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Høringssvar til udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2017-
2020 
 
Nordjyllandsværket har modtaget udkast til afgørelse om forrentning af anvendt indskudskapital af 
24. april 2020. Nordjyllandsværket har anmodet PwC om at udarbejde høringssvar. 
 
Nordjyllandsværket tager Forsyningstilsynets udkast til afgørelse til efterretning for årene 2018, 2019 
og 2020, samt risikovurderingen. 
 
Nordjyllandsværket er ikke enig i Forsyningstilsynets vurdering af grundlaget for opgørelsen af 
anvendt indskudskapital for 2017, for så vidt angår at opgørelsen af indskudskapital i 2017 skal baseres 
på priseftervisningen for 2016 (PE2016). Det er fortsat Nordjyllandsværkets vurdering, at den 
anvendte indskudskapital i 2017 skal opgøres på baggrund af priseftervisningen for 2015. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at PE2016 skal lægges til grund ved opgørelsen af anvendt 
indskudskapital for 2017. Ifølge afgørelsen er Forsyningstilsynets praksis at ”en virksomhed ved 
opgørelsen af anvendt indskudskapital skal tage udgangspunkt i den priseftervisning, der senest er 
anmeldt på tidspunktet for opgørelsen af denne, dvs. senere end ansøgningstidspunktet, hvis der ved 
ansøgningen ikke er vedlagt en opgørelse. Denne praksis gælder for ansøgninger om tilladelse til at 
indregne forrentning af indskudskapital i regnskabsår, der begynder inden den 1. oktober 2018.” 
 
Forsyningstilsynet lægger til grund, at Nordjyllandsværket fremsendte ansøgning om forrentning af 
indskudskapital for 2017 den 18. august 2017, og at opgørelsen af indskudskapitalen blev fremsendt 
den 9. maj 2018. Vi henviser til punkt 4 nedenfor. PwC henviser i øvrigt til høringssvar vedr. afgørelse 
om forrentning for 2012-17 hvad angår tidspunktet for ansøgningen.  
 
Vi er helt uforstående over for Forsyningstilsynets anførelse af praksis, om at der ved opgørelsen af 
den anvendte indskudskapital skal anvendes en priseftervisning, som endnu ikke var anmeldt på 
ansøgningstidspunktet. Vi kan ikke finde belæg for denne vurdering i afskrivningsbekendtgørelsens § 
6, stk. 3: 
 

”Virksomheden skal opgøre den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller 

investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af 

tariffer (priseftervisning) efter bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med 

forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for 

fastsættelse af prisloft.” (vores fremhævelse) 
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Forsyningstilsynets vurdering stiller således Nordjyllandsværket med en række spørgsmål, der i sin 
helhed stiller selskabet helt uforstående over for Forsyningstilsynets vurdering: 
 

1) Nordjyllandsværket finder ikke, at tilsynets vurdering finder opbakning i 
afskrivningsbekendtgørelsens formulering, der ikke lægger op til forskellig behandling af 
forskellige ansøgningsår, og undrer sig over hvor Forsyningstilsynet finder juridisk grundlag 
for sin vurdering. 
 

2) Nordjyllandsværket er undrende over, hvor Forsyningstilsynet finder grundlag for fastsættelse 
af en skæringsdato den 1. oktober 2018. Bestemmelsen der henvises til, vedrører alene 
grundlag for ansøgningstidspunktet, og har ikke relation til opgørelsesgrundlaget. 
Bekendtgørelsens § 13, stk. 4 fastsætter at ”… § 7, stk. 1, gælder ikke for ansøgninger om 
tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital i regnskabsår, der begynder inden 
den 1. oktober 2018.”. Af § 7, stk. 1 fremgår at ”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.” 
Bestemmelsen kan således efter vores vurdering alene anvendes til at vurdere, om 
ansøgningen er indsendt rettidigt, hvilket er tilfældet, da ansøgningen for 2017 er indsendt i 
2017 efter Forsyningstilsynets vurdering. Reglerne trådte i kraft efter fristen i § 7, hvormed der 
for regnskabsåret 2017 ikke gælder tilsvarende frister som i § 7, stk. 1.  
 
Når det retslige grundlag ikke findes i § 13, stk. 4 skal vi bede tilsynet redegøre for hvor det 
findes, da der må være tale om en forkert henvisning. 
 

3) Såfremt Forsyningstilsynet læser bekendtgørelsens formulering ”Virksomheden skal opgøre 
den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller 
investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest anmeldte 
regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning)” således, at det 
er på opgørelsestidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet, ville det i praksis betyde, at 
tilsynet kunne have modtaget en opgørelse for 2017 på baggrund af 2015, 2016, 2017 eller 
2018 afhængigt af, hvornår Forsyningstilsynet valgte at behandle sagen.  
 
Dette stiller Nordjyllandsværket (og andre varmeforsyninger) urimeligt, idet selskabets ret til 
at indregne forrentning således afhænger af tilsynets behandling af sagen. Sagen skulle have 
været behandlet i 2017, jf. en analog fortolkning af § 7, stk. 2., hvoraf det fremgår, at 
”Energitilsynet træffer afgørelse i ansøgningssagen senest 3 måneder efter begyndelsen af det 
regnskabsår, som ansøgningen vedrører.” Havde tilsynet haft behandlet sagerne, og truffet (en 
evt. foreløbig) afgørelse inden for fristen ift. Nordjyllandsværkets vurderede 
ansøgningstidspunkt, der ligger før 17. maj 2017, eller anmodet om en opgørelse på 
ansøgningstidspunktet i henhold til det af Forsyningstilsynets vurderede ansøgningstidspunkt 
(18. august 2017), ville det have været priseftervisningen 2015, der skulle lægges til grund.  
 
Vi har svært ved at forstå grundlaget for, at Nordjyllandsværket skal stilles væsentligt 
dårligere, fordi tilsynet har været forsinket i sin sagsbehandling. 
 

4) Det er helt forkert, når Forsyningstilsynet fremfører, at ”Opgørelsen af Nordjyllandsværkets 
anvendte indskudskapital for år 2017 (og 2018 og 2019) blev fremsendt til Forsyningstilsynet 
den 9. maj 2018”.  
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Nordjyllandsværket har klart angivet, at den vedrører forrentningsgrundlaget for 2019 alene 
(ved filnavnet ”Forrentning af indskudskapital 2019”).  
 
Det bemærkes, at først efter Forsyningstilsynets afgørelse i den historiske forrentningssag, der 
er truffet 12. juli 2019, stod det endeligt klart, at 2017 (og 2018) ikke blev behandlet efter de 
gamle regler. Nordjyllandsværket har gennem hele sagen om forrentning for 2012-17, ved alle 
høringsrunderne, argumenteret for, at forrentning efter de gamle regler skulle omfatte 2017.  
 
Nordjyllandsværket kan derfor på ingen måde eller på noget grundlag tolkes som have 
fremsendt en opgørelse af anvendt indskudskapital efter de nye regler for 2017, før den 
historiske forrentningssag var afgjort. Vi er helt uforstående for, hvordan Forsyningstilsynet 
kommer frem til denne vurdering.  
 

5) Forsyningstilsynet angiver at dette er en praksis. Hverken PwC eller Nordjyllandsværket kan i 
Forsyningstilsynets offentliggjorte afgørelser finde grundlag for denne påstand. 
 

Vi kan således ikke se, hvordan Forsyningstilsynet med udgangspunkt i afskrivningsbekendtgørelsens 
§ 6, stk. 3 kan vurdere, at den anvendte indskudskapital skal beregnes på baggrund af en 
priseftervisning, der endnu ikke var anmeldt på tidspunktet for ansøgningen, uanset at opgørelsen 
først er indsendt senere. 

 

 

 
Såfremt ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, står vi til rådighed. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Bjarke Elling 
Manager 


