriv-

ning 100% til værkets el-produktion. Det er således ikke et forhold, der hører ind under 

opgørelsen af indskudskapital for de varmerelaterede aktiviteter og forrentning heraf.  

 

Til Verdo Produktions bemærkning om at vende tilbage med supplerende redegørelse 

for behovet for og anvendelsen af det ansvarlige lån fra Verdo (moder/holdingselska-

bet) bemærkes følgende. En sådan supplerende redegørelse er ikke relevant for nær-

vende forretningssag af de ovennævnte årsager. 

 

1.4: Verdo Produktion anfører, at en andel af det beløb som Forsyningstilsynet ikke 

måtte godkende og tilkendegive at skulle tilbageføres, som ikke-godkendt tidligere op-

krævet forretning, til gengæld skal betragtes som indregningsberettiget som varmesi-

dens andel af renter vedrørende det ansvarlige lån fra Verdo (moder). Verdo Produk-

tion tilkendegiver under dette punkt, at det gennem alle årene alene har været el-si-

den, der belastes med omkostninger til fremmedfinansiering.  Det anføres, at Verdo 

Produktion er i gang med beregninger og dokumentation herfor og hurtigst muligt vil 

vende tilbage med opgørelse heraf. Disse er fremsendt i Verdo Produktions tillægsbe-

mærkninger af 1. maj 2020 behandlet nedenfor. 

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Ad 1.4: Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det skal behandles i en separat sag, 

hvorvidt det er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, at ændre tidligere års 

anmeldte budget og prisanmeldelser og herved indregne omkostninger, som Verdo 

Produktion hidtil ikke har indeholdt i budgetter og priseftervisninger i priserne til varme-

kunderne. Det er ikke nødvendigt, at træffe afgørelse om ovennævnte for at kunne 

træffe afgørelse i denne sag om forrentning af indskudskapital. Se uddybende be-

mærkninger i afsnittet om tillægsbemærkninger af 1. maj 2020 herunder.  



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 11/29 

 

2: Faktuelle korrektioner samt supplerende bemærkninger 

2.1:  Verdo Produktion gentager forholdet vedrørende ansøgningen for år 2013, som 

allerede er omtalt under punkt 1.2. 

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Dette forhold er behandlet under ovenstående Forsyningstilsynets bemærkninger til 

punkt 1.2, hvortil der henvises. 

 

2.2: Verdo Produktion anfører: ”I forbindelse med fastlæggelsen af forrentningssatsen 

for fremmedkapital for Verdo Produktion anføres supplerende: Med henvisning til, at 

både den konkurrenceudsatte elside og varmesiden på Randers Kraftvarmeværk ind-

går i samme juridiske enhed, kan risikoen ved at yde lån til Verdo Produktion A/S ikke 

sidestilles med risikoforholdene for Energigruppen Jylland Varme A/S, idet sidst-

nævnte var en rent varmeforsyningsselskab iht. varmeforsyningsloven. I forbindelse 

med vurderingen af risikotillægget for ansvarlig lånekapital skal endvidere indgå, at et 

ansvarligt lån er efterstillet øvrige kreditorer i forbindelse med insolvens. Denne kapi-

talform er på det grundlag mht. forrentningssatsens størrelse i højere grad at sidestille 

med indskudskapital frem for fremmedkapital. Dette gælder så meget desto mere, hvor 

der kun er én ejer af selskabet, og det ansvarlige lån er ydet af denne ejer.”  

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Det skal bemærkes, at der i udkastet til afgørelse ikke fastlægges en forrentningssats 

for fremmedkapital for Verdo Produktion, som det anføres i Verdo Produktions hørings-

bemærkninger i punkt 2.2. Der fastlægges alene en forrentning af indskudskapital. I 

forbindelse med fastlæggelsen af en rimelig forrentning af indskudskapital opgøres, 

hvor stor en andel af indskudskapitalen, der bør forrentes med en lav henholdsvis en 

høj rente, jf. den udviklede praksis herfor. På baggrund af risikoforholdene hos Verdo 

Produktion og det vejledende interval for forrentningsbeløb fastlægges, hvilken forrent-

ning af indskudskapital, der er rimelig for Verdo Produktion.  

 

Ifølge høringsudkastets afsnit 3A har Forsyningstilsynet på den baggrund vurderet, at 

en rimelig forrentning af indskudskapitalen for Verdo Produktion for 2012 skal ligge lidt 

under midten af det beregnede beløbsinterval, der anvendes som udgangspunkt for 

skønnet. Forsyningstilsynets vurdering svarer til en risikoprofil, der ligger over det 

skønnede for EGJ, som Verdo Produktion selv undervejs i sagsoplysningen har angi-

vet som et sammenligneligt benchmark, jf. sagsfremstillingen. 

 

Forsyningstilsynet må også afvise at sidestille fremmedkapital med indskudskapital 

som kapitalform. Indskudskapital bestemmes som nettoaktiver opgjort per 1. marts 

1981 og indeholder dermed ikke gældsposter generelt, og specifikt inddrages gæld for 

perioden efter 1981 ikke i beregningen af indskudskapital. Hvorvidt Verdo Produktions 

gæld udgøres af et ansvarligt lån fra ejeren, og at der kun er en ejer, er ikke relevant 

for vurderingen af, hvad der er en rimelig forrentning af indskudskapital.  

 

Samlet set giver Verdo Produktions bemærkninger under punkt 2.2 derfor ikke anled-

ning til ændringer i afgørelsen. 
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Næstsidste afsnit af høringssvaret: Verdo anfører, at de ser frem til at høre Forsy-

ningstilsynets bemærkninger til deres høringssvar og deltager gerne i videre drøftelser. 

Herudover ønsker Verdo Produktion, at de ”samlede forhold relateret til selskabet” bli-

ver håndteret samlet af Forsyningstilsynet, herunder forrentning for årene 2018-2020.  

 
Forsyningstilsynets bemærkninger  

Verdo Produktion vil blive gjort bekendt med Forsyningstilsynets bemærkninger til de-

res høringssvar ved fremsendelsen af denne afgørelse. Forsyningstilsynet finder ikke, 

at Verdo Produktion er fremkommet med bemærkninger, som nødvendiggør videre 

drøftelser for at kunne træffe afgørelse i denne sag.  

 

Som meddelt Verdo Produktion per mail af 20. marts 2020 bliver selskabets ansøgning 

om forrentning for årene 2018-2020 behandlet som en særskilt sag, da den skal afgø-

res efter de nye regler om anvendt indskudskapital og beror på faktuelt indhold fra og 

afgørelse af nærværende sag, som skal afgøres efter de gamle regler om forrentning 

af indskudskapital. Sagerne vil derfor ikke blive håndteret samlet, som ønsket af Verdo 

Produktion. 

 

3. Tillægsbemærkninger fra Verdo Produktion fremsendt d. 1. maj 2020 

 

Tillægsbemærkningerne fra Verdo Produktion henviser til og uddyber det tidligere an-

førte i høringssvaret af 11. marts 2020. Tillægsbemærkningerne drejer sig hovedsage-

ligt om den i punkt 1.4 nævnte opgørelse af det beløb, som selskabet mener, at de 

146,4 mio.kr. i tilbageførsel til Verdo Varme (og dermed deres varmekunder) skal ned-

sættes med. Verdo Varme anfører i tillægsbemærkningerne, at tilbageførselsbeløbet 

skal nedsættes med ca.  mio.kr. svarende til varmesidens andel ifølge Verdo Pro-

duktion af renteomkostninger i 2011-2017 til et realkreditlån optaget i Verdo Produk-

tion. Verdo Produktion har ikke har anmeldt disse omkostninger til Energitilsynet som 

et element i budgetter/priseftervisninger og ikke har indregnet omkostningerne i varme-

priserne i perioden 2011-17 hidtil.  

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Forsyningstilsynet vil tage stilling til spørgsmålet om Verdo Varme har ret til at ind-

regne ovennævnte renteomkostninger til et realkreditlån i en efterfølgende separat sag 

og ikke som en del af denne sag. Dette beror særligt på følgende forhold, som også 

uddybes i de efterfølgende afsnit: 

 

i. Det er i vidt omfang - under behørig hensyntagen til de formelle forvaltnings-

retlige sagsbehandlingsregler – op til Forsyningstilsynet at tilrettelægge tilsy-

nets håndtering af sager, herunder udskillelse af en sags enkelte elementer til 

afgørelse i flere separate dele, jf. f.eks. Energiklagenævnets afgørelse af 1. 

september 2015 om afskrivningsgrundlag for transmissionsledning (Energikla-

genævnets j.nr. 1021-15-1-28).  

ii. Spørgsmålet om forrentning af indskudskapital kan afgøres uafhængigt af 

spørgsmålet om indregning af renteomkostninger til realkreditlån. Det er derfor 

ikke nødvendigt, at afvente afgørelsen af spørgsmålet om indregning af rente-

omkostninger til realkreditlån førend der træffes afgørelse om forrentning af 

indskudskapital. 
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iii. På det foreliggende grundlag er det ikke åbenlyst, at Verdo Produktion har ret 

til nu og fremadrettet at indregne omkostninger for 2011-17, som selskabet 

har valgt hverken at anmelde, priseftervise eller indregne i varmepriserne. 

iv. Det vil være uhensigtsmæssigt, at afgørelsen af denne sag om forrentning af 

indskudskapital, som har verseret siden 2011, skal afvente afgørelsen af en 

helt ny sag om omkostninger til realkreditlån, da det vil forlænge sagsbehand-

lingstiden yderligere og udskyde tilbageføringen til varmekunderne af de ca. 

146,4 mio.kr., som der træffes afgørelse om i denne sag.  

 

Verdo Produktion anfører, at Verdo Produktions varmepris skal iagttage maksimalom-

kostningsprincippet iht. varmeforsyningslovens § 20, og at det afgørende i forbindelse 

med et krav om efterregulering er, om der samlet set i perioden er indregnet en varme-

pris, der ikke modsvares af nødvendige omkostninger. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 

Det er ikke, som det anføres af Verdo Produktion, afgørende for at kunne træffe afgø-

relse om én type indregningsberettiget omkostning med krav om efterregulering, at der 

i samme sag træffes afgørelse om andre omkostningselementer, som potentielt kan 

have indflydelse på, om der samlet set i perioden er indregnet en varmepris, der ikke 

modsvares af nødvendige omkostninger, jf. det ovenfor nævnte om Forsyningstilsynets 

ret til udskillelse af en sags enkelte elementer til afgørelse i flere separate dele.  

 

Desuden skal det bemærkes, at reglerne om indregning af nødvendige omkostnin-

ger/udgifter i varmeprisen er reguleret i varmeforsyningslovens §20, stk. 1, mens reg-

lerne om indregning af forrentning af forrentning af indskudskapital er reguleret i § 20, 

stk. 2.  Det fremgår således af § 20, stk. 2, 1. pkt., at ministeren kan fastsætte regler 

om, at andre omkostninger end de i stk. 1 nævnte nødvendige udgifter kan indregnes i 

priserne. Det fremgår videre af § 20, stk. 2, 2. pkt., at ministeren kan fastsætte regler 

om: ”…. indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

med Forsyningstilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital.”  

 

Indregning af omkostninger efter stk. 1 forudsætter ikke forudgående ansøgning til og 

godkendelse af Forsyningstilsynet. Indregning af indskudskapital forudsætter forudgå-

ende ansøgning om og Forsyningstilsynets godkendelse heraf efter de nærmere regler 

i afskrivningsbekendtgørelsen, jf. bilag 1. Afskrivningsbekendtgørelsen er udstedt i 

medfør af § 20, stk. 2. 

 

Der er med denne afgørelse om forrentning af indskudskapital således ikke tale om en 

efterregulering af et forhold som har med nødvendige omkostninger i §20, stk. 1 at 

gøre, men om en fremadrettet korrektion af varmepriserne for ikke godkendt forrent-

ning opkrævet i strid med reglerne i § 20, stk. 2.  

 

Verdo Produktion anfører, at Forsyningstilsynet har åbnet/genåbnet prisregnskabet for, 

dvs. 2010-2017 og Forsyningstilsynet i denne afgørelse bør inddrage de indregnings-

berettigede omkostninger til realkreditlån, som Verdo Produktion ikke har opkrævet 

over varmepriserne i denne periode.  

 

Forsyningstilsynets bemærkninger 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 14/29 

Forsyningstilsynet finder ikke, at der er tale om, at Forsyningstilsynet åbner eller gen-

åbner prisregnskaberne for perioden 2010-2017, idet der ikke ændres i de anmeldte 

og journaliserede priseftervisninger. Med denne afgørelse korrigeres der derimod i de 

fremadrettede priser for den af Verdo Produktion i strid med reglerne og for meget op-

krævede forrentning af indskudskapital.  

 

Åbning eller genåbning af prisregnskaber/eftervisninger kan fx ske i forbindelse med 

indberetningen af oplysninger til Forsyningstilsynet, såfremt et selskab har foretaget 

indtastningsfejl i ENAO (Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem), og sel-

skabet henvender sig om med en anmodning om, at Forsyningstilsynet åbner/genåb-

ner anmeldelsen således, at der kan ændres i de anmeldte og journaliserede prisefter-

visninger/prisregnskaber. 

 

Det må derfor afvises, at det af Verdo Produktion anførte om påstået åbning/genåb-

ning af prisregnskabet medfører, at Forsyningstilsynet i denne afgørelse bør inddrage 

de ifølge Verdo Produktion indregningsberettigede omkostninger til realkreditlån fra pe-

rioden 2011-17. 

 

Forsyningstilsynets uddybende bemærkninger til tillægsbemærkningerne  

Hvis det uden videre sagsbehandling på det foreliggende grundlag og uden tvivl kunne 

afgøres, at Verdo Produktion har ret til at indregne omkostningerne på knap  mio. 

kr., så ville Forsyningstilsynet have truffet afgørelse herom samtidig med afgørelsen 

om forrentning af indskudskapital, selvom Forsyningstilsynet har ret til at udskille en 

sags enkelte elementer til afgørelse i flere separate dele. I så tilfælde ville en sådan af-

gørelse ikke forsinke tilbageførelsen af den for meget opkrævede forrentning til Verdo 

Varme og dermed varmekunder.  

 

Det er imidlertid på det foreliggende grundlag ikke åbenlyst, at Verdo Produktion har 

ret til fremadrettet at indregne tidligere års omkostninger, som selskabet for flere år si-

den og igennem en lang årrække har valgt, hverken at anmelde, priseftervise eller ind-

regne i varmepriserne. Der er således ikke tale om en almindelig underdækningssag, 

hvor de samlede anmeldte/prisefterviste omkostninger for varmevirksomheden i et for-

udgående år ikke var blevet fuldt ud opkrævet over varmepriserne - fordi det er van-

skeligt ex ante at sætte en varmepris, der ex post svarer til de faktiske afholdte og pris-

efterviste omkostninger for året – og at varmevirksomheden nu ønsker at efterregulere 

det efterfølgende års varmepriser for denne underdækning. Havde der været tale om 

sådan almindelig og uproblematisk underdækningssag ville Verdo Produktion uden 

tvivl have haft ret til indregning af underdækningen. 

 

Det kan i den sammenhæng bemærkes, at det forhold, at prisbestemmelserne i var-

meforsyningsloven er en maksimalprisbestemmelse medfører, at varmeprisen maksi-

malt må svare til de nødvendige omkostninger nævnt i § 20, stk. 1 og andre indreg-

ningsberettigede poster (som forrentning af indskudskapital), der er nævnt i varmefor-

syningsloven. Loven indebærer således ikke en pligt til at indregne samtlige omkost-

ninger (herunder omkostninger til realkreditlån) i varmeprisen.  

 

Hvis en varmeforsyning i en årrække selv fravælger både at anmelde og indregne en 

del af deres omkostninger (fx omkostninger til realkreditlån), så er dette derfor i fuld 

overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser. Der er derfor ikke tale 
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om en åbenlys indberetningsfejl, hvis en varmevirksomhed ikke anmelder eller indreg-

ner alle deres omkostninger i et eller flere år. Dette forekommer også i praksis og er 

således ikke blot en teoretisk mulighed. Fx hvis et selskab her indgået en privatretlig 

fastprisaftale, som gør, at de privatretligt ikke kan opkræve alle deres omkostninger, 

eller hvis et forbrugerejet selskab eller et moderselskab har overskud fra sideordnede 

aktiviteter, som de gerne vil lade komme varmekunderne til gode. 

 

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 afsnittet med Forsyningstilsynets 

begrundelse for afgørelsen henvist til de punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsy-

net 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 for-

rentningsgrundlag) – både den initiale og pr. 1. januar 2012. 

3. Det godkendte forrentningsbeløb. 

4. Tilbageførsel. 

 

AD 1 BEREGNINGSPERIODEN 

Verdo Produktion ansøgte første gang om forrentning ved e-mail af 22. december 

2011 i forbindelse med anmeldelse af budgetter og priser gældende pr. 1. januar 2012. 

Verdo Produktion har dog oplyst, at virksomheden har indregnet forrentning af ind-

skudskapital i varmepriserne uden Energitilsynets tiltræden i alle år i perioden 2010-

2015. 

 

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

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

63-65 i retsgrundlaget i bilag 1. Som anført i bilag 1, fremgår det af varmeforsyningslo-

vens § 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 af-

skrivningsbekendtgørelse nr. 56 af 15. februar 1982, at indregning af en forrentning af 

indskudskapital kun kan ske med forudgående tilladelse. 

 

Efter den første ansøgning for 2012 har Verdo Produktion indgivet særskilte ansøgnin-

ger for årene 2013, 2014 og 2015. 
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For så vidt angår årene 2016 og 2017 har Verdo Produktion vedhæftet ansøgninger 

om tilladelse til indregning af forrentning i priserne som bilag til anmeldelse af budget-

ter og priser for de pågældende år. Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmel-

ser, der fastsætter krav til, hvornår der foreligger en ansøgning i sager om Energitilsy-

nets tilladelse til indregning af forrentning i varmepriserne, jf. principnotatet pkt. 176 og 

Energiklagenævnets stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om forrentning af ind-

skudskapital hos VEKS. Som anført i bilag 1 pkt. 21 fremgår det af principnotatet, at 

oplysning om forrentning af indskudskapital i en priseftervisning, prisanmeldelse, bud-

get eller årsrapport ikke i sig selv udgør en ansøgning om forrentning af indskudskapi-

tal i varmepriserne. Det fremgår endvidere, at Forsyningstilsynet har mulighed for at 

tillade indregning af forrentning i sager, hvor der ikke særskilt er ansøgt for efterføl-

gende år, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, eksempelvis verse-

rende uafgjorte sager om forrentning fra samme ansøger for flere tidligere år.  

 

Som følge af den korrespondance, der har været mellem sekretariatet og Verdo Pro-

duktion i forbindelse med behandlingen af Verdo Produktions anmodning om forrent-

ning af indskudskapital, finder Forsyningstilsynet, at Verdo Produktion har indgivet ret-

tidig anmodning om forrentning for 2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at der særligt siden 2016 har været lø-

bende korrespondance mellem Forsyningstilsynet og Verdo vedrørende virksomhe-

dens anmodning om forrentning. På baggrund af denne korrespondance er det såle-

des Forsyningstilsynet vurdering, at Verdo Produktion med føje har kunnet få den op-

fattelse, at Forsyningstilsynet vurderede, at der var indgivet ansøgninger om forrent-

ning for 2016 og 2017, selvom Forsyningstilsynet ikke blev gjort særskilt opmærksom 

på ansøgninger for disse år. Forsyningstilsynet har endvidere lagt vægt på den tids-

mæssige udstrækning af behandlingen af Verdo Produktions ansøgning om forrent-

ning.  

 

 

Det er derfor i overensstemmelse med praksis at kunne godkende, at der er ansøgt 

rettidigt om forrentning for årene 2012-2017.  

 

Verdo Produktion har yderligere ansøgt om forrentning for 2018-2020. Ansøgningen 

for 2018-2020 vil blive behandlet senere i en særskilt sag efter de nye regler om for-

rentning af anvendt indskudskapital, jf. afskrivningsbekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 

2017. 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 bortset fra naturgas. 

 

AD 2 INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

 

Verdo Produktion har ved en fornyet opgørelse af 22. maj 2019 opgjort den initiale ind-

skudskapital til 29.369.000 kr. pr. 1. januar 2012, jf. sagsfremstillingen. Beløbet er op-

gjort som egenkapitalen pr. 1. marts 1981 på 22.114.000 kr. tillagt et indskud i år 2000 

på 7.255.000 kr. 
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Initial indskudskapital pr. 1. marts 1981 

Verdo Produktion har søgt om forrentning for Randers Kraftvarmeværks indskudskapi-

tal.  

 

Randers Kraftvarmeværk er etableret som en del af en varmevirksomhed, som var 

idriftsat inden 1. marts 1981. Selve Randers Kraftvarmevæk er dog idriftsat i løbet af 

1982-83. Verdo har anført, at Randers Kraftvarmeværk erstatter den eksisterende pro-

duktionskapacitet på Randers Kraftværk, og ansøger derfor om forrentning af en ind-

skudskapital pr. 1. marts 1981.  

 

Tabellen nedenfor viser, hvilke poster der indgår i Verdo Produktions opgørelse af ind-

skudskapitalen pr. 31. december 1980. 

TABEL 2 | VERDO PRODUKTIONS INITIALE INDSKUDSKAPITAL I ANSØGNING 

Kapitalopgørelsens poster Beløb i 1.000 kr. Varmes andel – beløb i 

1.000 kr. 

Investering i nyt kraftvarmeværk  29.271   22.246  

Ejendomsværdi   16.000   12.160  

Investering i havneareal tilknyttet elforsy-

ningen  

 100   76  

Brændselslager  8.113   6.166  

Aktiver i alt  53.484   40.648  

Mellemværende med Randers Kommune  24.386   18.533  

Indskudskapital pr. 1. marts 1981  29.098   22.114  

Kilde: Mails fra Verdo Produktion til Forsyningstilsynet af 22. maj 2019 og 11. september 2019. 

Note: Verdo Produktion anvender en omkostningsfordeling, hvor 76 pct. af værdien fordeles til varme, 

mens 24 pct. fordeles til øvrige aktiviteter. Kolonnen ”Varmes andel – beløb i 1.000 kr.” viser denne for-

deling.  

Forsyningstilsynet skal indledningsvist bemærke, at ansøger for at få godkendt forrent-

ning af indskudskapital per 1. marts 1981 jf. administrationsgrundlaget (se Bilag 1) og 

medfølgende principnotat skal kunne dokumentere følgende: 

 

1) Tilstedeværelsen af samt nedskrevet værdi af fjernvarmeaktiver for et fjernvar-

meværk, som er i drift på opgørelsestidspunktet senest 1. marts 1981. 

2) Størrelsen af fremmedkapitalfinansieringen, eller alternativt en dokumentation 

for indskudt egenkapital. Uden en opgørelse af gælden kan indskudskapita-

len, som residual mellem aktivernes værdi og gældens størrelse, ikke opgø-

res. 

3) En fordeling af både aktiver og gæld opdelt på henholdsvis produktion af fjern-

varme og el-produktion, som opgjort med en fordelingsnøgle opgjort på tids-

punktet for indskudskapitalens opgørelse, dvs 1. marts 1981. 
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Herudover kan der for perioden efter 1. marts 1981 tillades forrentning af dokumente-

rede indskud af nye likvider fra ejerne (som risikokapital) til anvendelse for varmepro-

duktionen, ligesom udbytter fradrages kapitalgrundlaget. 

 

Ad 1) Tilstedeværelsen af og nedskrevet værdi af anlægsaktiver per 1/3 1981 

 

Verdo Produktion har ikke kunnet opgøre værdien af det værk, som var i drift per 1. 

marts 1981 (Randers Kraftværk), men ønsker at opgøre en indskudskapital ultimo 

1980 baseret på ’anlæg under udførelse’ for det nye værk (Randers Kraftvarmeværk). 

Dette begrunder Verdo Produktion med, at det nye værk kan anses som en integreret 

udvidelse/videreførsel af den etablerede varmeforsyning under Randers kommune. På 

dette grundlag har Forsyningstilsynet foretaget den videre vurdering. 

 

Angående værdien af aktiverne bemærker Forsyningstilsynet, at det ikke er muligt at 

aflæse f.eks. investeringer i de enkelte områder i kommunalregnskabet. Det fremgår 

ikke af regnskabet, hvilke typer udgifter posten til det nye kraftvarmeværk indeholder, 

eller hvilke aktiver den vedrører. Det er således ikke muligt at fastlægge, om udgiftspo-

sten til nyt kraftvarmeanlæg udelukkende er investeringen i anlægget eller ligeledes in-

deholder andre ikke-varmeforsyningsmæssige anlægsudgifter. Det bemærkes endvi-

dere, at udgiften til det ny kraftvarmeværk findes under regnskabets investeringsover-

sigt, hvoraf det fremgår, at det er en anlægsbevilling. En anlægsbevilling er, som For-

syningstilsynet ser det, en budgetramme, der kan indeholde alle typer af løbende ud-

gifter og investeringer i forbindelse med opførelsen af et anlæg. Endelig bemærkes, at 

det ikke fremgår, hvad begrebet anlæg dækker over i kommunalregnskabet. Således 

vurderes dels det fremlagte datagrundlag, som beskrevet ovenfor, at være mangel-

fuldt, og dels har Verdo Produktion i en anden sag til Forsyningstilsynet indberettet do-

kumentation af anlægsværdier/afskrivningsgrundlag, hvor der ikke har været tilgange (i 

form af nye aktiver) i den kommunale varmeforsyning hverken i 1980 eller 1981, men 

først i 1983, jf. J nr. 18/11071. 

 

Det har stået Verdo Produktion frit for at opgøre værdien af det gamle værk, som pro-

ducerede varme 1. marts 1981 i stedet. Denne værdi har Verdo Produktion ikke kunne 

fremlægge dokumentation for. Det skal bemærkes, at Verdo Produktion i den ovenfor 

allerede omtalte sag hos Forsyningstilsynet har opgjort den nedskrevne værdi af Ran-

ders Kraftværk ultimo 1980 til 2,397 mio. kr. Når det gamle værk ikke dokumente-

res/opgøres værdimæssigt, udestår der til indregning, som grundlag for at søge for-

rentning, kun nye kontantindskud (som risikovillig kapital) fra ejerne i form af aktiver 

under anlæg/opførelse.  

 

Dette indskud relateret til Randers Kraftvarmeværk skal dog ligeledes dokumenteres, 

for at kunne indgå i opgørelsen af indskudskapital, og dette vurderes af Forsyningstil-

synet ikke at være tilfældet jf. ovenfor.    

 

Ad 2) Dokumentation for gæld og dermed indskudt egenkapital 

 

I Verdo Produktions opgørelse af indskudskapitalen pr. 31. december 1980 indgår 

blandt andet et tal fra en udgiftskolonne for kontoen ’nyt kraftvarmeværk’ i kommunal-

regnskabet. I forhold til dokumentationen af, om denne værdi reelt er et indskud fra 

ejerne, har Verdo Produktion anført, at såfremt udgiften til det nye kraftvarmeværk var 
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finansieret med lån, vil disse lån indgå i mellemværendet for elforsyningen med Ran-

ders Kommune (gælden for Verdo Produktion).  

 

Angående værdien af gælden bemærker Forsyningstilsynet, at kommunalregnskabet 

for 1980 er et kasseregnskab, dvs. en oversigt på flere hundrede sider omfattende ind-

tægter og udgifter for hvert af de mange områder for kommunens virke herunder forsy-

ning. Der er således en mellemregning med kommunen for elforsyningen. Det fremgår 

dog ikke nærmere, hvad der ligger til grund for denne mellemregningspost. Den er po-

steret som et ”udlæg” vedr. elforsyning, og det er således ikke specificeret hvorvidt det 

vedrører investering i det nye kraftværk. Tilsvarende angives det i kommuneregnska-

bet for 1980 på s. 13, at der er ”optaget lån på ca. 175 mio. kr., hvoraf de ca. 165 mio. 

kr. er optaget til finansiering af kraftvarmeværket”. I et konsolideret balance-regnskab 

ville den fulde låneoptagelse vurderes at indgå og ikke kun et i øvrigt uspecificeret ud-

læg foretaget i året. Det er derfor ud fra den fremlagte dokumentation Forsyningstilsy-

nets vurdering, at mellemregningskontoen for elforsyningen i kommunalregnskabet pr. 

31. december 1980 vedrører posteringer for elforsyningen, som ikke på nogen synlig 

vis har en relation til opførelsen af det nye kraftværk. Der vurderes ligeledes ikke at 

være dokumentation for, i hvilket omfang investeringerne, eller disses finansiering, 

vedrører varmeaktiviteterne i det nye værk. Specielt ikke eftersom gælden vedr. opfø-

relsen af det nye værk angives til ca. 165 mio. kr., hvormed der ydermere ikke er doku-

mentation for en positiv opgørelse af indskudskapital. Der er derfor ikke dokumentation 

for varmeaktivernes værdi, eller i hvilken udstrækning der er indskudt egenkapital til fi-

nansiering af disse aktiver. 

 

Det er Verdo Produktion, der har dette dokumentationsansvar/byrde, og denne doku-

mentation er ikke løftet fsva. opgørelsen af gælden. I kommunalregnskabet er udgiften 

til det nye kraftvarmeværk bogført som en udgift under elforsyningen. Det fremgår så-

ledes ikke af det fremsendte, at den vedrører aktiver, som skal forrentes efter reglerne 

i varmeforsyningsloven. Forsyningstilsynet anfægter hermed ikke, at det nye værk har 

en værdi. Verdo Produktion har imidlertid ikke kunne dokumentere, hvorledes det spe-

cifikt for varmesiden er finansieret (altså om der er tale om nye midler indskudt af 

ejerne). 

 

Det bemærkes desuden, at Verdo Produktion i sin opgørelse (tabel 2) ikke fratrækker 

det fulde mellemværende med kommunen, således som Verdo Produktion ellers un-

dervejs i sagen har foreslået i erkendelse af, at dokumentationen for opdeling af gæl-

den på varmeaktiviteterne ikke var mulig. Såfremt det af Verdo Produktion var blevet 

dokumenteret under ovenstående punkt 1), at der var etableret og idriftsat varmerela-

terede aktiver svarende til de i tabel 2 opgjorte 29.271 t.kr., så ville Verdo Produktions 

egen opgørelse, justeret for den manglende medregning af det fulde mellemværende 

med kommunen (24.386 t.kr. fratrækkes i stedet for 18.533 t.kr.), udvise en indskuds-

kapital ultimo 1980 på 16.261 t.kr. (mod tidligere 22.114 t.kr. jf. tabel 2). Altså en re-

duktion med forskellen på 5.853 t.kr. mellem det fulde mellemværende med kommu-

nen og det anvendte mellemværende, som er reduceret med den samme omkost-

ningsfordeling (76% varme) som de øvrige poster i tabellen. Alt uagtet at den fulde 

gæld som bør fratrækkes vurderes at være markant højere, som beskrevet ovenfor. 
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Ad 3) Fordeling af aktiver og gæld på henholdsvis el og varme 

 

Angående fordelingsnøglen for indskudskapitalen pr. 31. december 1980 anvender 

Verdo Produktion en omkostningsfordeling baseret blandt andet på tal for elproduktio-

nen på Randers Kraftvarmeværk i 1981 og 1982.  

 

Det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse af 25. oktober 2016, punkt 85, at varme-

værker kan anvende den fordeling af el- og varme omkostninger, der blev anvendt på 

tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapital. Det betyder, at der som ud-

gangspunkt skal være sammenfald mellem tidspunktet for anvendelsen af omkost-

ningsfordelingen og tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapital. Verdo 

Produktion har valgt at opgøre den initiale indskudskapital pr. 31. december 1980 på 

baggrund af kommunalregnskabet for 1980. Vælger et værk f.eks. at opgøre den initi-

ale indskudskapital pr. 31. december 1980, er det fordelingen af omkostninger mellem 

el og varme på dette tidspunkt – 31. december 1980 –, der skal lægges til grund for 

fordelingen af indskudskapitalen og ikke fordelingen for efterfølgende år. Det bemær-

kes yderligere, at der ikke umiddelbart indgår værdier for Randers Kraftværk (det 

’gamle’ værk) i den estimerede omkostningsfordeling. Endelig bemærkes, at Randers 

Kraftvarmeværk ikke var idriftsat på opgørelsestidspunktet. Begge dele er i konflikt 

med princippet om en fordeling, der er estimeret på baggrund af aktiver i drift og på 

tidspunktet for opgørelsen af indskudskapitalen.  

 

Herudover tages der af Forsyningstilsynet ikke yderligere konkret stilling til Verdo Pro-

duktions omkostningsfordeling mellem varmeaktiviteter og øvrige aktiviteter. Det kan 

dog konstateres, at den anvendte fordelingsnøgle for indskudskapitalen er baseret på 

energimængder (og ikke som vanligt på baggrund af omkostninger eller indtægter), 

herunder skøn for produktion af varme beregnet ved hjælp af diverse antagelser for 

spidslastproduktion og net-tab, for år 1981 og 1982. Dette opfylder, som allerede 

nævnt, i udgangspunktet ikke kravet om en omkostningsfordeling på tidspunktet for op-

gørelsen af indskudskapitalen, altså per ultimo 1980. Desuden fremgår det af kommu-

nalregnskabet for 1980, at der har været ”salg af elektricitet” og ”salg af varme” i et for-

hold, der giver en fordeling på 44% til varme-siden. Da det nye værk ikke var idriftsat 

på dette tidspunkt, er der således tale om en fordelingsnøgle, for det ’gamle’ værk, 

som heller ikke kan anvendes til opgørelse af indskudskapitalen. Dette vurderes dog 

sandsynligvis at være en mere retvisende fordeling mellem el- og varme-efterspørgs-

len for den kommunale forsyningsvirksomheds opland anno 1980, selvom den heller 

ikke har relevans for dokumentationen i den forelagte sag. 

 

Den fremsendte omkostningsfordeling på 76% til varmesiden og 24% til øvrige aktivite-

ter kan således efter Forsyningstilsynets vurdering ikke danne grundlag for en forde-

ling af en indskudskapital for Verdo Produktion pr. 31. december 1980.  

 

Samlet vurdering 

Forsyningstilsynet finder således samlet set ikke, at kommunalregnskabet kan doku-

mentere et indskud af kapital fra ejerne til et nyt kraftvarmeværk, som kan indgå i 

grundlaget for forrentning på varmeområdet. Forsyningstilsynet vurderer yderligere, at 

mellemregningen for elforsyningen pr. 31. december 1980 ikke dokumenterer gæld til 

varmeaktiviteter, eller for så vidt den fulde gæld optaget til finansiering af det nye værk. 
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Endelig følger fordelingen mellem varme- og el-aktiviteter ikke princippet om samtidig-

hed eller tilknytning til aktiver i produktion. Samlet medfører de ovenstående punkter, 

både samlet og hver for sig, at indskudskapitalen pr. 30. december 1980 ikke kan fast-

sættes.   

 

Forsyningstilsynet har ikke taget stilling til ejendomsværdien for Ridehusvej 8, udgifts-

posten til havneareal til elforsyningen eller brændselslager, da indskudskapitalens 

størrelse uafhængigt af disse bliver negativ (sættes til 0 kr.) som følge af ovenstående 

vurderinger. Dog er brændselsageret opgjort ultimo 1980 og må vurderes at vedrøre 

det ’gamle’ værk og altså ikke de nye aktiver under opførsel (som heller ikke er doku-

menteret, eller påvist at være i produktion). At en nærmere vurdering af disse poster er 

uden betydning, som konsekvens af mangelende dokumentation for ovenstående pkt. 

1) – 3), er illustreret herunder.  

 

Til belysning af den i sagen manglende dokumentations indvirkning på opgørelsen af 

indskudskapital kan Forsyningstilsynet foretage følgende to konsekvensberegninger. 

 

Først antages at gæld og omkostningsfordeling under ad 2) og ad 3) var korrekt doku-

menteret, mens aktiverne under ad 1) fastholdes ikke at være det, for så vidt angår 

Randers Kraftvarmeværk. Hermed vil aktiverne i alt, jf. tabel 2, andrage ca. 18,4 mio. 

kr. (summen af ejendom ca. 12 mio. kr. og brændsel ca. 6 mio. kr.), når investeringen i 

nyt kraftvarmeværk udgår, hvormed indskudskapitalen bliver negativ, efter mellemvæ-

rendet med kommunen på ca. 18,5 mio. kr. trækkes fra.  

 

Som en yderligere konsekvensberegning, kan Forsyningstilsynet oplyse, at selv så-

fremt aktiverne var tilstrækkeligt dokumenteret under pkt. 1), og såfremt gælden blev 

fuldt ud tilskrevet varmesiden, som foreslået (men ikke indregnet) af Verdo Produktion 

under pkt. 2), så ville anvendelse af en omkostningsfordeling svarende til de 55/45 

(el/varme), som svarer til det ’gamle’ værks omsætningsfordeling (som dog heller ikke 

er relevant, da værket ikke anvendes ved beregning af indskudskapitalen) medføre, at 

indskudskapitalopgørelsen ligeledes bliver negativ. Således vil investering i nyt værk 

andrage ca. 13 mio. kr., ejendomsværdi ca. 7 mio. kr., brændselslager ca. 3,5 mio. kr., 

hvormed aktiverne udgør ca. 23,5 mio. kr. Herfra skal det fulde mellemværende på ca. 

24,4 mio. kr. fratrækkes, hvormed indskudskapitalen bliver negativ. 

 

Herudover kan der regnes på flere varianter af ovenstående kombineret med: a) en 

sandsynligvis større gæld (165 mio. kr.), og b) brændselslager der udgår, da det ikke 

er aktuelt for det værk der søges forrentning for. Disse vil alle medføre en yderligere 

reduktion af indskudskapitalopgørelsen, som i forvejen er negativ grundet manglende 

dokumentation for ovennævnte punkter 1) - 3). På den baggrund finder Forsyningstil-

synet, at Verdo Produktion ikke har dokumenteret pkt. 1) – 3) og dermed heller ikke, at 

der er en positiv indskudskapital til forrentning per 1. marts 1981. 

  

Indskud 

Ud over indskudskapitalen pr. 1. marts 1981 ansøger Verdo Produktion om forrentning 

af et indskud foretaget i år 2000 i forbindelse med stiftelsen af Verdo Produktion.  

 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 22/29 

For varmevirksomheder, som er idriftsat både før og efter 1. marts 1981 gælder det, at 

nye indskud fra ejerne kan forrentes, jf. bilag 1 afsnit 3.3. Det er derfor Forsyningstilsy-

nets vurdering, at Verdo Produktion kan få forrentning af indskuddet i 2012 på 

7.255.000 kr. som omtalt i Verdo Varmes afgjorte forrentningssag (j nr. 18/03961), og 

omtales ikke yderligere her. 

 

Indskuddet er en udlodning fra Verdo Varme. Forsyningstilsynet har fremsendt afgø-

relse i sagen om forrentning til Verdo Varme d. 17. december 2019, hvor der godken-

des en indskudskapital for Verdo Varme. 

 

Konklusion vedr. forrentningsgrundlag 

Forsyningstilsynet finder på denne baggrund samlet, at forrentningsgrundlaget pr. 1. 

januar 2012 kan opgøres til 7.255.000 kr., da der ikke har kunnet dokumenteres et for-

rentningsgrundlag per 1. marts 1981, som gennemgået i ovenstående punkter 1) – 3). 

Verdo Produktion har oplyst, at der er foretaget en udlodning på 98 mio. kr. i 2012. Ind-

skudskapitalen fastsættes derfor til 0 kr. primo ansøgningsårene i perioden 2014-17, 

da denne udlodning overstiger indskudskapitalen pr. 1. januar 2012 på 7,255 mio. kr. 

tillagt forrentning for 2012. 

 

Tabel 3 viser de justeringer, der har været af den af Verdo Produktion oprindelig opgjorte 

initiale indskudskapital til den af Forsyningstilsynet vurderede indskudskapital pr. 2012, 

som der beregnes forrentning af. 

TABEL 3 | OVERSIGT OVER FORRENTNINGSBELØB, VERDO PRODUKTION 

 
 

AD 3 FORRENTNING  

Det følger af Forsyningstilsynets 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 anvendte ved fastsættelsen 

af en rimelig forrentning i EGJ 2012. ”Den nye WACC-model” var den opdaterede mo-

del, 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”, og det højeste beløb for det enkelte år vælges. 

mio. kr.

Verdos opgørelse af indskudskapital ult. 1980 (opgjort per feb. 2017) 202,5

Verdos egne reduktioner i løbet af sagsbehandlingen -180,4

Verdos opgørelse af indskud år 2000 7,3

Verdos reviderede indskudskapital 2012 (opgjort per sep. 2019) 29,4

Forsyningstilsynets reduktion i Verdos opgørelse -22,1

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital for 2012 7,3

Forsyningstilsynets vurderede indskudskapital for 2013-17 0,0



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 23/29 

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-notat (se bilag 1), ne-

denfor samlet for alle ansøgningsår. Tabel 4 viser parameterværdierne, som er an-

vendt i udregningen af det vejledende interval for branchen. Tabel 5 viser beregningen 

af det vejledende interval for henholdsvis den øvre og den nedre grænse for forrent-

ningsbeløb for Verdo Produktion. 

TABEL 4 | PARAMETRE I DEN NYE WACC-MODEL PÅ VARMEOMRÅDET 

År 2012 

Øvre grænse  

Beta (aktiv) 0,35 

Beta (egenkapital) 1,17 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,97 

Høj rente (pct.) 7,55 

Lav rente (pct.) 3,10 

Nedre grænse  

Beta (aktiv) 0,15 

Beta (egenkapital) 0,50 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,48 

Høj rente (pct.) 3,88 

Lav rente (pct.) 2,61 

Kilde: Forsyningstilsynet 
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TABEL 5 | BEREGNINGER AF GRÆNSER FOR VERDO PRODUKTION 

År  2012 

Indskudskapital i kr.  7.255.000 

Beregnet forrentning  

Øvre grænse i kr.  547.631 

Nedre grænse i kr.  281.614 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Beregningerne af henholdsvis den øvre og den nedre grænse i det vejledende interval 

indeholder begge en ”høj” og en ”lav” rente. Beregningen af den øvre og den nedre 

grænse for Verdo Produktion er forklaret i det følgende.  

 

Verdo Produktion har oplyst at have en rentebærende gæld primo året på 376 mio. kr., 

som lægges sammen med den opgjorte indskudskapital på ca. 7 mio. kr. jf. s. 11, hvil-

ket giver et kapitalgrundlag på 383 mio. kr. primo 2012. Af dette kapitalgrundlag bliver 

30 pct. forrentet med den ”høje rente”. Da indskudskapitalen på ca. 7 mio. kr. udgør et 

mindre beløb end 30 pct. af det samlede kapitalgrundlag, bliver hele indskudskapitalen 

for Verdo Produktion forrentet med den ”høje rente” for både den øvre og den nedre 

grænse. 

 

Forrentningen af kapitalen for den øvre grænse, der sker til ”høj rente”, beregnes for 

2012 med en forretning på 7,55 pct. for øvre grænse af intervallet hvilket ganget med 

de ca. 7 mio. kr. giver 547.631 kr., som det ses af tabel 5. 

 

Forrentningen af kapitalen for den nedre grænse, der sker til ”høj rente”, beregnes for 

2012 med en forretning på 3,88 pct. for nedre grænse af intervallet hvilket ganget med 

de 7 mio. kr. giver 281.614 kr., som det ses i tabel 5.  

 

KRITERIER FOR INDPLACERING AF VERDO PRODUKTION I DET VEJLE-

DENDE BELØBSINTERVAL 

 

Verdo Produktion har i det udfyldte risikoskema, jf. sagsfremstillingen, givet en række 

oplysninger til brug for skønnet over hvor i intervallet i tabel 5, at Verdo Produktions 

forrentningsbeløb skal ligge. Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at ind-

drage andre supplerende kriterier.  

 

Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fundet 

anledning til at inddrage i skønnet over den rimelige forrentning for 2012. De enkelte 

relevante kriterier for Verdo Produktion indikerer isoleret set følgende: 

 

- Finansiel gearing: Høj finansiel gearing med omkring 1-2 pct. indskudskapital 

er et kriterium, som isoleret set trækker i retning af en højere risiko for Verdo 

Produktion i forhold til branchen generelt. 

 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 25/29 

- Slutbrugere: Verdo Produktion har ikke levering af varme til slutbrugere, hvil-

ket isoleret set trækker i retning af en høj risiko i forhold til branchen generelt. 

 

- Konkurrencesituationen: Verdo Produktion har oplyst, at der ikke er konkur-

rence på deres varmeleverance. Konkurrencesituationen trækker således iso-

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

 

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

lidt tab i perioden. Ved tab forstås i denne sammenhæng som udgangspunkt 

en afholdt omkostning som led i driften som varmevirksomhed, der ikke kan 

indregnes i varmeprisen. Dette kriterie vurderes på det foreliggende grundlag 

ikke at påvirke Verdo Produktions risiko. Igen er det lagt til grund, at varmefor-

syningsvirksomheder generelt har en lav risiko, da de kan indregne varmere-

laterede omkostninger i varmeprisen, og dermed typisk ikke lider tab. 

 

- Varmeproduktion: I forhold til branchen generelt trækker varmeproduktion som 

udgangspunkt i retning af en relativt højere risiko. Begrundelsen er hovedsa-

geligt substitutionsprincippet, men der er også en begrundelse i risikoen for 

prisstigninger på de/den brændselstype, som varmeproduktionen er baseret 

på. 

 

Særligt for Verdo Produktion kan det anføres, at det isoleret set trækker i ret-

ning af en lavere risiko end det generelle udgangspunkt, at Verdo Produktion 

kan anvende forskellige typer af brændsler. Desuden kan det anføres, at var-

meproduktionen ikke er omfattet af prisloft for affaldsforbrændingsanlæg, hvil-

ket isoleret set ville have trukket i retning af en højere risiko end branchen ge-

nerelt.  

 

- Andre risikoforhold: Verdo Produktion har anført, at afgifter og miljøskærpelser 

kan medføre et behov for at ombygge Randers Kraftvarmeværk, hvilket vil 

medføre en stigende varmepris. Verdo Produktion har ligeledes anført, at der i 

de senere år er kommet bedre muligheder for individuel opvarmning, hvilket 

medfører et mindre forbrug af fjernvarme, samt at klimaforandringerne kan be-

tyde leveranceproblemer af brændsel, hvilket vil medføre en stigende varme-

pris. Forsyningstilsynet bemærker, at disse forhold gælder for branchen gene-

relt. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at beløbsintervallet kan danne ud-

gangspunkt for skønnet over en forrentning for hele branchen. For så vidt an-

går regulatorisk og politisk risiko inddrages dette dog ikke særskilt ved udreg-

ningen af det vejledende beløbsinterval, jf. WACC-notatet afsnit 3.10 bilag 1.   

 

Endelig har Verdo Produktion anført, at biomassetilskuddet til elproduktionen 

bortfalder i 2024, hvilket vil medføre en stigende varmepris. Forsyningstilsynet 

bemærker overordnet set, at der i denne afgørelse foretages et skøn over en 

rimelig forretning for år 2012, hvorfor fremtidige risikoforhold ikke inddrages.  

 

Disse andre risikoforhold vurderes således på det foreliggende grundlag ikke 

at påvirke Verdo Produktions risiko. 
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Da der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlig individuelle forhold, der fraviger 

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 varmeforbrugerne 

mod urimelige priser. 

 

AFVEJNING 

 

Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især 

lagt vægt på 

 

 at Verdo Produktion har haft produktion som altovervejende hovedaktivi-

tet og ikke har haft distribution til slutbrugere, 

 at Verdo Produktion har haft en gunstig konkurrencesituation uden kon-

kurrence på deres varmeleverance.  

Disse kriterier taler for, at Verdo Produktion skal placeres lidt under midten af det be-

regnede beløbsinterval. 

 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige pri-

ser, hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en rimelig forrentning, der er lavest mu-

lig. 

 

Derudover har Verdo Produktion en relativ høj gearing i forhold den faste gearing på 

30/70. Dette trækker i retning af en højere forrentning, dog i begrænset grad. 

 

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets skøn, at en rimelig forrentning af ind-

skudskapitalen for Verdo Produktion for 2012 skal ligge lidt under midten af det bereg-

nede beløbsinterval, der anvendes som udgangspunkt for skønnet. Det kan tilføjes, at 

Forsyningstilsynets vurdering svarer til en risikoprofil, der ligger over det skønnede for 

EGJ, der af Verdo Produktion selv er angivet som et sammenligneligt benchmark jf. 

sagsfremstillingen. 

 

Med anvendelse af den nye WACC-model er det på baggrund af det i afsnit 3A anførte 

Forsyningstilsynets samlede skøn, at det vil være en urimelig forrentning af Verdo Pro-

duktions indskudskapital i ansøgningsperioden, hvis beløbet overstiger 363.000 kr. for 

2012. 

3B DEN GAMLE WACC-MODEL 

Ud fra den tidligere anvendte WACC-model opstilles 3 beregningseksempler for for-

rentningsbeløb til brug for skønnet over rimelig forrentning. Forskellen er værdien af 

beta aktiv. Tabel 6 viser parameterværdierne, som er anvendt i udregningen af bereg-

ningseksemplerne. Tabel 7 viser beregningseksempler for forrentningsbeløb til brug for 

skønnet over rimelig forrentning for Verdo Produktion. 

 

Af hensyn til overskueligheden er beregningseksemplerne nedenfor samlet for alle år 

for hver værdi af beta aktiv. 
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TABEL 6 | PARAMETRE I DEN GAMLE WACC-MODEL 

År 2012 

Beta (aktiv)=0,2  

Beta (egenkapital) 0,67 

Høj rente (pct.) 4,8 

Lav rente (pct.) 3,0 

Beta (aktiv)=0,25  

Beta (egenkapital) 0,83 

Høj rente (pct.) 5,6 

Lav rente (pct.) 3,0 

Beta (aktiv)=0,3  

Beta (egenkapital) 1 

Høj rente (pct.) 6,3 

Lav rente (pct.) 3,0 

Kilde: Forsyningstilsynet 

TABEL 7 | BEREGNINGSEKSEMPLER EFTER DEN GAMLE WACC-MODEL 

År  2012 

Indskudskapital 7.255.000 

Beregnet forrentning  

Beta (aktiv) = 0,20 i kr. 349.838 

Beta (aktiv) = 0,25 i kr. 404.250 

Beta (aktiv) = 0,30 i kr. 458.663 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Beregningerne af forretningen med hhv. beta aktiv lig 0,2; 0,25 og 0,3 indeholder 

begge en ”høj” og en ”lav” rente. Beregningerne efter ”den gamle WACC-model” er for-

klaret i det følgende for beta aktiv lig 0,2. 

 

Verdo Produktion har oplyst at have en rentebærende gæld primo året på 376 mio. kr., 

som lægges sammen med den opgjorte indskudskapital på ca. 7 mio. kr., hvilket giver 

et kapitalgrundlag på 383 mio. kr. primo 2012. Af dette kapitalgrundlag bliver 30 pct. 

forrentet med den ”høje rente”. Da indskudskapitalen på ca. 7 mio. kr. udgør et mindre 

beløb end 30 pct. af det samlede kapitalgrundlag, bliver hele indskudskapitalen for 

Verdo Produktion forrentet med den ”høje rente”. 

 

Forrentningen af kapitalen for beta aktiv lig 0,2 beregnes for 2012 med en forretning på 

4,8 pct. for øvre grænse af intervallet, hvilket ganget med de 7 mio. kr. giver 349.838 

kr., som det ses af tabellen ovenfor. På tilsvarende vis beregnes forrentningen for beta 

0,25 og 0,30. 
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I overensstemmelse med Forsyningstilsynets 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 varmeforbrugerne – overordnet 

er det samme: risikoforhold. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det navnlig bør inddrages i skønnet, at Verdo Produk-

tion har haft produktion af varme som altovervejende hovedaktivitet, samt at deres var-

meleverance ikke har været underlagt konkurrence. Samlet må Verdo Produktion vur-

deres at have en vis risiko, uden dog at ligge i den øverste halvdel af risiko-intervallet. 

 

Med anvendelse af den gamle WACC-model og det i afsnit 3B anførte er det Forsy-

ningstilsynets samlede skøn, at det vil være en urimelig forrentning af Verdo Produkti-

ons indskudskapital i ansøgningsperioden, hvis beløbet overstiger 407.000 kr. i 2012. 

 

3C FORRENTNINGSBELØB 

Tabellen nedenfor viser det højeste beløb i 2012: 

TABEL 8 | HØJESTE BELØB VED SKØN MED UDGANGSPUNKT I NY WACC-MODEL 

OG GAMMEL WACC-MODEL 

År  2012 

Ny WACC i kr. 363.000 

Gammel WACC i kr.  407.000 

Højeste af ny og gammel 407.000 

Kilde: Afsnit 3A og 3B ovenfor 

Note: 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 intervallet 

som følge af Energitilsynets skøn. Efter den gamle model blev EGJ placeret lidt under midten af inter-

vallet, mens EGJ blev skønnet til at ligge tæt på den nedre grænse i det nye WACC-interval.  I hørings-

notatet til WACC-notatet, som findes i bilaget til WACC-notatet, har Forsyningstilsynet i pkt. 113-117 

forholdt sig til betydningen af skønnet af EGJ’s forrentning efter den gamle WACC-model for fastsættel-

sen 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 risikoprofil som EGJ 

blive placeret lidt under midten i intervallet efter den gamle model og tæt på den nedre grænse af inter-

vallet efter den nye model. Der vil derfor generelt være forskel på en varmeforsyningsvirksomheds pla-

cering i intervallerne i den gamle og den nye WACC-model. 

 

Der godkendes således en forrentning på 407.000 kr. for perioden 2012. 
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AD 4 TILBAGEFØRSEL 

Verdo Produktion har oplyst at have opkrævet ikke godkendt forrentning for perioden 

2010-2015 på i alt 116.368.698 kr. Det fremgår endvidere af priseftervisningerne for 

regnskabsårene 2016 og 2017, at Verdo Produktion har opkrævet 30.472.475 kr. for 

disse år. Verdo Produktion har således samlet set opkrævet 146.841.173 kr. i ikke-

godkendt forrentning i perioden 2010-2017. I denne afgørelse godkendes forrentning 

på 407.000 kr., hvorefter der udestår et beløb på 146.434.173 kr. jf. tabel 9, som skal 

tilbageføres til varmekunderne via Verdo Varmes tarifering over en årrække efter en 

plan, der skal indgås nærmere aftale om med Forsyningstilsynet. 

TABEL 9 | OPKRÆVEDE OG GODKENDTE FORRENTNINGSBELØB, VERDO PRO-

DUKTION 

 
 

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 (FSTS) 

Specialkonsulent, cand. polit. 

Tlf. 4171 5380 

pfqu@forsyningstilsynet.dk 

mio. kr.

Verdos opkrævede forrentning 2010-2017 146,8

Forsyningstilsynets godkendte forrentning 2010-2017 0,4

Beløb til tilbageførsel til Verdo Varmes kunder 146,4

Kilde: Forsyningstilsynet




