
 

 

 

11. december 2020 

J.nr. 18/03545 

TRB/PFQU 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

 

Afgørelse om forrentning af indskuds-
kapital for årene 2009-2018 for I/S Vest-
forbrænding 

 

RESUMÉ 

I/S Vestforbrænding (Vestforbrænding) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for 

årene 2009-2018. Vestforbrændings ansøgninger om forrentning for årene 2019-2021 

vil blive behandlet senere i en særskilt sag, da de skal afgøres efter de nye regler om 

forrentning af anvendt indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet har undervejs i sagsbehandlingsforløbet påpeget en del mangler i 

den fremlagte dokumentation og har flere steder i det anvendte forrentningsgrundlag 

justeret for disse forhold, da det ikke vil være rimeligt, hvis varmeforbrugerne skal betale 

forrentning af et forrentningsgrundlag, der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret fra Vest-

forbrændings side. Således er den kapital der søges forrentning af reduceret fra ca. 637 

mio. kr. til ca. 510 mio. kr. Det betyder samtidig, at forrentningsbeløbet, der ellers ville 

have udgjort ca. 465 mio. kr, er blevet reduceret med ca. 57 mio. kr. til ca. 408 mio. kr. 

 

Ved opgørelsen af indskudskapitalen på i alt ca. 510 mio. kr. i 2009 indgår bl.a. indregnet 

forrentning for perioden 1983-2008 i alt ca. 211 mio. kr. Det er Forsyningstilsynets vur-

dering, at Vestforbrænding har været berettiget til at opkræve forrentning siden 1983, 

hvor Vestforbrænding første gang anses for at have ansøgt Gas- og Varmeprisudvalget 

om forrentning af indskudskapital. Navnlig på baggrund af Gas- og Varmeprisudvalgets 

behandling af ansøgningen, den efterfølgende dialog mellem Vestforbrænding og Gas- 

og Varmeprisudvalget, herunder om opgørelsen af indskudskapitalen og om langtids-

budgetter med angivelse af forrentning, og som følge heraf Vestforbrændings forvent-

ningsposition, der er betydeligt stærkere end i en sammenlignelig sag om Naturgas Fyn, 

er det Forsyningstilsynets vurdering, at Vestforbrænding har været berettiget til at ind-

regne den forrentning, der er opkrævet i varmepriserne frem til 2009. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven1 og § 6 i afskriv-

ningsbekendtgørelsen2, at Vestforbrænding i priserne kan indregne forrentning af ind-

skudskapital for årene 2009 til 2018 på i alt 408.335.000 kr., på følgende vilkår, jf. § 9 i 

afskrivningsbekendtgørelse nr. 941: 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning. 

2 Bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 
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Hvis Vestforbrænding ønsker at udnytte muligheden for at indregne forrentningen i pri-

serne,  

1. skal indregning i priserne foretages hurtigst muligt, og 

2. den årlige indregning må højst svare til 10 pct. af virksomhedens omkostninger excl. 

tilladt forrentning af indskudskapital i de anmeldte regnskabsoplysninger til eftervis-

ning af tariffer (priseftervisning) for det regnskabsår, der begynder i 2015 efter an-

meldelsesbekendtgørelsen3. 

3. Indregning af forrentning af indskudskapital kan ikke ske over en længere periode 

end 8 år. Medfører vilkåret i nr. 2, at indregning ikke kan ske inden for en periode 

af 8 år, indregnes det overstigende beløb forholdsmæssigt i perioden. 

 

Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital, der ikke på de fastsatte vilkår er 

indregnet i afsluttede regnskabsår, er ikke indregningsberettiget. 

 

Der skal ved indregningen af den godkendte forrentning endvidere tages højde for even-

tuelt allerede indregnet ikke-godkendt forrentning. Overstiger en allerede indregnet ikke-

godkendt forrentning det beløb, der er godkendt ved denne afgørelse, skal differencen 

tilbageføres. 

 

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

skrivningsbekendtgørelsen, at tage stilling til opgørelsen af fri egenkapital, fordi der ikke 

er hjemmel til forrentning heraf i varmeforsyningsloven.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at Forsyningstilsynet i medfør af § 6, stk. 6 i 

afskrivningsbekendtgørelsen skal afvise enhver ansøgning om genoptagelse af sagen, 

når der er forløbet mere end 1 år fra, Forsyningstilsynet har truffet afgørelse.    

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Ved e-mail af 30. december 2008 ansøgte Vestforbrænding om tilladelse til indregning 

af forrentning af indskudskapital i varmepriserne for år 2009. Vestforbrænding oplyste, 

at indskudskapitalen pr. 30. december 2008 udgjorde 313.154.992 kr., hvoraf 89,84 pct. 

kunne henføres til kraftvarmeanlægget, og 8,03 pct. til varmedistributionsanlæggene 

fordelt ud fra nedskrevne anlægssaldi på samme måde som øvrige rentebeløb. Vestfor-

brænding anmodede om godkendelse af forrentning af disse dele af indskudskapitalen 

ud fra den i øvrigt gældende fordelingsnøgle for kraftvarmeanlægget med en rente sva-

rende til den lange byggerente med tillæg af 1 procentpoint. 

Det blev desuden oplyst, at Vestforbrænding siden 1983, hvor Vestforbrænding fik Gas- 

og Varmeprisudvalgets godkendelse af forrentning af indskudskapital, havde indregnet 

disse i priserne. Den benyttede rentesats har dog været lavere end den rentesats, Ener-

gitilsynet normalt anvender med henvisning til den lange byggerente med tillæg af 1 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 om anmeldelse af tariffer m.v. 
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procentpoint, selv om godkendelsen gav mulighed for en højere rente end den benyt-

tede. Da de siden 1983 i varmepriserne indregnede renter af indskudskapital ikke var 

blevet udloddet, anmodede Vestforbrænding ligeledes om en drøftelse af indregning af 

forrentning af de akkumulerede ikke-udloddede renter i varmepriserne med henvisning 

til princippet i Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 2007 (j. nr. 21-356) om 

forrentning af indskudskapital i 2003/2004 for Central Kommunernes Transmissionssel-

skab I/S (herefter CTR-afgørelsen). 

Ved e-mail af 30. december 2009 ansøgte Vestforbrænding om, at ansøgningen om 

forrentning af indskudskapital ved brev af 30. december 2008 blev udvidet til at omfatte 

forrentning af fri egenkapital for år 2009. Dette skete med henvisning til Energitilsynets 

afgørelse af 30. november 2009 vedr. forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen 

Jylland Varme A/S (herefter EGJ). Endvidere anmodede Vestforbrænding om godken-

delse af forrentning i 2010 af hhv. indskudskapital og fri egenkapital efter samme princip, 

som var beskrevet for 2009. Endelig bemærkede Vestforbrænding, at eftersom Vestfor-

brænding ikke havde udloddet de siden 1983 beregnede renter af indskudskapital og fri 

egenkapital, ønskede Vestforbrænding fortsat en drøftelse vedrørende indregning af for-

rentning af de akkumulerede ikke-udloddede renter jf. princippet i CTR-afgørelsen. 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet) orienterede ved brev af 13. januar 

2010 om, at behandlingen af Vestforbrændings ansøgning om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital efter gængs praksis havde været sat i bero, indtil Energitilsynet 

traf den første principielle afgørelse om dette spørgsmål. Dette var sket med Energitil-

synets afgørelse den 30. november 2009 i sagen om EGJ, hvor der var ansøgt om god-

kendelse af ”den fri egenkapital” samt anmodet om, at forrentning heraf for perioden fra 

1981 til 2009 fremover kunne indregnes i priser. Sekretariatet oplyste, at det nu ville 

behandle Vestforbrændings ansøgning om indregning af forrentning af indskudskapital.       

For at kunne tage stilling til ansøgningen bad sekretariatet om at få oplyst størrelsen af 

den indskudskapital, som Vestforbrænding ønskede forrentet til indregning i priserne 

herunder, om opgørelsen af indskudskapitalen var sket efter ”Administrationsgrundlaget 

for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” (herefter administrationsgrundla-

get) eller efter de indskud for ejerne, som fremgår af bogføringen. Ligeledes bad sekre-

tariatet om oplysninger vedr. alle udlodninger og nye kapitalindskud til og fra ejerne, som 

var foretaget fra 1. marts 1981 til dags dato. Videre bad sekretariatet om at få oplyst, 

hvilke år forrentningen ønskedes godkendt for samt, hvilken rente Vestforbrænding øn-

skede at anvende for hvert enkelt år. Sekretariatet bemærkede hertil, at Energitilsynet 

kun godkender forrentning fra og med det år, tilsynet har modtaget den første ansøgning 

og som udgangspunkt kun for de år, der ansøges om. 

Ved e-mail af 19. marts 2010 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskudskapi-

tal for årene 2009 og 2010 og bemærkede, at hvis sagen vedr. EGJ gav anledning til 

højere tilladt forrentningssats, forventedes denne anvendt. Ligeledes bemærkede Vest-

forbrænding, at der for år 2010 var fastsat samme rentesats som for år 2009 og, at det 

var forudsat, at Energitilsynet generelt fastsatte en rente gældende for 2010 baseret på 
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principperne for forudgående år, samt at det var denne, som kapitalen for 2010 blev 

forrentet med.  

Vedhæftet e-mailen af 19. marts 2010 var bilag med oplysninger om Vestforbrændings 

forhold til besvarelse af sekretariatets anmodning af 13. januar 2010. Den initiale ind-

skudskapital var opgjort til 275.142.000 kr., den tilførte kapital (i perioden 1.1.1981 – 

1.1.2009) var opgjort til 176.858.000 kr., og den, ifølge Vestforbrænding, godkendte for-

rentning i perioden 1983-2008 udgjorde 201.493.000 kr. Vestforbrændings indskudska-

pital pr. 1.1. 2009, som dannede grundlag for anmodning om forrentning for 2009 og 

2010, var opgjort til 653.493.000 kr. Det blev samtidig oplyst, at der ikke havde været 

foretaget udlodninger af kapital siden 1981. 

Vestforbrænding bemærkede bl.a., at dens virksomhed efter lov om varmeforsyning om-

fattede dels et etableret fremføringsnet dels den andel af forbrændingsanlægget, der 

kan henføres til varmesiden i forbindelse med takstfastsættelse efter lov om varmefor-

syning. Det fremgik af oplysningerne, at indskudskapitalen var opgjort efter administra-

tionsgrundlaget med delvis anvendelse af komponentlisten. Den del af aktiverne, der 

vedrørte Vestforbrændings fremføringsnet (fjernvarmenettet) og hertil knyttede balance-

poster, var værdiansat med udgangspunkt i komponentlisten. Ved opgørelsen af den 

del af kapitalen, der angik Vestforbrændings forbrændingsanlæg, var administrations-

grundlaget anvendt med udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum og herefter 

prisfremskrevet til 1981-priser. Værdiansættelsen var understøttet af en beregning fore-

taget på baggrund af nedskrevne genanskaffelsesværdier med udgangspunkt i Ram-

bølls nyværdier i en rapport fra 2004 tilbagediskonteret til 1981-prisniveau. Om den til-

skrevne og indregnede forrentning i perioden 1983 til 2008 var den faktisk indregnede 

forrentning for hvert af årene oplyst. Forrentningssatsen havde over årene varieret under 

hensyntagen til den samlede prisfastsættelse, men havde ikke på noget tidspunkt efter 

1983 oversteget 10 pct. 

Vestforbrænding fremsendte ved e-mail af 15. juli 2010 budget og regnskab for 2009 og 

ved e-mail af 13. oktober 2010 budget og regnskab for 2010. Vestforbrænding forven-

tede en godkendelse af sin ansøgning fra 2008 om ret til fortsat at forrente indskudska-

pital samt fri egenkapital eftersom andre selskaber havde fået godkendt en tilsvarende 

model for forrentning. Derfor var der fortsat indregnet forrentning af indskudskapital samt 

fri egenkapital i varmepriskalkulationen. Videre oplyste Vestforbrænding, at regnska-

berne var aflagt i overensstemmelse med kommunal regnskabspraksis, hvorfor der var 

foretaget en fordeling af regnskabstallene dels til den varmeproducerende del, dels til 

varmedistributionen og dels til Genbrug/Serviceopgaver.  

Ved e-mail af 20. oktober 2010 meddelte sekretariatet, at indskudskapitalen i Vestfor-

brænding skulle fordeles mellem affaldshåndteringen og varme-/elproduktionen, forud-

sat at virksomheden havde trukket indtægterne fra salg af elektricitet fra i omkostnin-

gerne til varme-/elproduktionen. Sekretariatet anmodede herefter om at få oplyst, hvor-

dan Vestforbrænding havde opdelt indskudskapitalen mellem varme- og affaldssiden og 

med hvilken begrundelse. Ligeledes orienterede sekretariatet om, at kun varmesidens 

andel af indskudskapitalen kunne forrentes efter reglerne i varmeforsyningsloven. Til 
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slut bad sekretariatet om at få oplyst den rentebærende gæld ved starten af de år, hvor 

Vestforbrænding anmodede om forrentning af indskudskapital, herunder at gælden blev 

dokumenteret ved, at Vestforbrænding sendte kopi at årsregnskaberne.  

Vestforbrænding fremsendte ved e-mail af 25. november 2010 en redegørelse dateret 

16. november 2010 for hhv. opdeling af indskudskapitalen mellem affaldshåndtering og 

varmeproduktion, samt oplysninger om den rentebærende gæld ultimo 2008 og ultimo 

2009. Vedlagt var uddrag af driftsregnskab for 1980, statusregnskab pr. 31.12.1980 

samt årsrapport for 2009. 

Vestforbrænding oplyste, at generelt var indskudskapitalen i 1981 opdelt mellem affald 

og varme således, at poster, der kunne henføres direkte til varmedistribution, var allo-

keret 100 pct. til varmedelen, mens fællesanlæg (aktiver og forpligtelser relateret til for-

brændingsanlægget/produktionen) var fordelt mellem affald og varme på baggrund af 

Vestforbrændings kalkulationsmodel fra 1983, hvor varmeandelen var fastsat til 60 pct.  

Vestforbrænding oplyste endvidere, at tilgodehavender, udlæg, henlæggelser og gæld 

var opgjort på baggrund af den bogførte værdi ultimo årsregnskabet for 1980. Posten 

tilgodehavender var i årsregnskabet fordelt med 60 pct. til varmedistribution og 40 pct. 

til produktion, hvorefter produktion blev fordelt mellem affald og varme med 60 pct. til 

varmesiden. En tilsvarende tilgang var anvendt for posterne udlæg og henlæggelser.  

Ved fordelingen af gælden (med undtagelse af posten ”anden gæld”) fremgik det af års-

regnskabet, at 80 pct. af de langfristede gældsforpligtelser vedrørte distribution, hvorfor 

denne fordeling blev anvendt på den samlede gældspost til fordeling mellem distribution 

og produktion. Varmeandelen af produktionen var herefter fastsat til 60 pct. af gælden 

fordelt til produktion.  

Da der i regnskabet for 1980 ikke var foretaget en opdeling af likvide beholdninger mel-

lem varmedistribution og produktion, havde Vestforbrænding anvendt samme fordeling 

som for gælden. Vestforbrænding begrundede denne tilgang med, at de likvide behold-

ninger kunne have være anvendt til betaling af gæld.  

Fordelingen af ”anden gæld” var fastsat på baggrund af fordelingen af omkostningerne 

i regnskabet fra 1980, hvor distributionsomkostningerne udgjorde 32 pct. På denne bag-

grund var 32 pct. af posten fordelt til distribution og resten til produktion. Varmeandelen 

af produktionen var ud fra Vestforbrændings kalkulationsmodel fra 1983 fastsat til 60 

pct. Varebeholdninger var fordelt på samme måde som ”anden gæld”. Vestforbrænding 

begrundede dette med, at omkostningerne til lagerbeholdningen måtte antages at være 

afholdt på samme måde, som de skyldige omkostninger hos kreditorerne. Samlet set 

udgør den del af gælden der fordeles til varmesiden 83 % af den samlede gæld.  

Den 8. december 2010 orienterede sekretariatet om, at Energiklagenævnet den 9. no-

vember 2010 havde ophævet Energitilsynets afgørelse i sagen om forrentning af ind-

skudskapital i EGJ. EGJ havde påklaget sagen, og Energiklagenævnet havde hjemvist 
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sagen til fornyet behandling i Energitilsynet. Sekretariatet orienterede om, at dette be-

tød, at sekretariatet ikke kunne træffe afgørelse i Vestforbrændings sag efter den prak-

sis, som var anvendt i afgørelsen om EGJ af 30. november 2009. Videre oplyste sekre-

tariatet, at det fortsat ville indhente oplysninger i sagen, således at der kunne træffes 

afgørelse, så snart den fremtidige praksis var afklaret, hvilket var forventet at ville ske i 

første halvdel af 2011. Til slut mindede sekretariatet om, at Vestforbrænding først kunne 

indregne forrentning af indskudskapital i priserne, når Vestforbrænding havde modtaget 

Energitilsynets godkendelse heraf.   

Ved e-mail af 27. december 2010 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2011.  

Ved e-mail af 30. december 2011 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2012.  

Ved e-mail af 6. januar 2012 gjorde sekretariatet Vestforbrænding opmærksom på, at 

Vestforbrænding kun måtte indregne forrentning af indskudskapital i varmepriserne, når 

Energitilsynets godkendelse forelå.  

Den 21. december 2012 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskudskapital og 

fri egenkapital for 2013.  

Sekretariatet anmodede ved e-mail af 27. maj 2013 om en række oplysninger til brug for 

den videre sagsbehandling. Med henvisning til WACC-modellen, som Energitilsynets 

afgørelse af 26. juni 2012 om EGJ tog afsæt i, bad sekretariatet Vestforbrænding om i 

videst muligt omfang at angive, hvilke parameterværdier i WACC-modellen, Vestfor-

brænding lagde til grund i sin ansøgning. Ligeledes, at Vestforbrænding angav, hvilken 

forrentningssats eller forrentningsbeløb Vestforbrænding ansøgte om med angivelse af 

argumenter herfor. Sekretariatet oplyste, at det ville behandle Vestforbrændings på bag-

grund af det materiale Vestforbrænding allerede havde indsendt samt besvarelsen af 

denne e-mail.  

Ved e-mail af 9. juli 2013 ansøgte PwC på vegne af Vestforbrænding om forrentning af 

indskudskapital for årene 2009-2012 og gav samtidig en udredning af de oplysninger 

vedr. Vestforbrændings risikoforhold, som sekretariatet havde anmodet om ved e-mail 

af 27. maj 2013, herunder en beskrivelse af risikoforhold og rentesatser for årene 2009-

2012.  

Ved e-mail af 30. december 2013 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2014. 

Ved e-mail af 23. december 2014 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2015. 

Ved e-mail af 31. december 2015 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2016.   



 

 

Side 7/48 

Ved e-mail af 21. december 2016 orienterede sekretariatet Vestforbrænding om, at an-

søgningen stadig var under behandling. Herunder, at der pt. verserede i alt ca. 60 sager 

om forrentning af indskudskapital ved Energitilsynet, og at sekretariatet i 2016 havde 

arbejdet målrettet på at få fastlagt forrentningsgrundlaget for så mange ansøgere som 

muligt. Sekretariatet oplyste desuden, at regeringen i 2015 havde nedsat en WACC-

ekspertgruppe, der skulle komme med forslag til ny økonomisk regulering af elnetvirk-

somhederne. I Energitilsynets praksis var der blevet inddraget en WACC-model ved vur-

deringen af, hvad der udgjorde en rimelig forrentning på varmeområdet. Videre oriente-

rede sekretariatet om, at før det kunne træffe afgørelse i alle forrentningssager, skulle 

Energitilsynet tage stilling til, hvorledes de ca. 60 sager skulle behandles i lyset af de 

nye anbefalinger fra ekspertgruppen. Dette betød, at Energitilsynet skulle tage stilling til 

en tilpasset WACC-model på varmeområdet og kriterier i skønnet over rimelig forrent-

ning af indskudskapital, før sekretariatet havde kompetence til at træffe afgørelse i for-

rentningssagerne. Til slut bemærkede sekretariatet, at det pt. ikke var muligt at komme 

med et nærmere skøn for, hvornår Vestforbrænding kunne forvente at modtage et ud-

kast til afgørelse vedrørende ansøgningen, men at sekretariatet ville informere herom, 

når det var muligt at fastsætte et nærmere skøn herfor.  

Ved e-mail af 28. december 2016 ansøgte Vestforbrænding om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2017. Vestforbrænding oplyste, at eftersom det endnu ikke 

havde en afgørelse var størrelsen af forrentningen foreløbig opgjort efter samme metode 

som foregående år med henvisning til ansøgning af 19. marts 2010. Den endelige op-

gørelse af forrentningen ville blive fremsendt, når Energitilsynets afgørelse fra tidligere 

år forelå. 

Til brug for sagsbehandlingen anmodede sekretariatet ved e-mail af 11. maj 2017 om 

bagvedliggende beregninger for Vestforbrændings kapitalopgørelse. Ligeledes bad se-

kretariatet om at få oplyst, hvorvidt Vestforbrænding havde foretaget udlodninger eller 

yderligere indskud. Endvidere efterspurgte sekretariatet en række oplysninger vedrø-

rende prisloftet, herunder om Vestforbrænding havde afregnet til prisloftet i de år, der 

var ansøgt om forrentning for. Ligeledes, om Vestforbrænding havde indregnet ikke-

godkendt forrentning i varmepriserne for de ansøgte år eller for år, der lå derudover. 

Ved e-mail af 17. maj 2017 præciserede PwC på vegne af Vestforbrænding over for 

Energitilsynet, at den periode, som Vestforbrænding ansøgte om forrentning for, skulle 

anses at omfatte hvert enkelt år i perioden fra 2009 til 2017. Ligeledes ansøgte PwC på 

vegne af Vestforbrænding om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital 

for det kommende regnskabsår 2018 og bemærkede, at eftersom grundlaget for opgø-

relsen af forrentningen endnu ikke var fastlagt, var det ikke muligt at angive et konkret 

forrentningsbeløb for de enkelte år.  

Ved e-mail af 8. juni 2017 oplyste Vestforbrænding bl.a., at der ikke var foretaget udlod-

ninger i perioden fra 1981 frem til 2016, og at da Birkerød Kommune udtrådte af interes-

sentskabet i 2008, blev kommunens indskud stående i virksomheden i overensstem-

melse med vedtægterne. Vestforbrænding havde siden etableringen i 1970/71 modtaget 

indskud i tre omgange i forbindelse med optagelse af nye interessenter. Disse indskud 
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blev foretaget i 1990, 2003 og 2004. Alle indskud foretaget frem til og med 2003 havde 

været i form af kontante indskud, hvorimod indskuddet i 2004 skete delvist i aktiver og 

var samlet et indskud på 63 mio. kr.  

Vestforbrænding oplyste, at der i overensstemmelse med principperne beskrevet i Ener-

gitilsynets tilkendegivelse af 25. oktober 2016 om opgørelse af indskudskapital ved for-

enet produktion m.m. (herefter notat om forenet produktion), var sket en fordeling af de 

efterfølgende indskud til distributionsnettet og kraftvarmeanlægget (produktion), og i 

overensstemmelse med Vestforbrændings fordelingsnøgle, var 60 pct. allokeret til kraft-

varmeanlæggets varmeside. Herudover var ca. 2 pct. af kapitalen henført til Vestfor-

brændings øvrige affaldsaktiver. 

Vedrørende affaldsvarmeprisloftet oplyste Vestforbrænding, at afsætningen i 2009 for 

ca. 2/3 vedkommende skete til VEKS og CTR, og at denne afsætning var omfattet af 

prisloftet for områder med substitution af centrale anlæg, men at anden afsætning ikke 

var omfattet af et prisloft, da det skete gennem eget net. Vestforbrænding oplyste, at 

prisen inkluderet forrentning havde været sammenfaldende med substitutionsprisen i 

2009 og i alle øvrige år havde ligget under substitutionsprisen. Vestforbrænding oplyste 

endvidere, at prisen inkluderet forrentning havde ligget på prisloftet i 2010, og for øvrige 

år havde den ligget under prisloftet. Herudover oplyste Vestforbrænding, at afsætningen 

i eget net i hele perioden havde ligget væsentligt under prisloft for decentrale områder. 

Vestforbrænding var af den opfattelse, at prisloftet og substitutionsprisen derfor ikke ud-

gjorde nogen reel begrænsning i godkendelse af forrentning med de beløb, der var ind-

regnet i perioden. 

Til slut bemærkede Vestforbrænding, at der, som allerede oplyst for Energitilsynet, var 

indregnet forrentning for perioden 2009-2015. De bagvedliggende beregninger for Vest-

forbrændings kapitalopgørelse var vedhæftet e-mailen i excel-format.  

Ved e-mail af 23. juni 2017 anmodede sekretariatet om de bagvedliggende beregninger 

for netaktiver, da dette ikke fremgik af de tidligere fremsendte bagvedliggende bereg-

ninger. 

Ved e-mail af 24. juli 2017 fremsendte Vestforbrænding de bagvedliggende beregninger 

for værdiansættelsen af netaktiver. 

Ved e-mail af 10. august 2017 bad sekretariatet Vestforbrænding oplyse, om der efter 

Vestforbrændings opfattelse var andre parter med interesse i sagen, om der var indreg-

net ikke-godkendt forrentning og om der var væsentlige ændringer mellem opgørelses-

tidspunktet for den initiale indskudskapital (31. december 1980) og 1. marts 1981. Se-

kretariatet anmodede desuden om yderligere dokumentation for værdiansættelsen af 

enkelte aktiver fra kapitalopgørelsen, herunder den Rambøll-rapport fra 2004, der var 

henvist til i kapitalopgørelsen.  

Ved e-mail af 25. august 2017 oplyste Vestforbrænding, at CTR og VEKS kunne anses 

som parter i sagen. Ligeledes, at Vestforbrænding frem til og med 2015 havde indregnet 
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forrentning i de årligt anmeldte varmepriskalkulationer. Efter dialog med Energitilsynet 

havde Vestforbrænding ophørt denne praksis med indregning af forrentning i 2016, hvor-

efter der kun var ansøgt om godkendelse af forrentning. Videre oplyste Vestforbrænding, 

at der efter deres vurdering ikke var sket væsentlige ændringer mellem 31. december 

1980 og 1. marts 1981. Vestforbrænding redegjorde for værdiansættelsen af de enkelte 

aktiver i kapitalopgørelsen, som sekretariatet havde anmodet om. Værdiansættelsen tog 

dels udgangspunkt i komponentlisten og dels i oplysninger fra rapport om værdiansæt-

telse af Vestforbrændings aktiver pr. 1. januar 2004 udarbejdet af Rambøll i 2004 (her-

efter Rambøll-rapporten). Rapporten var vedhæftet.   

Ved e-mail af 12. september 2017 anmodede sekretariatet om dokumentation for kalku-

lationsmodellen 60/40, som Vestforbrænding havde anvendt ved kapitalopgørelsen. Vi-

dere anmodede sekretariatet om dokumentation for værdiansættelse af hhv. ledninger, 

brønde og målere samt, at Vestforbrænding oplyste, hvorvidt der var sket udlodninger i 

2017. Ligeledes om dokumentation for de indskud, der var foretaget i hhv., 1990, 2003 

og 2004, eventuelt i form af revisorpåtegnet regnskab. 

Ved e-mail af 11. oktober 2017 besvarede Vestforbrænding, de spørgsmål, som sekre-

tariatet havde stillet ved e-mail af 12. september 2017 og fremsendte den efterspurgte 

dokumentation, herunder Vestforbrændings regnskab for 1980 med bl.a. kort over Vest-

forbrændings forsyningsområde. Som dokumentation for eksistens og til at understøtte 

værdiansættelsen af flere af aktiverne blev der henvist til Rambøll-rapporten, samt ad-

ministrationsgrundlagets komponentliste. Vestforbrænding oplyste, at der heller ikke i 

2017 er foretaget udlodninger. Som dokumentation for indskud blev der henvist til regn-

skaber for de pågældende år, samt fusionsaftalen med AFAV I/S (herefter AFAV). 

Vestforbrænding ansøgte ved e-mail af 22. december 2017 om forrentning af indskuds-

kapital og fri egenkapital for 2018.   

Ved e-mail af 20. marts 2018 ansøgte PwC på vegne af Vestforbrænding om forrentning 

af indskudskapital for 2019.  

Ved e-mail af 1. maj 2018 anmodede sekretariatet Vestforbrænding om bl.a. at frem-

sende dokumentation for, at kapitalindskuddet på 6,8 mio. kr. i 2004 reelt var indskudt 

og ikke blot et tilgodehavende i forhold til ejerkommunerne. Sekretariatet anmodede 

endvidere om at få oplyst, om apportindskuddet af AFAV i 2004 på 63 mio. kr., var ind-

skud af en eksisterende varmevirksomhed (omfattet af varmeforsyningslovens § 2) eller 

indskud af en affaldssorterings-/-håndteringsvirksomhed (herunder aktiverne fra en af 

disse to).  

I forhold til Vestforbrændings værdiansættelse af Glostrup Forbrændingsanlæg bemær-

kede sekretariatet, at såfremt Vestforbrænding ønskede at anvende inflationskorrektion 

på de oprindelige anskaffelsespriser skulle Vestforbrænding tage højde for teknologisk 

udvikling eller dokumentere, at der ikke var sket en teknologisk udvikling i perioden. 

Sekretariatet anmodede samtidig Vestforbrænding om en ejendomsvurdering fra 
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1980/1981, som dokumentation for grundværdien værdiansat sammen med forbræn-

dingsanlægget, såfremt Vestforbrænding var i besiddelse heraf. I relation til værdian-

sættelsen af forbrændingsanlægget bemærkede sekretariatet endvidere, at viden tileg-

net efter 1981 om f.eks. aktivers faktiske levetid ikke kan anvendes til at forhøje værdien 

af aktiverne. Sekretariatet bad derfor Vestforbrænding oplyse, om aktivernes levetider 

var fastsat ud fra viden, der var tilstede 1. marts 1981, eller om der var inddraget viden 

efter 1981 ved vurderingen/fastsættelsen af levetider for de enkelte delkomponenter i 

opgørelsen.   

Ved e-mail af 28. maj 2018 oplyste PwC på vegne af Vestforbrænding vedrørende 

spørgsmålet om kapitalindskud i 2004 på 6,8 mio. kr., at det nævnte tilgodehavende jf. 

årsrapporten løbende var blevet nedbragt til 1,7 mio. kr. ultimo 2009. I perioden 2004-

2009 var der således efter PwCs opfattelse løbende indskudt 5,1 mio. kr. 

PwC oplyste endvidere, at AFAV var en virksomhed, der forestod affaldssortering og -

behandling i syv kommuner som ikke ejede varmeforsyningsanlæg. PwC oplyste, at der 

i forbindelse med indskuddet af AFAV blev indgået en aftale om, at Vestforbrænding 

skulle overtage de angivne aktiver samtidig med, at de syv indskydende interessent-

kommuner skulle modtage ejerandele i det samlede Vestforbrænding. PwC bemær-

kede, at dette medførte, at de nye interessenter modtog ideelle ejerandele i forbræn-

dingsanlægget også. Da alle interessenterne efter indskuddet af AFAV ejede en del af 

forbrændingsanlægget såvel som de indskudte aktiver, var det PwCs vurdering, at ind-

skuddet af AFAV ikke alene kunne ses som et indskud af affaldsaktiver. PwC anførte 

endvidere, at der havde været en markedsvurdering af aktiverne i forbindelse med ind-

skuddet og at der havde været modstridende interesser mellem parterne, hvorfor trans-

aktionen efter PwCs opfattelse svarede til, at der var indskudt kontanter og at aktiverne 

var erhvervet for disse kontanter.  

I relation til Glostrup Forbrændingsanlæg oplyste PwC, at der ved værdiansættelsen af 

anlægget var taget højde for teknologisk udvikling ved at tage gennemsnittet af opgø-

relsen ved fremskrevne kostpriser og værdiansættelsen ved tilbageskrivning af værdi-

erne fra Rambøll-rapporten. PwC bemærkede, at der dermed opnåedes en teknologi-

korrektion på udviklingen i perioden 1970 frem til 2004 eller udviklingen frem til 1987, 

hvis der forudsættes en ligelig fordeling af teknologiudviklingen. PwC oplyste endvidere 

om grundværdierne pr. 1981 og at PwC ville eftersende disse, når de var modtaget. I 

forhold til levetider oplyste PwC, at de tidligere anvendte levetider var fastsat på bag-

grund af viden, der var til stede efter 1981. PwC havde derfor korrigeret levetiderne i 

opgørelsen af værdien af forbrændingsanlægget. I den nye opgørelse var der forudsat 

en levetid på 40 år for produktionsanlægget, 50 år for tekniske bygninger og en levetid 

på 100 år for kontor- og administrationsbygninger.  

Vedhæftet e-mailen af 28. maj 2018 var årsrapporter for perioden 2004-2009 og en op-

dateret værdiansættelse af forbrændingsanlægget i Excel-format.  
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Ved e-mail af 1. juni 2018 fremsendte PwC på vegne af Vestforbrænding ejendomsvur-

deringer fra 1981, som dokumentation for grundværdierne i forbindelse med værdian-

sættelsen af forbrændingsanlægget. 

Ved e-mail af 1. juni 2018 stillede sekretariatet yderligere spørgsmål til Vestforbræn-

dings opgørelse af indskudskapital. Sekretariatet bemærkede, at Vestforbrænding 

havde anvendt en gennemsnitlig restlevetid for centraler og forespurgte desuden til vær-

diansættelsen af brønde/bygværker, herunder ventiler, da den ikke stemte overens med 

komponentlistens formler. Af Rambøll-rapporten fremgik det, at en del af ledningerne 

ikke var nedlagt i byområde, men i ”ubefæstet” område, hvorfor sekretariatet spurgte til 

anvendelsen af udelukkende by-priser, samt grundlaget for geografisk korrektion. Af-

slutningsvist anmodede sekretariatet om, at få oplyst hvordan indskuddet af AFAV kan 

anses for at være midler stillet til rådighed for varmesiden. 

Den 21. juni 2018 besvarede PwC på vegne af Vestforbrænding de spørgsmål, som 

sekretariatet havde stillet i mailen af 1. juni 2018. Vedlagt mailen var opdateret kapital-

opgørelse for så vidt angår de anlægsværdier, der blev korrigeret, jf. nedenfor. Restle-

vetiden for centraler tog udgangspunkt i de enkelte kedler og vekslere og ikke en gen-

nemsnitlig restlevetid, mens opgørelsen desuden var blevet opdateret så brønde/byg-

værker tog udgangspunkt i de i Rambøll-rapporten oplyste dimensioner/størrelser. PwC 

anfægtede sammenhængen mellem administrationsgrundlagets begreber som ”by” og 

”let terræn”, og Rambøll-rapportens brug af ”befæstet” og ”ubefæstet”. Anvendelsen af 

by-priser er baseret på, at Vestforbrændings ledningsnet i 1981 i al væsentlighed lå i 

byområder. PwC var i samarbejde med Vestforbrænding i gang med at samle et kort 

over ledningerne. Efter PwCs vurdering lå alle ledninger inden for det i komponentlisten 

angivne område, der betyder, at geografisk korrektion ikke er nødvendig. 

Ved e-mail af 25. juni 2018 fremsendte PwC på vegne af Vestforbrænding et kort, der 

viste fjernvarmeområder før 1981 som dokumentation for, at Vestforbrændings lednin-

ger overvejende var lagt ned i byområder. PwC oplyste, at den primære ledningsstræk-

ning fra Vestforbrænding til Herlev var lagt i trace langs Ring 3, der efter PwCs vurdering 

kunne karakteriseres som byzone.  

PwC bemærkede endvidere, at områderne med kolonihaver på nogle kort fremgår som 

lignende "landzone", men kunne efter PwCs vurdering ikke karakteriseres som sådan, 

da det ikke var muligt at lægge ledning frit gennem disse områder, og det ikke kan ka-

rakteriseres som "ubefæstet areal". 

Ved e-mail af 23. juli 2018 fremsendte PwC på vegne af Vestforbrænding en opdateret 

opgørelse af centraler og vekslere, hvor værdiansættelsen af centralerne var korrigeret, 

således at centraler under 5 MW blev værdiansat efter formlen i komponentlisten for 

centraler under 5 MW. Endvidere oplyste PwC, at etableringsår og effekt for vekslerne 

og centralerne fremgik af den tidligere fremsendte Rambøll-rapport. 

Ved e-mail af 23. juli 2018 anmodede Forsyningstilsynet om yderligere oplysninger ved-

rørende indskuddet i forbindelse med optagelsen af nye interessenter i 2004, hvor AFAV 

fusionerede med Vestforbrænding, hvoraf 29,4 mio. kr. var angivet som værende et kon-

tantindskud. Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af, om der var dokumenteret et 
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kontantindskud anmodede Forsyningstilsynet om hele fusionsaftalen og evt. andet ma-

teriale, der dokumenterede, at der var sket et kontantindskud i forbindelse med sam-

menlægningen af Vestforbrænding og AFAV.  

PwC fremsendte på vegne af Vestforbrænding ved e-mail af 14. august 2018 fusionsaf-

talen med AFAV. PwC bemærkede i den forbindelse, at det kontante indskud efter PwCs 

vurdering udgjorde 36,5 mio. kr. og bestod af betalt kapacitetsafgift (29,4 mio.kr.) og 

kassebeholdning (7 mio. kr.) med henvisning til fusionsaftalen.  

PwC gentog på vegne af Vestforbrænding, at det var PwCs opfattelse, at hele indskud-

det på 63 mio. kr. skulle betragtes som et kontantindskud og skulle fordeles mellem 

affald og varme med den anvendte fordelingsnøgle, hvor 60 pct. blev fordelt til varmesi-

den.  PwC begrundede dette med, at det fremgik af aftalen, at indskuddet ikke direkte 

var sket med kontanter, men med værdier der sidestillede de nye interessenter med de 

eksisterende interessenter.  

PwCs vurdering var, at fordi indskuddet var foretaget med aktiver, skulle det i henhold 

til aftalen forstås som, at den aftale der var indgået medførte, at de enkelte interessent-

kommuner indtrådte i Vestforbrænding på de vilkår og i medfør af de vedtægter, der var 

gældende i indtrædelsestidspunktet.  

PwC bemærkede, at transaktionen vedrørende AFAVs aktiver ville svare til, at aktiverne 

blev solgt og indtægten ved salget herefter blev en del af det samlede indskud på 63 

mio. kr. Det var PwCs opfattelse, at overtagelsen af aktiverne burde sidestilles med, at 

affaldssiden havde finansieret nye aktiver i de nye interessentkommuner, med deres 

andel af indskuddet på 63 mio. kr. PwC bemærkede hertil, at denne investering i affalds-

aktiviteter i høj grad havde været til fordel for varmekunderne, da udvidelsen af Vestfor-

brændings opland var med til at sikre billigt brændsel til varmeproduktionen. 

PwC anførte på vegne af Vestforbrænding, at såfremt hele værdien af anlægsaktiverne 

i AFAV allokeres til affaldssiden og værdien af AFAVs likvider fordeles mellem affald og 

varme, vil alle interessenter ikke være ligestillede, og have den samme andel (ejerskab) 

af værdien af henholdsvis varme og affaldssiden. 

Afslutningsvist oplyste PwC, at værdien af AFAV var skønnet, og ikke repræsenterede 

den regnskabsmæssige værdi, men alene den aftalte samlede værdi (63 mio.kr.) af de 

indskud, de nye interessentkommuner skulle lave i Vestforbrænding, for at blive ligestil-

let med de tidligere interessentkommuner, hvorfor den regnskabsmæssige værdi af ak-

tiverne ikke umiddelbart kunne udledes af aftalen. Efter PwCs opfattelse underbyggede 

dette, at de 63 mio. kr. alene var den værdi de nye interessenter skulle indskyde kontant 

i Vestforbrænding, mens værdien henset til det fremtidige samarbejde var overdraget 

som en andel aktiver og en andel kontant indskud. PwC henviste til fusionsaftalen, hvor 

der var foretaget en værdiberegning (beregning af indskuddets størrelse) ved AFAVs 

optagelse i Vestforbrænding. 

Ved e-mail af 24. oktober 2018 anmodede Forsyningstilsynet bl.a. om yderligere oplys-

ninger om og dokumentation for de af Vestforbrænding oplyste efterfølgende indskud, 

der i årsregnskabet for 2004 fremgik som et tilgodehavende på indskud fra interessenter 

på 6,8 mio. kr. der var nedbragt til 1,7 mio. kr. i 2009. Forsyningstilsynet anmodede 
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endvidere Vestforbrænding om en begrundet redegørelse for de anvendte levetider for 

visse delkomponenter i værdiansættelsen af Glostrup Forbrændingsanlæg, hvor leveti-

derne afveg med op til +50 år i forhold til komponentlisten.  

Ved e-mail af 8. november 2018 svarede PwC på vegne af Vestforbrænding, at doku-

mentationen for indskuddet, fremgår af regnskabet for 2004, hvor alle interessenter i 

Vestforbrænding har accepteret, at der er tale om et indskud og at det tilgodehavende 

indskud er indbetalt over flere år, som det fremgår af de fremsendte årsrapporter. Hver-

ken PwC eller Vestforbrænding var bekendt med anden dokumentation herfor. PwC var 

uforstående over for, at nedbringelsen af tilgodehavendet ikke kunne ses som dokumen-

tation for indskuddet, når de 19 ejere havde accepteret dette som et sådant. PwC havde 

fremsendt to eksempler på indtrædelsesaftaler, der forklarede, hvorledes posten med 

tilgodehavende indskud var opstået.   

I relation til levetider oplyste PwC, at den valgte levetid for de pågældende delkompo-

nenter var baseret på, at der efter PwCs vurdering var tale om ydelser relateret til byg-

ningerne, og at såfremt bygninger opgøres alene vil de have en levetid på 100 år. PwC 

bemærkede, at der ikke forelå dokumentation for at foretage en opdeling mellem tekni-

ske og administrative bygninger. Vestforbrænding var ikke i besiddelse af yderligere do-

kumentation for levetiden.  

For posterne Maskiningeniør, El-ingeniør og Konduktør havde PwC korrigeret levetiden 

på 50 år til 40 år, da PwC anerkendte, at der kunne være usikkerhed om, hvorvidt po-

sterne vedrørte bygningerne eller tekniske anlæg. PwC fremsendte ved e-mail senere 

samme dato en opdateret værdiansættelse af forbrændingsanlægget, da denne ikke var 

vedhæftet PwCs tidligere e-mail.  

PwC bemærkede supplerende i en tredje e-mail af 8. november 2018, at regnskaberne 

var revisorpåtegnede, og at PwC på baggrund af Forsyningstilsynets anmodning herom 

ville fremsende en uddybende forklaring af nedbringelsen af tilgodehavende indskud.  

Ved e-mail af 22. november 2018 fremkom PwC på vegne af Vestforbrænding med en 

uddybning af svaret af 8. november 2018 vedrørende indskuddet, der fremgik som tilgo-

dehavende i regnskabet for 2004 på 6,8 mio. kr. og som var nedbragt til 1,7 mio. kr. i 

regnskabet for 2009. 

PwC oplyste, at interessenter har været optaget på forskellige vilkår, men at der altid 

har været betalt et kontant indskud beregnet ift. den kapacitet af anlægget som interes-

senten har behov for i forhold til den årlige affaldsmængde. 

PwC angav, at interessenternes indskud overordnet har været betalt enten helt eller 

delvis på indtrædelsestidspunktet. I de tilfælde, hvor indskuddet er blevet betalt delvis 

er resten enten indbetalt ved afdrag eller over affaldsgebyret, hvorfor der er opstået et 

tilgodehavende for Vestforbrænding, som er indregnet i regnskabet. Efter PwCs vurde-

ring var der i alle tilfælde tale om kontante indskud med faktiske indbetalinger. 

Ved e-mail af 15. februar 2019 anmodede Forsyningstilsynet Vestforbrænding om at 

oplyse, hvorvidt Vestforbrænding havde indregnet forrentning af indskudskapital i var-

mepriserne i perioden 1983-2008 med henvisning til e-mailen af 30. december 2008 
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med ansøgningen for 2009. Forsyningstilsynet anmodede Vestforbrænding om i bekræf-

tende fald at oplyse, hvor meget Vestforbrænding havde indregnet i varmeprisen i de 

enkelte år og på hvilket grundlag forrentningen var beregnet. Forsyningstilsynet gen-

fremsendte disse spørgsmål ved e-mail af 25. marts 2019.  

PwC oplyste på vegne af Vestforbrænding ved e-mail af 1. april 2019, at det var korrekt, 

at Vestforbrænding havde indregnet forrentning af indskudskapital i varmepriserne siden 

1983, hvor Vestforbrænding første gang fik godkendt indregning af forrentning af ind-

skudskapital. PwC oplyste, at der var indregnet følgende (beløb i t.kr.):  

TABEL 1 | INDREGNEDE FORRENTNINGSBELØB I PERIODEN 1983-2008 

År Distribution Kraftvarmeproduktion 60 pct. af kraftvarme-

produktion 

I alt vedr. varme 

2008         3.821           24.269   14.561  18.382 

2007         1.651             9.869   5.921   7.572  

2006         2.010           12.019   7.211   9.221  

2005         2.265           13.406   8.044   10.309  

2004           733             3.283   1.970   2.703  

2003         1.743             7.763   4.658   6.401  

2002         2.940           12.948   7.769   10.709  

2001         3.803           16.747   10.048   13.851  

2000        (6.425)         (12.687)  (7.612)  (14.037) 

1999        (5.048)           (9.898)  (5.939)  (10.987) 

1998        (2.303)           (5.796)  (3.478)  (5.781) 

1997         1.567             3.926   2.356   3.923  

1996         3.102             7.654   4.592   7.694  

1995         5.929           14.606   8.764   14.693  

1994         8.048           19.638   11.783   19.831  

1993         2.759             3.966   2.380   5.139  

1992         3.967             5.447   3.268   7.235  

1991         6.625             9.052   5.431   12.056  

1990         8.932           12.155   7.293   16.225  

1989         3.593           16.494   9.896   13.489  

1988         3.873           16.038   9.623   13.496  

1987         3.973           15.742   9.445   13.418  

1986         1.403           13.531   8.119   9.522  

1985              -             13.336   8.002   8.002  

1984              -             13.263   7.958   7.958  
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1983              -             16.043   9.626   9.626  

I alt       58.961           24.269  151.688  210.649  

Kilde: PwCs e-mail af 1. april 2019 på vegne af Vestforbrænding. 

PwC oplyste, at Vestforbrænding ikke var i besiddelse af grundlaget for beregning af 

forrentningen, men det var vurderingen, at der ikke var grund til at tro, at de principper 

som Gas- og Varmeprisudvalget havde udstukket i 1983 var fraveget og henviste til 

henvendelsen af 30. december 2008. PwC fremhævede, at det af mailen fremgår, at der 

ikke er anvendt en rente, der er højere end de forudsætninger som blev godkendt af 

Gas- og Varmeprisudvalget. 

PwC gjorde opmærksom på, at den indregnede forrentning var meget forskellig i de 

enkelte år, og bemærkede, at det kan skyldes, at der løbende er indregnet et beløb som 

er beregnet på baggrund af andre hensyn end den maksimalt tilladte forrentning – ek-

sempelvis at der i nogle år er indregnet en mindre andel for at sikre stabile priser.  

Forsyningstilsynet bemærkede ved e-mail af 10. april 2019, at det fremgik af Gas- og 

Varmeprisudvalgets afgørelse fra 1983, at udvalget kun havde godkendt en forrent-

ningssats, men at Forsyningstilsynet ikke umiddelbart kunne finde en efterfølgende af-

gørelse eller andet, hvor Gas- og Varmeprisudvalget havde godkendt forrentningsgrund-

laget, dvs. indskudskapitalens størrelse for Vestforbrænding, eller en godkendelse af 

forrentning for årene efter 1983.  Forsyningstilsynet bad Vestforbrænding oplyse, hvor-

vidt Vestforbrænding var i besiddelse af afgørelser eller tilbagemeldinger fra Gas- og 

Varmeprisudvalget om godkendelse af indskudskapitalens størrelse eller godkendelser 

for efterfølgende år. 

Ved e-mail af 30. april 2019 anmodede Forsyningstilsynet om en samlet opdateret op-

gørelse af indskudskapitalen, som efter Vestforbrændings opfattelse udgør det forrent-

ningsgrundlag, der ansøges om forrentning af.  

PwC fremsendte på vegne af Vestforbrænding en opdateret opgørelse af indskudskapi-

talen ved e-mail af 16. maj 2019. Den initiale indskudskapital var her opgjort til 267.431 

t.kr. De efterfølgende bevægelser vedrørende varmesiden bestående af forrentning af 

indskudskapital i perioden 1983-2008 (210.649 t.kr.), indskud fra ejerkommuner 

(121.131 t.kr.) og indskud vedr. AFAV (37.800 t.kr.) var herefter opgjort til 369.581 t.kr. 

Den samlede indskudskapital var herefter opgjort til 637.012 t.kr. pr. 1. januar 2009. 

Forsyningstilsynet påmindede ved e-mail af 20. maj 2019 Vestforbrænding om svar på 

Forsyningstilsynets spørgsmål af 10. april 2019. Samtidig anmodede Forsyningstilsynet 

Vestforbrænding oplyse, hvorvidt der var foretaget udlodninger af indregnet forrentning 

af indskudskapital.  

PwC svarede på vegne af Vestforbrænding ved e-mail af 20. maj 2019 med henvisning 

til et vedhæftet brev af 25. april 2019 fra PWC med svar på Forsyningstilsynets spørgs-

mål, som tilsyneladende ved en fejl ikke var blevet fremsendt inden fristen den 29. april 

2019. I brevet konkluderede PWC med henvisning til Energiklagenævnets afgørelser af 

7. januar 2008 (j.nr. 31-14) og 11. marts 2008 (j.nr. 31-7) om forrentning af indskudska-

pital for Naturgas Fyn for perioderne 1982-2000 og 2000-2005 samt en række doku-

menter fra 1983 og 1984 om Vestforbrændings ansøgning til Gas- og Varmeprisudvalget  
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om godkendelse af forrentning af kommunernes indskud, at Gas- og Varmeprisudvalget 

havde godkendt Vestforbrændings indregning af forrentning af indskudskapital i perio-

den 1983-2008. PwC henviste herved til, at den anmeldte forrentningssats og forrent-

ningsgrundlag er blevet godkendt af udvalget, til Energiklagenævnets praksis og til det 

forhold, at Vestforbrænding løbende har anmeldt indregning af forrentning af indskuds-

kapital i varmeprisen i hele perioden. Det er således PwCs opfattelse, at Vestforbræn-

ding har været berettiget til at opkræve forrentning fra 1983 og frem til 2019, med over-

gang fra ”indskudt kapital” til ”indskudskapital” opgjort efter reglerne i administrations-

grundlaget fra og med 2008.   

PwC bemærkede, at hverken Gas- og Varmeprisudvalget eller Energitilsynet efter Vest-

forbrændings kendskab havde trukket godkendelsen tilbage, eller gjort indsigelser mod 

de i priseftervisningen indregnede beløb. PwC anså derfor den indregnede forrentning 

for perioden 1983-2008 som værende en del af forrentningsgrundlaget fra 2009 og frem.   

PwC oplyste i en særskilt e-mail af 20. maj 2019 på vegne af Vestforbrænding, at der 

ikke er sket udlodninger af den indregnede forrentning af indskudskapital. 

Ved e-mail af 16. september 2019 forespurgte PwC på vegne af Vestforbrænding til 

Forsyningstilsynets tidsplan for høringsudkast. 

Forsyningstilsynet svarede ved e-mail af 17. september 2019, at udgangen af 2019 var 

forventningen på dette tidspunkt pga. ressourcemangel. 

Ved e-mail af 8. juni 2020 forespurgte PwC på vegne af Vestforbrænding igen til Forsy-

ningstilsynets tidsplan for høringsudkast. 

Forsyningstilsynet beklagede ved e-mail af 19. juni 2020 den lange sagsbehandlingstid 

og oplyste, at baggrunden for, at Vestforbrænding endnu ikke har modtaget et hørings-

udkast bl.a. skyldes fratrædelser og dermed udfordringer mht. ressourcer, samt spørgs-

målet af særlig juridisk karakter om allerede indregnet forrentning i prisen i perioden 

1983-2008, samt grundlaget herfor. Forsyningstilsynet forventede på dette tidspunkt at 

sende et udkast til afgørelse i høring inden udgangen af 3. kvartal 2020. 

Ved e-mail af 30. juni 2020 oplyste Horten på vegne af Vestforbrænding, at det er blevet 

ekstra betydningsfuldt for Vestforbrænding, at denne frist overholdes og henviste til den 

politiske aftaletekst om bl.a. affaldsforbrændingssektoren, der kan forvente krav om sel-

skabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg. En selskabsgørelse vil nødvendiggøre klar-

hed over kapitalforholdene, herunder aktiver og passiver, også med hensyn til forrent-

ning af indskudskapital, oplyste Horten. En manglende afklaring vil kunne have alvorlige 

økonomiske konsekvenser, og det er meget væsentligt, at sagen fremmes til afgørelse 

i Forsyningstilsynet i indeværende år. Horten anmode samtidig på vegne af Vestfor-

brænding om en hurtig sagsbehandling efter modtagelsen af Vestforbrændings hørings-

svar. 

Forsyningstilsynet orienterede ved e-mail af 18. august 2020 PwC og Horten som re-

præsentanter for Vestforbrænding om, at Kammeradvokaten bistår Forsyningstilsynet 

med hensyn til spørgsmålet om allerede indregnet forrentning i varmeprisen i perioden 
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1983-2008. I den forbindelse bad Forsyningstilsynet om, at få oplyst, hvorvidt Vestfor-

brænding måtte være i besiddelse af yderligere dokumentation end den allerede frem-

lagte vedrørende indregning af forrentning i perioden 1983-2008. 

I e-mail af 25. august 2020 har advokatfirmaet Horten på vegne af Vestforbrænding op-

lyst, at Vestforbrænding ikke er i besiddelse af yderligere materiale for perioden 1983-

2008, men har samtidig henledt opmærksomheden på, at der i de foreliggende doku-

menter indgår et langtidsbudget med angivelse af indregning af forrentning af indskuds-

kapital i varmepriserne. Dette budget indgik i behandlingen af en ansøgning om tilladelse 

til underskudsfremførsel, som blev godkendt af Gas- og Varmeprisudvalget på møde 

den 18. juni 1984. Af begrundelsen for godkendelsen fremgik udtrykkeligt, at der var 

foretaget mindre korrektioner vedrørende beregning af renter af indskudskapital. Efter 

Vestforbrændings opfattelse underbygger dette yderligere paralleliteten til situationen i 

Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 (j.nr. 31-14) om forrentning af indskuds-

kapital for Naturgas Fyn for perioden 1982-2000. 

Om de ansøgningsprocesser i Gas- og Varmeprisudvalget, som PwC og Horten henvi-

ser til i e-mails af 25. april 2019 og 25. august 2020, fremgår følgende af de tilgængelige 

dokumenter om sagsforløbet, herunder dokumenterne vedlagt PwCs e-mail: 

Vestforbrænding anmeldte i brev af 25. marts 1983 fjernvarmetakster pr. 1. maj 1983 til 

Gas- og Varmeprisudvalget. Anmeldelsen blev fulgt op ved brev af 13. maj 1983 fra 

Vestforbrænding med yderligere oplysninger. Af den oprindelige anmeldelse fremgik, at 

renter af kommunernes indskud indgik i kalkulationen af varmeprisen med 14.600 t.kr. 

Dette beløb blev i brevet af 13. maj 1983 nedsat til 11.995 t.kr. (nedsættelse af forrent-

ningen fra 17 pct. til 14 pct.). I brevet af 13. maj 1983 meddelte Vestforbrænding, at en 

rimelig forrentning efter Vestforbrændings opfattelse kunne udtrykkes som den til enhver 

tid gældende diskonto pr. 1. januar med tillæg af 4 pct. p.a. 

Anmeldelsen blev behandlet på møde i udvalget den 29. august 1983. Af referatet frem-

går under pkt. 3, at udvalget ikke havde indvendinger mod, at kommunernes indskud 

blev forrentet med diskontoen med tillæg af 4 pct. p.a. som anmodet af Vestforbrænding. 

Det fremgik videre, at Vestforbrænding havde opgjort indskuddet til 85.690 t.kr. Der var 

imidlertid ikke redegjort nærmere for opgørelsen af indskuddet og udvalget havde derfor 

anmodet Vestforbrænding om en redegørelse, som ikke var fremkommet forud for mø-

det. Udvalget ønskede godtgjort, at kapitalen var nødvendig for Vestforbrænding og 

havde en sådan karakter, at den krævede forrentning. 

I brev af 31. august 1983 til Vestforbrænding meddelte Gas- og Varmeprisudvalget, at 

man kunne acceptere indregning i varmepriserne af en forrentning af den indskudte ka-

pital på diskontoen + 4 pct., samt at udvalget ikke havde taget stilling til kapitalgrundla-

get. Udvalget anmodede Vestforbrænding om at fremsende en opgørelse, som kunne 

danne grundlag for beregning af forrentning. 

Under henvisning til Gas- og Varmeprisudvalgets brev af 31. august 1983 oplyste Vest-

forbrænding i brev af 22. september 1983 til udvalget, at kommunernes indestående i 

Vestforbrænding kunne opgøres til i alt 114.900 t.kr., fordelt mellem kommunerne som 

nærmere angivet i brevet. Vestforbrænding afsluttede brevet med at konstatere, at man 

fandt at have besvaret udvalgets spørgsmål tilfredsstillende og imødeså i modsat fald 
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en henvendelse fra udvalget. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt Gas- og Var-

meprisudvalget reagerede på brevet. 

I brev af 8. marts 1984 fremsendte Vestforbrænding i fortsættelse af møde med Gas- og 

Varmeprisudvalgets direktorat et langtidsbudget for 1984-2003 som led i en anmodning 

om godkendelse af underskudsfremførsel. Vestforbrænding henviste i den forbindelse 

til, at man ved indregningen af underskuddet i priserne havde anvendt samme principper 

som naturgasselskaberne. Samtidig oplyste Vestforbrænding på ny om den anvendte 

opgørelsesmåde for beregningen af kommunernes indestående til brug for godkendelse 

af indregning af forrentning. Det blev oplyst, at indeståendet var opgjort som den uaf-

skrevne anlægssum pr. 1. januar 1983 med fradrag af gælden på overtagne lån, med 

tillæg af kommende års investeringer finansieret af kommunerne og med fradrag af be-

løb frigjort via indregningsberettigede afskrivninger. Brevet var vedlagt en beregning 

over udviklingen i indeståendet, hvori forrentningen af indeståendet var medtaget. Be-

regningen er ikke bevaret, og det fremgår ikke af brevet, hvilken periode den dækker. 

Af udkast til referat dateret den 14. marts 1984 til møde i Gas- og Varmeprisudvalget 

den 2. april 1984 fremgår, at Vestforbrændings breve af 22. september 1983 og 8. marts 

1984 om opgørelse af kapitalgrundlaget for forrentning af kommunernes indestående 

var forudset behandlet på mødet. Udkastet refererer brevene herunder det modtagne 

langtidsbudget. Punktet vedrørende Vestforbrænding blev imidlertid ikke en del af dags-

ordenen på mødet den 2. april 1984. Det fremgår således af brev af 8. maj 1984 fra 

Vestforbrænding, at direktoratet i brev af 2. april 1984 havde anmodet om en nærmere 

redegørelse for ansøgningen om underskudsfremførsel. I brevet med vedhæftede bilag 

fremkom Vestforbrænding med de efterspurgte oplysninger, herunder et nyt langtids-

budget over en 15-årig periode. Det fremgik af langtidsbudgettet, at forrentning af kom-

munernes indskud var indregnet med 10 pct. p.a. 

Af udkast til referat til møde i Gas- og Varmeprisudvalget den 18. juni 1984 fremgår, at 

Vestforbrænding i brevet af 8. maj 1984 havde redegjort for ansøgningen om tilladelse 

til underskudsfremførsel. Det blev i udkastet til referat indstillet, at underskudsfremførs-

len blev tiltrådt på det forelagte grundlag efter mindre korrektioner vedrørende beregning 

af renter af indskudskapital. I sagsfremstillingen var redegjort både for rentesatsen og 

opgørelsen af kommunernes indestående. Af det endelige referat af mødet den 18. juni 

1984 dateret den 5. juli 1984 fremgår det, at udvalget besluttede at meddele Vestfor-

brænding, at udvalget havde tiltrådt den ansøgte underskudsfremførsel efter mindre kor-

rektioner for beregning af renter af indskudskapital. Udvalget lagde herved blandt andet 

vægt på de fremsendte langtidsbudgetter. 

Af Vestforbrændings notat af 16. august 1984 vedrørende kalkulation af varmepriser for 

1983 sendt til Gas- og Varmeprisudvalget fremgik, at forrentning af kommunernes inde-

stående i 1983 var indregnet med 14 pct. svarende til 16.043.915 kr. Notatet var vedlagt 

en oversigt over den forventede forrentning af kommunernes indestående frem til 1998.  

I brev af 5. december 1984 anmeldte Vestforbrænding priser for 1985 til Gas- og Var-

meprisudvalget. Anmeldelsen var vedlagt et revideret langtidsbudget for perioden frem 

til 1998 med angivelse af den indregnede forrentning af kommunernes indestående. 
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Med brev af 2. september 1986 fremsendte Vestforbrænding priskalkulation for 1985 til 

Gas- og Varmeprisudvalget. Kalkulationen indeholdt angivelse af den indregnede for-

rentning af kommunernes indestående. 

Med brev af 17. marts 1986 fremsendte Vestforbrænding kalkulation af varmepris for 

1986 til Gas- og Varmeprisudvalget. Kalkulationen var vedlagt et langtidsbudget for pe-

rioden 1985 til 1998 med angivelse af den indregnede forrentning af kommunernes in-

destående i perioden. Den endelige priskalkulation for 1986 blev fremsendt til Gas- og 

Varmeprisudvalget med brev af 11. december 1987 vedlagt årsregnskab for 1986. Kal-

kulationen indeholdt forrentning af kommunernes indestående. I brev af 18. december 

1987 til Vestforbrænding bekræftede Gas- og Varmeprisudvalget modtagelsen af pris-

kalkulation samt driftsregnskab for 1986. 

Herefter foreligger frem til Vestforbrændings brev af 30. december 2008 om tilladelse til 

indregning af forrentning med en højere rentesats ikke yderligere dokumenter end Vest-

forbrændings anmeldelser til Gas- og Varmeprisudvalget (senere Energitilsynet) af be-

tydning for, om indregningen af forrentning i perioden 1983-2008 må anses for godkendt. 

Forsyningstilsynet har ved e-mail af 28. august 2020 anmodet om, at få oplyst Vestfor-

brændings risikoforhold i ansøgningsperioden, herunder i det fremsendte risikoskema. 

Ved e-mail af 15. september 2020 har PwC fremsendt de efterspurgte oplysninger om 

risikoforhold for og på vegne af Vestforbrænding.  

I nedenstående tabel findes en oversigt over Vestforbrændings oplysninger til Forsy-

ningstilsynet, samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 2 | OVERSIGT OVER VESTFORBRÆNDINGS VÆSENTLIGSTE OPLYSNINGER 

  

Dato for første ansøgning, der tages stilling til i 

denne afgørelse  
30. december 2008 

Vestforbrænding har oprindeligt ansøgt om god-

kendelse af forrentning af indskudskapital for år 
2009 

Vestforbrænding har efterfølgende ansøgt om for-

rentning årene 
2010-2018 

Oprindeligt ansøgte forrentningsgrundlag primo 

første ansøgte år 
313.155 t.kr. 

Vestforbrænding har efterfølgende korrigeret sin 

ansøgning af flere gange til et forrentningsgrund-

lag primo første år på:  

637.012 t.kr. 

Forrentningsgrundlag opgjort efter administrati-

onsgrundlaget 
Ja – primært 

Forrentningsgrundlag opgjort som den bogførte 

værdi 
Ja - delvist 

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af Vestforbrændings oplysninger i sagen. 

For en god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at hvis det viser sig, at 

oplysninger modtaget fra virksomheden ikke er retvisende, og de korrekte oplysninger 
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ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsyningstilsynet ud 

fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde afgørelsen og genop-

tage sagsbehandlingen med henblik på en fornyet vurdering. 

Som eksempler på forhold, hvor urigtige oplysninger kan have en væsentlig betyd-

ning, kan nævnes oplysninger om opgørelsen af den initiale indskudskapital, fore-

tagne udlodninger og indskud, herunder formålet med nye kapitalindskud, oplysninger 

om virksomhedens risikoforhold, samt oplysninger, der tilvejebringes via sagsbehand-

ling og afgørelser fx om omkostningsfordeling. Det kan endvidere dreje sig om oplys-

ninger om berettigelsen af at undlade regnskabsmæssig adskillelse, eller at prisefter-

viste omkostninger har været urigtige, herunder at afskrivninger ikke har opfyldt kra-

vene hertil. 

Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler. Hvad der kan have betydning 

for, om en afgørelse kan tilbagekaldes eller ej, vil blive vurderet konkret. 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at opgørelsen af forrentningsgrundlag kun er sket 
til brug for ansøgningen om forrentning af indskudskapital. 

SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at Vestfor-

brænding, CTR og VEKS kan anses som parter i sagen. Forsyningstilsynets vurdering 

er foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 26. oktober 2020 et udkast til afgørelse i høring 

hos Vestforbrænding med frist for afgivelse af bemærkninger d. 16. november 2020. I 

samme mail bad Forsyningstilsynet Vestforbrænding om at oplyse, hvorvidt udkastet 

indeholder oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt efter forvaltningsloven (partshø-

ring) eller offentlighedsloven. 

 

Vestforbrænding har ved e-mail af 30. oktober 2020 meddelt, at Vestforbrænding ikke 

har bemærkninger til, hvorvidt høringudkastet indeholder oplysninger, der skal undtages 

fra partshøringen. 

 

Forsyningstilsynet sendte derfor ved e-mail af 2. november 2020 udkast til afgørelse i 

høring hos CTR og VEKS med frist for afgivelse af bemærkninger d. 23. november 2020. 

 

Vestforbrænding har ved e-mail af 16. november 2020 meddelt, at Vestforbrænding ikke 

har bemærkninger til høringsudkastet. 

 

CTR anmodede om fristforlængelse til d. 25. november 2020. Forsyningstilsynet imøde-

koms CTRs anmodning. 

 

CTR har ved e-mail af 24. november 2020 afgivet følgende bemærkninger (desuden 

vedlagt som bilag 3). 
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Indledningsvist bemærker CTR, at Forsyningstilsynet helt korrekt vurderer, at investe-

ring i en affaldshåndteringsvirksomhed, er en investering, som er varmesiden ligegyldig, 

og som derfor ikke bør indgå i forrentning af indskudskapital efter varmeforsyningsloven 

med henvisning til Forsyningstilsynets vurdering af indskud af aktiver vedrørende AFAV. 

 

CTR kan derimod ikke støtte op om Forsyningstilsynets vurdering af, hvor Vestforbræn-

ding skal indplaceres på risikoprofilen med henvisning til Forsyningstilsynets placering 

af Vestforbrænding i WACC-intervallet.  

 

CTR bemærker hertil, at Vestforbrændings varme fra pligtaffald er prioriteret foran an-

den varme. Det er det både af hensyn til at afhælpe et miljøproblem, men for varmeaf-

tagerne især, fordi der ikke er anden varme, der prismæssigt kan konkurrere med af-

faldsvarme, som modsat alle andre varmeproducenter, får penge for deres brændsel. 

Det eneste tidspunkt CTR mener, at affaldsvirksomhederne er i konkurrence i hoved-

stadsområdet, er om sommeren, hvor de er eneleverandører. Dvs. at i juni, juli og august 

har CTR og VEKS ikke plads til anden varme end affaldsvarme, og Vestforbrænding må 

derfor konkurrere med hhv. ARGO og ARC. Det gør de på den måde, at de tre affalds-

selskaber oplyser til Varmelast, hvem der skal prioriteres foran hvem. Baggrunden for 

denne løsning er for at undgå, at pligtaffaldet skal køre rundt mellem affaldsselskaberne.  

 

Dertil kommer, at varmeleverandørerne alene konkurrerer i Varmelast på den variable 

del af deres omkostninger. Igen som følge af, at affaldsselskaberne får penge for deres 

brændsel, kan de på nær de tre sommermåneder afsætte al den varme, de ønsker at 

producere, da de helt naturligt på de variable omkostninger, er billigere, end anden 

varme. 

 

Affaldsselskaberne er endelig for så vidt angår deres faste investeringer sikret gennem 

langvarige aftaler med deres varmeaftagere. Dette er upåvirket af, om slutkunderne har 

tilslutningspligt eller ej.  

 

Efter CTRs opfattelse er det derfor ikke korrekt, at Vestforbrænding skulle have en hø-

jere risiko, end den generelle fjernvarmebranche – tværtimod. 

 

Derudover har CTR noteret sig, at afgørelsen ikke forholder sig til, at Vestforbrænding 

afsætter varme til 3 aftagere – VEKS, CTR og Vestforbrændings eget net. CTR lægger 

til grund, at den forrentning, der kan tilskrives produktionsanlægget, skal fordeles blandt 

de tre aftagere – f.eks på baggrund af den andel af varme, de hver især har modtaget. 

Det er navnlig væsentligt, da den ene aftager jo er en del af Vestforbrændings egen 

virksomhed. Vestforbrænding har derfor et incitament til at lade denne aftager bære en 

mindre del af byrden, men dette vil ikke være i overensstemmelse med varmeforsy-

ningslovens regler, bemærker CTR. 

 

CTR noterer sig endeligt, at afgørelsen lægger op til, at forrentningen må opkræves med 

maksimalt 10 pct. af omkostningerne i priseftervisningen for året 2015. I den sammen-

hæng, må det være 10 pct. af de omkostninger, som Vestforbrændings priseftervisnin-

ger for hhv. VEKS, CTR og eget varmedistributionsnet, viser. 

 

Vestforbrænding har ved e-mail af 3. december 2020 afgivet følgende bemærkninger til 

CTRs høringssvar (desuden vedlagt som bilag 4). 
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Vestforbrænding er enig i Forsyningstilsynets vurdering af Vestforbrændings risiko og 

henviser til den ensartede indplacering af ARGO i WACC-intervallet, men at hverken 

CTR eller VEKS i den sag havde bemærkninger hertil. Vestforbrænding henviser desu-

den til sagen om RenoNord med tilsvarende indplacering og konkurrencemæssig situa-

tion. Vestforbrænding mener, at det må bero på en misforståelse når CTR angiver, at 

det ikke er "korrekt, at Vestforbrænding skulle have en højere risiko, end den generelle 

fjernvarmebranche - tværtimod". Vestforbrænding anfører, at Vestforbrænding ligger in-

den for det WACC-interval, der gælder for branchen, men i den øvre ende, da Vestfor-

brænding har en større risiko end f.eks. et distributionsselskab. Desuden som følge af 

levering til et stort transmissionsnet i modsætning til et kraftvarmeværk, der leverer til 

eget net, samt det forhold, at Vestforbrænding skal efterleve affaldsvarmeprisloftet.  

Vestforbrænding anfører, at en høj varmepris vil reducere afsætningsmulighederne, når 

der ikke er aftagepligt fra CTR eller VEKS og når levering af varme er underlagt varme-

forsyningslovens prisregler. Da der heller ikke er tilslutnings- og aftagepligt i Vestfor-

brændings eget forsyningsområde er Vestforbrændings afsætning afhængig af, at der 

kan leveres varme til lave priser i forhold nye kunder og eksisterende kunders alternati-

ver.  

Vestforbrænding er ikke enig i, at investeringer er sikret gennem langvarige aftaler med 

varmeaftagerne og oplyser, at de indgåede aftaler om lastfordeling via Varmelast først 

har været gældende fra 2020 og beror på frivillighed, og er ikke kontraktuelt bindende. 

Afsætning kræver, at der bydes ind med den laveste marginalpris, hvorfor Vestforbræn-

ding ikke har første prioritet hos hverken CTR eller VEKS. Aftalen om lastfordeling om 

sommeren mellem forbrændingsanlæggene har kun været gældende de seneste 3 år 

og er heller ikke kontraktligt bindende, men beror på frivillighed.  

Efter Vestforbrændings opfattelse – lig CTRs - må hensynet til affald og miljø være et 

forhold, der holdes uden for risikovurderingen. Vestforbrænding anerkender, at affalds-

varme ofte er en billig varmeform, som har en god konkurrenceposition i forhold til varme 

fra andre anlæg. Det er dog mindre relevant i denne sag, da vurderingen handler om at 

se på, om der er en konkurrence, og ikke hvilken "plads" Vestforbrænding rent faktisk 

har. Vestforbrænding bemærker desuden, at andre producenter frit kan tilpasse sine 

omkostninger for at konkurrere, mens affaldsforbrændingsanlæg skal indregne væsent-

lige afgifter i varmeprisen, og visse omkostninger er højere på et affaldsforbrændings-

anlæg end på et tilsvarende produktionsanlæg. 

 

Vestforbrænding bekræfter, at forrentning af indskudskapital er indregnet som en del af 

de omkostninger, der ligger til grund for beregningen af de opkrævede varmepriser og 

at forrentningen ikke fordeles direkte til enkelte kunder eller kundetyper. 

 

Efter Vestforbrændings opfattelse må det være den anmeldte priseftervisning, der om-

fatter alle kunder, der lægges til grund for opgørelsen af loftet på 10 pct. 

 

Samlet set bør CTRs bemærkninger efter Vestforbrændings opfattelse ikke medføre 

ændringer i høringsudkastet. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger til CTRs høringssvar og Vestforbrændings bemærk-

ninger hertil, fremgår af de relevante steder under Forsyningstilsynets begrundelse for 

afgørelsen. Høringssvaret og bemærkningerne dertil har ikke givet Forsyningstilsynet 

anledning til at ændre selve afgørelsen. 
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RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

Der er tale om et generelt retsgrundlag til brug for fastsættelsen af forrentningsbeløb 

mv. i et stort antal forrentningssager. Alle punkter i retsgrundlaget er derfor ikke nødven-

digvis relevante for denne sag. Der er nedenfor i afsnittet med Forsyningstilsynets be-

grundelse for afgørelsen henvist til de punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet 

har inddraget ved vurderingen af sagen. 

REGLER OG PRAKSIS AF SÆRLIG RELEVANS FOR SAGEN 

 

Det bemærkes, at vejledningen til den første afskrivningsbekendtgørelse nr. 56 af 26. 

februar 1982 blev offentliggjort i Monopoltilsynets meddelelser nr. 8 fra august 1982 side 

432. Vejledningen blev genoptrykt samme sted senere samme år i nr. 13 side 695. Af 

denne vejledning fremgik, at forrentning af indskudskapital kun kunne ske efter forudgå-

ende tilladelse af fra Gas- og Varmeprisudvalget i hvert enkelt tilfælde. Det samme frem-

gik af den efterfølgende vejledning fra 1986. Den relevante bestemmelse i afskrivnings-

bekendtgørelsen forblev uændret. 

 

Om indregning af forrentning af indskudskapital uden forudgående godkendelse efter 

varmeforsyningsloven for de enkelte reguleringsår skal to afgørelser fra Energiklage-

nævnet fremhæves. 

 

Den første er Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 (j. nr. 31-14) om forrent-

ning af indskudskapital for perioden 1982-2000 (Naturgas Fyn-afgørelsen).  

 

Naturgas Fyn havde ikke på noget tidspunkt i perioden 1982-2000 ansøgt Gas- og Var-

meprisudvalget om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. 

Spørgsmålet var, om Naturgas Fyn ved Gas- og Varmeprisudvalgets behandling af en 

fælles prisanmeldelse af 4. august 1982 og ved udvalgets løbende modtagelse af års-

regnskaber og budgetter, hvoraf forrentningen fremgik, fik en berettiget forventning om, 

at indregning af forrentning var tilladt. Spørgsmålet blev rejst i forbindelse med Naturgas 

Fyns anmeldelse af indskudskapitalens størrelse i forbindelse med et salg af en aktie-

post i et datterselskab i 2003. 

 

Den pågældende prisanmeldelse indeholdt et langtidsbudget frem til 2003 med angi-

velse af den forrentning af indskudskapitalen, som Naturgas Fyn ville tilskrive indskuds-

kapitalen. Både forrentningssats og størrelsen af indskudskapitalen fremgik af langtids-

budgettet. Den forrentningssats, som var anvendt i langtidsbudgettet, var dog ikke den 

rentesats, som Naturgas Fyn efterfølgende anvendte ved tilskrivning af forrentning til 

indskudskapitalen. Af langtidsbudgettet fremgik også, at forrentningen ikke blev indreg-

net i priserne og således ikke påvirkede disse, men alene blev tilskrevet indskudskapi-

talen. 

 

Anmeldelsen var en gyldighedsbetingelse i forhold til de anmeldte priser og betingelser. 

Gas- og Varmeprisudvalgte godkendte ikke priser og betingelser, men havde mulighed 

for at gribe ind, hvis disse måtte anses for urimelige. Af sekretariatets bekræftelse af 

modtagelsen fremgik, at denne ikke indebar nogen godkendelse af det anmeldte, men 
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alene en stillingtagen til, om denne opfyldte de formelle krav til en prisanmeldelse. Da 

anmeldelsen senere blev behandlet i Gas- og Varmeprisudvalget, besluttede udvalget 

at tage priserne til efterretning. Det fremgik af referatet, at man ikke var gået nærmere 

ind i selskabernes prisberegning. Begge dele fremgik af den efterfølgende meddelelse 

til Naturgas Fyn af resultatet af behandlingen. 

 

Naturgas Fyns forrentning af indskudskapitalen fremgik endvidere af noter til interes-

sentskabets årsregnskaber, som Gas- og Varmeprisudvalget løbende modtog. 

 

Der gjaldt på daværende tidspunkt ikke særlige formkrav til anmodninger om godken-

delse af forrentning af indskudskapital. 

 

Energiklagenævnet fandt, at den af Naturgas Fyn foretagne forrentning af indskudska-

pitalen måtte anses for godkendt af Gas- og Varmeprisudvalget. 

 

Energiklagenævnet lagde vægt på, at Gas- og Varmeprisudvalget fra den fælles prisan-

meldelse og det vedlagte langtidsbudget havde været vidende om, at Naturgas Fyn øn-

skede at tilskrive indskudskapitalen forrentning. Herefter fandt Energiklagenævnet, at 

Naturgas Fyn med føje kunne tolke udvalgets meddelelse i brev af 20. september 1982 

om, at anmeldelsen var behørig, således at forrentning af indskudskapital var godkendt, 

da der på dette tidspunkt ikke var krav om særskilt godkendelse af forrentning af ind-

skudskapitalen. Det er uklart, hvad Energiklagenævnet mener med, at der på dette tids-

punkt ikke forelå krav om særskilt godkendelse af forrentning af indskudskapitalen, da 

kravet herom har været gældende uforandret siden den første afskrivningsbekendtgø-

relse fra februar 1982. 

 

Energiklagenævnet lagde endvidere vægt på, at Gas- og Varmeprisudvalget løbende 

havde modtaget årsregnskaber, hvoraf forrentningen af indskudskapitalen fremgik, uden 

at udvalget havde haft bemærkninger hertil. Herefter fandt Energiklagenævnet ikke, at 

Gas- og Varmeprisudvalget havde modsat sig prisanmeldelsen. Da Gas- og Varmepris-

udvalget på denne baggrund løbende og igennem en længere periode havde modtaget 

Naturgas Fyns årsregnskaber, fandt Energiklagenævnet, at Naturgas Fyn med føje 

havde kunnet få den opfattelse, at forrentningen af indskudskapitalen var godkendt. 

 

Den anden afgørelse er Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2019 (j. nr. 

18/03306) om Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S’ indregning af forrentning af indskuds-

kapital for perioden 2007-2018 (VEKS-afgørelsen). 

 

VEKS havde i perioden 1982-2004 årligt tilskrevet indskudskapitalen forrentning uden 

på noget tidspunkt at have ansøgt Gas- og Varmeprisudvalget eller senere Energitilsy-

net om tilladelse hertil. Spørgsmålet var, om VEKS ved løbende at have sendt årsregn-

skaber og budgetter til Gas- og Varmeprisudvalget og senere til Energitilsynet, hvoraf 

forrentningen fremgik, var berettiget til at anse forrentningen for godkendt.  

 

VEKS havde ikke i perioden 1982-2004 indregnet forrentningen i priserne, men havde i 

perioden 2009-2016 indregnet 26.631.000 kr. i forrentning vedrørende perioden 1982-

2004. Spørgsmålet var dels om denne forrentning skulle tilbageføres, dels om den til-

skrevne forrentning for perioden 1982-2004 skulle medregnes ved opgørelsen af den 

indskudskapital, som VEKS søgte forrentet for perioden 2007-2018. 
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Det følger af de til Gas- og Varmeprisudvalget indsendte vedtægter for VEKS, at ind-

skudskapitalen skulle forrentes. VEKS har endvidere siden 1986 indsendt budgetter for 

det kommende års varmepriser, hvoraf fremgik, at VEKS beregnede, men ikke indreg-

nede, forrentning af indskudskapitalen, ligesom VEKS indsendte fra 1986 indsendte års-

regnskaber, hvoraf fremgik, at indskudskapitalen blev tilskrevet forrentning. Der var ikke 

på noget tidspunkt i perioden 1982-2004 dialog med hverken Gas- og Varmeprisudval-

get eller Energitilsynet om forrentning af indskudskapitalen eller om de indsendte bud-

getter og årsregnskaber. 

 

VEKS anså bl.a. med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse i Naturgas Fyn-sa-

gen tilskrivningen af forrentning af indskudskapitalen for perioden 1982-2004 for god-

kendt, da hverken Gas- og Varmeprisudvalget eller Energitilsynet havde gjort indsigelse 

mod de modtagne budgetter og årsregnskaber.  

 

Energiklagenævnet lagde efter gennemgang af regelgrundlaget siden den første afskriv-

ningsbekendtgørelse og praksis til grund for afgørelsen, at indregning af forrentning af 

indskudskapital i varmepriserne forudsatte Energitilsynets forudgående godkendelse, 

og at denne forudsatte en forudgående ansøgning herom. 

 

Energiklagenævnet var enigt med Energitilsynet i, at der ikke kunne stilles strenge form-

krav til en ansøgning om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital, men 

der skal dog foreligge en aktiv tilkendegivelse fra virksomheden om, at forrentning øn-

skes godkendt. Energiklagenævnet fandt det ikke tilstrækkeligt, at forrentningen fremgår 

af priseftervisninger, budgetter eller årsregnskaber, da Energitilsynet (som Gas- og Var-

meprisudvalget) ikke havde nogen forpligtelse til af egen drift at gennemgå disse for at 

afklare, om virksomheden ønskede indregning af forrentning af indskudskapital. 

 

Energiklagenævnet fandt videre, at der ikke var hjemmel til at godkende indregning af 

forrentning af indskudskapital for varmeår, som var afsluttede forud for ansøgningstids-

punktet. Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse, at Naturgas Fyn-afgørelsen 

ikke kunne føre til et andet resultat, da der her var sket forudgående godkendelse i over-

ensstemmelse med lovens krav. Energiklagenævnet bemærkede i tilknytning hertil, at 

Naturgas Fyn-afgørelsen var begrundet i det særlige hændelsesforløb i sagen, og ikke 

var udtryk for, at der kunne ske indregning af forrentning for tidligere år. Energiklage-

nævnet opretholdt således Naturgas Fyn-afgørelsen, men begrænsede den til det sær-

lige hændelsesforløb i sagen. 

 

Energiklagenævnet fandt ikke, at hverken passivitet, berettigede forventninger eller 

manglende vejledning kunne give VEKS krav på tilskrivning af forrentning for perioden 

1982-2004. 

 

Herefter stadfæstede Energiklagenævnet Energistilsynets afgørelse, hvorefter tilskriv-

ning af forrentning af indskudskapital for perioden 1982-2004 ikke kunne godkendes og 

indregnet forrentning i perioden 2009-2016 skulle tilbageføres over varmepriserne. 

 

Herudover følger det af Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 2007 (j. nr. 21-

356) om forrentning af indskudskapital i 2003/2004 for Central Kommunernes Transmis-
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sionsselskab I/S (CTR-afgørelsen), at godkendt ikke-udloddet forrentning af indskuds-

kapital i et interessentskab kan indregnes i den indskudskapital, som kan søges forrentet 

af interessentskabet. Den pågældende godkendte, men ikke udloddede forrentning, 

havde været indregnet i CTRs priser for 2001-2003 og indestod i virksomheden som 

overført overskud fra tidligere år. 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynet vurderer og tager i det følgende stilling til disse forhold: 

 

1. For hvilke(t) år forrentning kan beregnes (den såkaldte beregningsperiode). 

2. Størrelsen af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven (det såkaldte for-

rentningsgrundlag) – både den initiale og pr. 1. januar 2009. 

3. Det godkendte forrentningsbeløb 

4. Prisvirkning og indregning 

AD 1 BEREGNINGSPERIODEN 

 

Der er modtaget disse ansøgninger om forrentning af indskudskapital pr. e-mail fra eller 

på vegne af Vestforbrænding: 

- 30. december 2008 for 2009 

- 30. december 2009 for 2010 

- 19. marts 2010 for årene 2009 og 2010 

- 27. december 2010 for 2011 

- 30. december 2011 for 2012 

- 21. december 2012 for 2013 

- 9. juli 2013 for årene 2009-2012 

- 30. december 2013 for 2014 

- 23. december 2014 for 2015 

- 31. december 2015 for 2016   

- 28. december 2016 for 2017 

- 17. maj 2017 for 2018 

For alle år i perioden 2009-2018 har Vestforbrænding ansøgt om forrentning af ind-

skudskapital og fri egenkapital. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der kan beregnes forrentning af indskudskapital for årene 

2009 – 2018 (beregningsperioden), eftersom der er ansøgt forud for varmeårets afslut-

ning og dermed rettidigt i medfør af Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) praksis jf. 

bilag 1, afsnit 2.3. 
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AD 2 INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

 

Som det fremgår af bilag 1, afsnit 3.1, er begrebet ”indskudskapital” omtalt i varmefor-

syningsloven. Det er begrebet ”fri egenkapital” derimod ikke. Der er i varmeforsynings-

loven og afskrivningsbekendtgørelsen skabt hjemmelsgrundlag for, at Energitilsynet (nu 

Forsyningstilsynet) kan godkende forrentning af indskudskapital, men ikke forrentning 

af den fri egenkapital. 

 

Forsyningstilsynet afviser at tage stilling til opgørelsen af fri egenkapital, fordi der ikke 

er hjemmel til forrentning heraf i varmeforsyningsloven. 

DEN INITIALE INDSKUDSKAPITAL 

Vestforbrænding har opgjort den initiale indskudskapital til 267.431 t.kr. efter administra-

tionsgrundlaget på varmeområdet.   

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Vestforbrænding i tilstrækkelig grad har dokumenteret 

eksistensen af aktiverne i kapitalopgørelsen. Forsyningstilsynet har herved bl.a. lagt 

vægt på, at Vestforbrænding har fremsendt årsregnskab for 1980, byggeregnskab for 

Glostrup Forbrændingsanlæg og en Rambøll-rapport fra 2004, der redegør for og der-

udover opgør værdien af Vestforbrændings aktiver pr. 1. januar 2004. Af rapporten frem-

går etableringsåret for de enkelte aktiver, hvormed det kan fastslås, hvilke aktiver Vest-

forbrænding havde på tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapital. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Vestforbrænding med det nævnte materiale i 

tilstrækkelig grad har dokumenteret værdien af langt størstedelen af aktiverne. Forsy-

ningstilsynet vurderer dog, at opgørelsen skal korrigeres med beløbene anført i tabellen 

nedenfor: 

 

  

TABEL 3 | VESTFORBRÆNDINGS INITIALE INDSKUDSKAPITAL I ANSØGNING OG FORSYN-
INGSTILSYNETS VURDERING I SAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kapitalopgørelsens poster 
(t.kr.) 

Vestforbrændings 
vurdering i sagen 

Forsyningstilsynets vur-
dering i sagen 

Forskel 

 Netaktiver 
 

Centraler, veksler- og pumpestationer 

Anlæg under opførelse, netaktiver 

Anlæg under opførelse, forbrændingsanlæg 

Forbrændingsanlæg, afsluttet 

Driftsmidler 
 

78.780 78.780 0 

Centraler, veksler- og pumpestati-
oner 

15.371 15.371 0 

Anlæg under opførelse, netaktiver 14.183 14.183 0 

Anlæg under opførelse, forbræn-
dingsanlæg 

13.264 13.264 0 

Forbrændingsanlæg, afsluttet 239.146 238.097 -1.049 

Driftsmidler 0 0 0 

- Anlægsaktiver i alt 360.744 359.695 -1.049 

Tilgodehavender 5.860 5.860 0 

Likvider (beholdninger) 80.671 80.671 0 

- Omsætningsaktiver i alt 86.531 86.531 0 
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- Aktiver i alt 447.984 446.936 -1.049 

Samlet gæld/forpligtelser 180.553 180.553 0 

- Initial indskudskapital 267.431 266.382 -1.049 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Korrektion af værdien af forbrændingsanlæg 

Vestforbrænding har opgjort værdien af Glostrup Forbrændingsanlæg med udgangs-

punkt i kostpriserne fra byggeregnskabet. Kostpriserne er fremskrevet til 1981-priser for 

at afspejle teknologiudviklingen og afskrevet for restlevetid efter samme princip som 

nedskrevne genanskaffelsesværdier. Værdien af anlægget ved prisfremskrivning af 

kostpriserne kan opgøres til 424.779 t.kr.  

 

Endvidere har Vestforbrænding opgjort værdien af forbrændingsanlægget på baggrund 

af Rambøll-rapporten fra 2004. Forbrændingsanlægget opgøres på baggrund af de ak-

tiver, der var idriftsat pr. 1. januar 1981, tilbageskrevet til 1981-priser og afskrevet for 

restlevetid efter samme princip som beskrevet ovenfor. Om- og udbygninger af forbræn-

dingsanlægget mv. foretaget efter 1. januar 1981 er således ikke medtaget i værdian-

sættelsen. Værdien med udgangspunkt i Rambøll-rapporten er opgjort til 372.373 t.kr.  

 

For at tage højde for teknologisk udvikling og usikkerhed ved prisfremskrivningen af 

kostpriserne opgør Vestforbrænding værdien af forbrændingsanlægget som et gennem-

snit af de to opgjorte værdier, hvorefter værdien er opgjort til 398.576 t.kr.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Vestforbrænding i tilstrækkelig grad har taget højde for 

teknologisk udvikling ved prisfremskrivningen af anskaffelsespriserne ved denne me-

tode. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på det af Vestforbrænding anførte om, at 

der ved at anvende et gennemsnit af de to opgørelser opnås en teknologikorrektion på 

udviklingen i perioden 1970 frem til 2004 eller udviklingen frem til 1987 med en forud-

sætning om ligelig fordeling af teknologiudviklingen. 

 

Den gennemsnitlige værdi opgjort til 398.576 t.kr. fordeles med 60 pct. til varmesiden 

svarende til 239.146 t.kr. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse af 16. de-

cember 2015 om principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlaget efter varmeforsy-

ningsloven (herefter principnotatet), pkt. 100 (pkt. 51-52 i bilag 1), at viden opnået efter 

1. marts 1981, f.eks. viden om konkrete aktivers faktiske levetid, ikke kan anvendes til 

at forhøje standarderne i komponentlistens interval for forventede levetidsstandard, dvs. 

forhøje værdiansættelsen. Forsyningstilsynet har overvejet betydningen af, at Rambøll-

rapporten er udarbejdet i 2004 og således delvist er baseret på viden opnået efter 1981. 

Forsyningstilsynet hæfter sig ved, at Vestforbrænding ved værdiansættelsen tager ud-

gangspunkt i kostpriser og anvender Rambøll-rapporten til dels at understøtte denne 

værdiansættelse ved at foretage en selvstændig beregning på baggrund heraf, dels for 

at tage højde for teknologisk udvikling siden etableringen af anlægget i 1970. I den for-

bindelse kan Forsyningstilsynet imidlertid konstatere, at anvendelsen af Rambøll-rap-

porten medfører, at værdiansættelsen bliver fastsat lavere end hvis der alene var taget 

udgangspunkt i kostpriserne. Desuden bliver der ved at tage højde for teknologisk ud-
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vikling ikke blot tale om nedskrevne anskaffelsesværdier, men nedskrevne genanskaf-

felsesværdier i overensstemmelse med principperne for værdiansættelse i komponent-

listen. 

 

Forbrændingsanlæggets værdi er opgjort på baggrund af en række delkomponenter 

med forskellige levetider. For tekniske installationer og produktionsanlæg er der anvendt 

en levetid på 40 år. For tekniske bygninger og terrænarbejder er der anvendt en levetid 

på 50 år, mens administrations-/kontorbygningers værdi er fastsat med en levetid på 

100 år.  

 

Herudover er visse poster fastsat ud fra Vestforbrændings vurdering af, om posten rela-

terer sig til tekniske installationer og produktionsanlæg, tekniske bygninger og terræn-

arbejder eller administrations-/kontorbygninger, jf. ovenfor. For følgende poster har 

Vestforbrænding anvendt en levetid på 100 år: 

 

- Arkitekt (rk. 13-16 i Rambøllark) 

- Konstruktionsingeniør (rk. 13-16 i Rambøllark) 

- VVS - ingeniør (rk. 13-16 i Rambøllark) 

 

Vestforbrænding har oplyst, at levetiden på 100 år for de nævnte poster er baseret på, 

at der efter Vestforbrændings vurdering er tale om ydelser relateret til bygningerne, da 

der f.eks. typisk ikke anvendes arkitekter i forbindelse med tekniske installationer. Det 

er Vestforbrændings vurdering, at såfremt bygninger opgøres alene vil de have en leve-

tid på 100 år. Vestforbrænding har hertil oplyst, at der ikke er dokumentation som ret-

færdiggør en opdeling mellem de forskellige bygninger (teknisk/administrativ), og at 

Vestforbrænding ikke er i besiddelse af yderligere dokumentation.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af principnotatet, pkt. 80-83 (pkt. 49-50 i 

bilag 1), at der stilles skærpede krav til dokumentation for levetider, der afviger fra kom-

ponentlistens levetider. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Vestforbrænding ikke i tilstrækkelig grad har dokumente-

ret, at de angive poster alene vedrører administrations-/kontorbygninger og ej hellere 

andre produktionsbygninger, der efter komponentlisten typisk værdiansættes sammen 

med produktionsanlægget med en levetid på 30-40 år afhængig af type af anlæg. Vest-

forbrænding har ikke forelagt dokumentation for, at disse poster eller bygninger har en 

forventet levetid på 100 år. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Vestforbrænding 

ikke har dokumenteret, at posterne alene vedrører bygninger og ikke til dels tekniske 

installationer. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at posterne ikke kan værdiansættes ud 

fra en forventet levetid på 100 år.  

 

Forsyningstilsynet finder det ikke dokumenteret, at posterne alene vedrører administra-

tions-/kontorbygninger og der kan ikke foretages en fordeling mellem tekniske bygninger 

og administrations-/kontorbygninger. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at levetiden i 

stedet må fastsættes med en levetid på 50 år som øvrige poster, der vedrører tekniske 

bygninger, da Forsyningstilsynet finder det godtgjort, at posterne vedrører bygninger. 

Korrektionen af levetiden medfører en nedjustering af forbrændingsanlægget til 396.828 

t.kr., hvorefter værdien til varmesiden (60 pct. heraf) fastsættes til 238.097 t.kr. jf. tabel 

3 ovenfor. 
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FORDELING MELLEM AFFALD OG VARME 

Vestforbrænding har oplyst, at den anvendte fordelingsnøgle mellem affald og varme på 

tidspunktet for opgørelsen af den initiale indskudskapital var 60/40, hvor 60 pct. fordeles 

til varmesiden. Denne fordeling anvendes af Vestforbrænding på forbrændingsanlægget 

samt øvrige aktivposter og gældsposter, der vedrører produktionen. 

 

Som dokumentation herfor har Vestforbrænding fremsendt et notat fra 1997, der angi-

ver, at den anvendte fordeling mellem affald og varme fra 1983 var 60/40, hvor 60 pct. 

blev fordelt til varmesiden. Forsyningstilsynet vurderer, at Vestforbrænding i tilstrækkelig 

grad har dokumenteret, at det er den tidligste kendte fordelingsnøgle, der har været 

anvendt til at fordele fællesomkostningerne mellem affald og varme.  

 

Aktiver og gældsposter, der alene vedrører varmedistribution er ikke fordelt, men indgår 

100 pct. 

 

Aktivposterne likvider og varebeholdninger i årsregnskabet for 1980 er ikke fordelt mel-

lem distribution og produktion. Vestforbrænding fordeler derfor de samlede likvider med 

80 pct. til distribution og 20 pct. til produktion, da 80 pct. af langfristede gældsforpligtelser 

vedrører distribution, mens 20 pct. vedrører produktion. Tilsvarende fordeles varebe-

holdningerne efter samme fordeling som posten ”anden gæld (kreditorer)”, da det anta-

ges, at omkostningerne til lagerbeholdningen er afholdt på samme måde som skyldige 

omkostninger til kreditorerne. Produktionens andel af likvider og varebeholdninger for-

deles herefter med 60 pct. til varmesiden. 

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at denne fordeling kan lægges til grund ved opgørelsen 

af den initiale indskudskapital, som herefter udgør 266.382 t.kr.  

 

Forsyningstilsynet har ikke foretaget en prøvelse af rimeligheden af selve omkostnings-

fordelingen i denne sag.   

EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER 

Indskud 

Vestforbrænding har oplyst, at der har været en række efterfølgende indskud vedrø-

rende varmesiden. Senest ved e-mail af 16. maj 2019 har Vestforbrænding opgjort be-

løbet til 369.581 t.kr. inkl. forrentning i perioden 1983-2008. Vestforbrænding har opgjort 

de efterfølgende indskud på følgende måde:  

 

Forrentning i perioden 1983-2008 311.775.000 kr. 

Heraf til varme   210.649.400 kr.  

Efterfølgende indskud fra Ejerkommunerne 201.886.001 kr. 

Heraf til varme (60 pct.)  121.131.601 kr.  

Kontant indskud vedr. AFAV   63.000.000 kr. 

Heraf til varme (60 pct.)    37.800.000 kr.  

I alt indskud fra 1980 og frem  576.661.001 kr. 

I alt indskud vedr. varmesiden   369.581.001 kr.  
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I det følgende behandles Forsyningstilsynet vurdering af hvorvidt de 3 opgjorte poster 

fuldt eller delvist kan anses som efterfølgende indskud og dermed kan indgå ved opgø-

relsen af indskudskapitalen pr. 1. januar 2009.  

 

Ad indregnet forrentning i perioden 1983-2008 

Vestforbrænding har ikke for 1983 eller nogen af de følgende varmeår frem til 2008 

særskilt ansøgt om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital med angi-

velse af rentesats og opgørelse af indskudskapitalen. 

Det følger imidlertid af praksis, at der ikke stilles strenge formkrav til ansøgninger om 

tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne. Det er tilstræk-

keligt, at varmeforsyningsvirksomheden aktivt tilkendegiver, at forrentning ønskes ind-

regnet. Af Vestforbrændings prisanmeldelse i brev af 25. marts 1983 fremgik, at forrent-

ning af indskudskapitalen var indregnet i varmepriserne med 17 pct. p.a., som senere 

blev nedsat til 14 pct. p.a. Vestforbrænding tilkendegav herved, at forrentning af ind-

skudskapital ønskedes indregnet i priserne. Senere præciserede Vestforbrænding i brev 

af 13. maj 1983, at man ansøgte om en rentesats udtrykt som diskontoen pr. 1. januar 

tillagt 4 pct. p.a. I overensstemmelse hermed behandlede Gas- og Varmeprisudvalget 

anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse til indregning af forrentning. I brev af 31. 

august 1983 meddelte Gas- og Varmeprisudvalget godkendelse af indregning i varme-

priserne af en forrentning af den indskudte kapital på diskontoen + 4 pct. Samtidig med-

delte udvalget, at man ikke havde taget stilling til kapitalgrundlaget og anmodede Vest-

forbrænding om at fremsende en opgørelse, som kunne danne grundlag for beregning 

af forrentning. Efterfølgende har Vestforbrænding i 1984 været i dialog med Gas- og 

Varmeprisudvalget om opgørelsen af den indskudte kapital og har i perioden 1983 -1986 

fremsendt flere langtidsbudgetter med angivelse af indregnet forrentning frem til hen-

holdsvis 1998 og 2003. 

Ved brevene af 25. marts og 13. maj 1983 tilkendegav Vestforbrænding aktivt, at man 

ønskede forrentning indregnet for 1983 og de følgende år. Under dialogen med Gas- og 

Varmeprisudvalget de følgende år om opgørelsen af den indskudte kapital bekræftede 

Vestforbrænding dette ønske. I korrespondancen indgik langtidsbudgetter frem til 2003, 

hvorved Vestforbrænding tilkendegav, at man ønskede tilladelse til indregning af forrent-

ning uden tidsbegrænsning. Gas- og Varmeprisudvalget behandlede i 1983 og de føl-

gende år Vestforbrændings anmodning i overensstemmelse hermed og har ikke overfor 

Vestforbrænding tilkendegivet, at godkendelsen var begrænset til de perioder, som var 

dækket af langtidsbudgetterne. Gas- og Varmeprisudvalget og Energitilsynet har heller 

ikke efterfølgende gjort indsigelse mod Vestforbrændings løbende prisanmeldelser. Her-

efter må Vestforbrænding anses for rettidigt at have ansøgt om tilladelse til indregning 

af forrentning for 1983 og for at have været berettiget til at gå ud fra, at ansøgningen 

også dækkede hvert af de følgende år frem til 2009, hvor Vestforbrænding særskilt an-

søgte om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital. 

Ved Gas- og Varmeprisudvalgets brev af 31. august 1983 godkendte udvalget den an-

søgte rentesats. 
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Derimod tog udvalget i brevet af 31. august 1983 udtrykkeligt forbehold for opgørelsen 

af den indskudte kapital og dermed for godkendelse af forrentningsgrundlaget. Vestfor-

brænding redegjorde i brev af 22. september 1983 og igen i breve af 8. marts og 8. maj 

1984 for opgørelsen af den indskudte kapital. Det fremgår af udkast til referat dateret 

den 14. marts 1984 til møde i Gas- og Varmeprisudvalget den 2. april 1984, at opgørelse 

af indskudskapitalen skulle behandles på mødet. Punktet vedrørende Vestforbrænding 

blev imidlertid ikke en del af dagsordenen på mødet den 2. april 1984. Behandlingen af 

Vestforbrændings ansøgning om underskudsfremførsel og i den forbindelse også for-

rentning af indskudskapital blev i stedet behandlet på Gas- og Varmeprisudvalgets 

møde den 18. juni 1984, hvor opgørelsen af indskudskapitalen og forrentningen heraf 

over de følgende 15 år ifølge sagsakterne blev godkendt med mindre korrektioner. Det 

fremgår ikke af sagen, hvorledes godkendelsen blev meddelt Vestforbrænding. Vestfor-

brænding har imidlertid oplyst, at ansøgningen om underskudsfremførsel blev godkendt, 

herunder langtidsbudgetterne, der indeholdt opgørelser af forrentning af indskudskapi-

tal, og at det ses, af de følgende års korrespondance mellem Gas- og Varmeprisudvalget 

(senere Energitilsynet) og Vestforbrænding, at Vestforbrændings varmepriser er baseret 

herpå. Herefter må det lægges til grund, at godkendelsen blev meddelt Vestforbrænding 

efter mødet. 

Efterfølgende anmeldte Vestforbrænding varmepriser for 1985 og 1986 indeholdende 

indregning af forrentning af indskudskapital og vedlagt langtidsbudgetter, hvoraf forrent-

ning af indskudskapital ligeledes fremgik. 

På dette grundlag må Gas- og Varmeprisudvalget anses for at have meddelt Vestfor-

brænding tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne for 

1983 og de følgende varmeår. Hændelsesforløbet er sammenligneligt med Naturgas 

Fyn-sagen, idet Vestforbrændings forventningsposition dog er betydeligt stærkere. Her-

ved lægges særligt vægt på, at Vestforbrænding i modsætning til Naturgas Fyn faktisk 

ansøgte om tilladelse til indregning af forrentning, at ansøgningen om godkendelse af 

forrentning i modsætning til Naturgas Fyn-sagen blev behandlet i Gas- og Varmeprisud-

valget, at Gas- og Varmeprisudvalget behandlede ansøgningen som en ansøgning dæk-

kende ansøgningsåret 1983 og følgende år uden tidsbegrænsning, at Gas- og Varme-

prisudvalget modtog langtidsbudgetter frem til 1998 og 2003, hvoraf forrentningen frem-

gik, at Gas- og Varmeprisudvalget i modsætning til Naturgas Fyn-sagen godkendte både 

rentesats og opgørelsen af indskudskapitalen, at godkendelse af begge dele blev med-

delt Vestforbrænding uden forbehold, og at Vestforbrænding i modsætning til Naturgas 

Fyn løbende har indregnet den godkendte forrentning i varmepriserne. Selv om Vestfor-

brænding ikke særskilt og forudgående har søgt om tilladelse til indregning af forrentning 

for hvert af de omhandlede år og aldrig har modtaget en udtrykkelig godkendelse af 

indregningen af forrentning i de omhandlede år, vurderes det således, at Vestforbræn-

ding har været berettiget til at gå ud fra, at en sådan godkendelse var opnået. Energi-

klagenævnets afgørelse i Naturgas Fyn-sagen, hvor forventningspositionen var sva-

gere, bekræfter dette resultat. 

Gas- og Varmeprisudvalget har ikke overfor Vestforbrænding tilkendegivet, at godken-

delsen var begrænset til de perioder, som var dækket af langtidsbudgetterne. Gas- og 
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Varmeprisudvalget og Energitilsynet har ikke efterfølgende gjort indsigelse mod Vest-

forbrændings løbende prisanmeldelser.  

Forsyningstilsynet har sammenholdt forrentningen i pct. med diskontoen + 4 pct. (1987-

2008), samt den lange byggerente + 1 pct. (1997-2008) og kan konstatere, at forrent-

ningen ikke overstiger disse i de enkelte år. Der er således ikke grundlag for at antage, 

at Vestforbrænding i perioden 1983-2008 har indregnet forrentning i strid med Gas- og 

Varmeprisudvalgets godkendelse. Vestforbrænding må på denne baggrund have været 

berettiget til at gå ud fra, at langtidsbudgetterne alene skulle tjene til illustration af de 

økonomiske konsekvenser af underskudsfremførslen for de af Gas- og Varmeprisudval-

get ønskede perioder, og at der ikke heri lå nogen tidsbegrænsning af godkendelsen. 

Herefter har Vestforbrænding været berettiget til at indregne forrentning af indskudska-

pital i varmepriserne frem til 2009, hvor Vestforbrænding på ny ansøgte om tilladelse til 

indregning af forrentning. 

 

Ad efterfølgende indskud fra ejerkommuner  

I oktober 2017 oplyste Vestforbrænding om følgende indskud fra ejerkommunerne:  

 

- 1990: 11,6 mio. kr.  

- 2003: 38,4 mio. kr.  

- 2004: 6,8 mio. kr. og 4,5 mio. kr. 

- I alt = 61,3 mio. kr.  

 

Vestforbrænding har oplyst, at alle disse indskud var kontantindskud og har som doku-

mentation herfor fremsendt årsregnskaberne for 1990, 2003 og 2004. Vestforbrænding 

har anført, at indskuddene skal fordeles mellem affald og varme: 

 

Forsyningstilsynet har under sagsbehandlingen anført, at det angivne indskud på 6,8 

mio. kr. fra 2004 er angivet som et tilgodehavende under balancen som ”indskud fra 

interessenter”, hvorfor det ikke er dokumenteret, at dette faktisk er indskudt.  

 

Vestforbrænding har efterfølgende angivet, at det fremgår af årsregnskabet for 2009, at 

dette tilgodehavende er nedbragt til 1,7 mio. kr. ultimo 2009 (posten er her angivet som 

”krav på indbetaling af virksomhedskapital”), hvorfor indskuddene i perioden 2004-2009 

udgør 5,1 mio. kr.  

 

Forsyningstilsynet har gennemgået Vestforbrændings årsregnskaber for perioden 2004-

2009.  

 

Forsyningstilsynet kan konstatere følgende udvikling i balanceposten under tilgodeha-

vender ”indskud fra interessenter” (fra 2007 og frem angivet som ”krav på indbetaling af 

indskudskapital ”) fra 2004 og frem til 2009:  

 

2004-regnskab: 6.766 t.kr. 

2005-regnskab: 5.229 t.kr. (-1.537 t.kr.) 

2006-regnskab: 4.411 t.kr. (-818 t.kr.) 
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2007-regnskab: 3.551 t.kr. (-860 t.kr.) 

2008-regnskab: 2.649 t.kr. (-902 t.kr.) 

2009-regnskab: 1.700 t.kr. (-949 t.kr.) 

 

Forsyningstilsynet kan endvidere konstatere, at der er angivet et indskud i årsregnska-

bet for 2004 under noten til kapitalkonto, note 22, s. 28. For de øvrige år 2005-2009 kan 

der ikke konstateres en tilsvarende postering af indskud. 

 

Først fra 2007 og frem fremgår en post angivet ”Indskudskapital” særskilt i Vestforbræn-

dings årsregnskab. Af Vestforbrændings årsregnskaber for 2003-2006 fremgår derimod 

en opgørelse af kapitalkontoen. Det er således ikke muligt at følge ændringer i indskuds-

kapitalen i hele perioden. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af årsregnskaberne for 2007-2009, at den 

angivne indskudskapital i 2009 svarende til 313.155 t.kr. er uændret i perioden 2006-

2009, selvom tilgodehavendet vedrørende indskud fra interessenter er nedbragt i den 

pågældende periode, jf. oversigten ovenfor.   

 

Forsyningstilsynet vurderer, at nedbringelsen af tilgodehavendet vedrørende indskud fra 

interessenter fra 2004-2009 ikke dokumenterer, at der er indskudt yderligere kapital – 

altså stillet yderligere midler til rådighed for varmeforsyningsvirksomheden, da nedbrin-

gelsen af tilgodehavendet på indskud kan skyldes andre forhold end, at der er indskudt 

midler. Der kan f.eks. være tale om, at en interessent er udtrådt og dermed ikke skal 

betale indskud alligevel eller at en interessent har fået nedsat det skyldige beløb, der 

skal indskydes i interessentskabet. Forsyningstilsynet har herved også lagt vægt på, at 

indskudskapitalen i årsregnskabet har været uændret i perioden 2006-2009, selvom der 

er sket nedbringelse af tilgodehavendet vedrørende indskud fra interessenter.  

 

Vestforbrænding har efterfølgende i maj 2019 beregnet de efterfølgende indskud fra 

ejerkommunerne med udgangspunkt i den angivne indskudskapital i årsregnskabet for 

2009 fratrukket indskud angivet i regnskabet for 1980 samt indskuddet vedrørende 

AFAV (313.155 t.kr. (indskudskapital i årsregnskab 2009) – 48.269 t.kr. (indskudskapital 

i årsregnskab 1980) – 63.000 t.kr. (indskud vedrørende AFAV) = 201.886 t.kr.). Dette 

beløb i alt 201.886 t.kr. er fordelt med 60 pct. til varmesiden, hvorefter beløbet 

121.131.601 kr. fremkommer.  

 

Indskudskapital er midler stillet til rådighed for varmeforsyningsvirksomheden jf. Energi-

tilsynets tilkendegivelse af 30. januar 2018 om selskabsretlige kapitalændringer (heref-

ter notatet om selskabsretlige kapitalændringer), pkt. 33-35 (pkt. 83 i bilag 1). Forsy-

ningstilsynet bemærker, at indskudskapital angivet i årsregnskab efter årsregnskab ikke 

uden videre kan sidestilles med indskudskapital efter varmeforsyningsloven. Det kan 

dog anvendes til at underbygge, at der er foretaget de pågældende indskud. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at der ikke på baggrund af regnskaberne for 

2004-2009 kan konstateres, på hvilket grundlag indskudskapitalen i 2009-regnskabet er 
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opgjort, herunder om der indgår tidligere indregnet forrentning af indskudskapital i den 

opgjorte værdi. Ændringer i tilgodehavende på indskud fra interessenter/krav på indbe-

taling af indskudskapital har ikke medført ændringer i indskudskapitalen opgjort i regn-

skaberne, hvilket understøtter at indskudskapitalen i årsregnskabet ikke er opgjort i over-

ensstemmelse med de principper, der gælder ved opgørelsen af indskudskapital efter 

varmeforsyningsloven.   

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund heraf, at Vestforbrænding ikke blot kan opgøre 

de efterfølgende indskud som differencen mellem indskudskapitalen angivet i årsregn-

skabet for 2009 og kommunernes indskud angivet i 1980-regnskabet fratrukket indskud-

det vedrørende AFAV.  

 

Vestforbrænding har i øvrigt oplyst, at Vestforbrændings interessenter har været optaget 

på forskellige vilkår, men at der altid har været betalt et kontant indskud beregnet i for-

hold til den kapacitet af anlægget, som interessenten har behov for i forhold til sin årlige 

affaldsmængde. Vestforbrænding har oplyst, at interessenternes indskud i nogle tilfælde 

har været betalt som kontant indskud med bagudrettet modregning af affaldsgebyr i til-

fælde, hvor interessenten tidligere har leveret affald til Vestforbrænding som ikke-inte-

ressent og således har betalt et tillæg til affaldstaksten (affaldsgebyr som alene blev 

betalt af ikke-interessenter) til dækning af de omkostninger, som interessenterne har 

dækket med deres indskud.  

 

Forsyningstilsynet forstår dette som, at disse interessenter har skulle indbetale en min-

dre del end det angivne indskud, da de tidligere betalte tillæg modregnes i det beløb, 

der skal indbetales. Forsyningstilsynet vurderer, at en tidligere indbetaling af et affalds-

gebyr, der modregnes i det beløb den nye interessent skal indbetale, ikke kan anses 

som indskudskapital. Der er ikke tale om en gæld, der konverteres til indskudskapital, 

men derimod tale om betaling af gebyrer til dækning af en del af de faste omkostninger 

på samme måde, som ved betaling af affaldstakster. Forsyningstilsynet vurderer, at 

dette ikke ændrer ved, at interessenterne anerkender dette som et indskud. Forsynings-

tilsynet bemærker, at det alene er nye midler stillet til rådighed for varmeforsyningsvirk-

somheden, der kan anses som efterfølgende indskud ved opgørelsen af indskudskapi-

talen efter varmeforsyningsloven, jf. notatet om selskabsretlige kapitalændringer, pkt. 

33-35 (pkt. 83 i bilag 1). Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det alene er 

det faktiske indskudte beløb (altså indskuddet minus modregningsbeløbet), der kan an-

ses som et efterfølgende indskud ved opgørelsen af indskudskapitalen efter varmefor-

syningsloven.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det ikke af indskudskapitalen fra årsregnskaberne 

fremgår, hvor stor en andel af indskudskapitalen, der er fremkommet ved modregning i 

tidligere indbetalte affaldsgebyrer. Også af den grund, finder Forsyningstilsynet, at de 

efterfølgende indskud ikke blot kan opgøres som differencen mellem indskudskapitalen 

i 2009-regnskabet og 1980-regnskabet fratrukket indskuddet i forbindelse med optagel-

sen af AFAV i Vestforbrænding, da der ikke herved er dokumenteret, at hele differencen 
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er faktiske indskud af yderligere midler (stillet til rådighed for varmeforsyningsvirksom-

heden).  

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående, at Vestforbrænding ikke blot kan 

”regne baglæns” ved at sammenligne to poster i hhv. 1980- og 2009-regnskabet og heraf 

udlede, hvad der må være indskudt. Vestforbrænding skal kunne dokumentere hvert 

enkelt indskud af yderligere midler og at er tale om, at der er stillet yderligere midler til 

rådighed for varmeforsyningsvirksomheden i hvert enkelt tilfælde. Da Vestforbrænding 

ikke har forelagt dokumentation for hvert enkelt indskud, finder Forsyningstilsynet, at 

Vestforbrænding ikke har dokumenteret, at der er sket efterfølgende indskud til varme-

forsyningsvirksomheden på 121.131.601 kr. 

 

Forsyningstilsynet vurderer dog, at Vestforbrænding har dokumenteret, at der er foreta-

get indskud svarende til 11,6 mio. kr. i 1990, da det bl.a. fremgår af årsregnskabet for 

1990. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Vestforbrænding med regnskabet for 

2003 og 2004 har dokumenteret yderligere indskud på 38,4 mio. kr. i 2003 og 4,5 mio. 

kr. i 2004.   

 

Samlet set finder Forsyningstilsynet, at Vestforbrænding har dokumenteret efterføl-

gende kontante indskud opgjort til 54,5 mio. kr. (11,6 mio. kr. (1990) + 38,4 mio. kr. 

(2003) + 4,5 mio. kr. (2004) = 54,5 mio. kr.), hvoraf 60 pct. svarende til 32,7 mio. kr. i 

overensstemmelse med det af Vestforbrænding angivne kan antages at vedrøre varme-

siden. 

 

Ad indskud af AFAV 

Vestforbrænding har oplyst, at indskuddet af AFAV på 63 mio. kr. er indskudt i forbin-

delse med at interessentkommunerne i AFAV blev optaget som interessenter i Vestfor-

brænding og at indskuddet bestod af følgende: 

 

- Betalt kapacitetsafgift 29,4 mio. kr.  

- Ejendomsværdi 20,1 mio. kr. 

- Løsøre/maskiner/lager 6,5 mio. kr. 

- Kassebeholdning (fratr. omk.forpl.) 7,0 mio. kr. 

- I alt 63,0 mio. kr. 

 

Vestforbrænding har oplyst at AFAV var en affaldshåndteringsvirksomhed, der forestod 

affaldssortering og -behandling i syv kommuner som ikke ejede varmeforsyningsanlæg. 

 

Vestforbrænding har desuden oplyst, at Vestforbrænding skulle overtage aktiverne i 

AFAV mod at de indskydende interessentkommuner modtog ejerandele i Vestforbræn-

ding, og at alle interessenter herefter ejer en andel af forbrændingsanlægget, herunder 

en andel af de indskudte anlægsaktiver. Det er derfor Vestforbrændings vurdering, at 

indskuddet af AFAV ikke kan ses som et indskud af affaldsaktiviteter alene, men at der 

henset til, at AFAV er indskudt mod ejerandele i forbrændingsanlægget bør anlægges 

samme vurdering, som hvis der var blevet indskudt kapital kontant. Vestforbrænding 
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bemærker dog, at indskuddet ikke direkte er sket med kontanter, men med værdier der 

sidestiller de nye interessenter med de eksisterende interessenter. 

 

Vestforbrænding bemærker endvidere, at der har fundet en markedsvurdering sted i 

forbindelse med indskuddet, og at der har været modstridende interesser mellem de 

indskydende parter og de erhvervende parter, hvorfor transaktionen efter Vestforbræn-

dings vurdering kan sidestilles med, at der er indskudt kontanter, og at aktiverne er er-

hvervet for disse kontanter. Det er Vestforbrændings vurdering, at investeringen i af-

faldsaktiviteter i høj grad har været til fordel for varmekunderne, da udvidelsen af Vest-

forbrændings opland har været med til at sikre billigt brændsel til varmeproduktionen.  

 

Det er dermed Vestforbrændings vurdering, at indskuddet skal behandles som et kon-

tant indskud, der skal fordeles mellem varme- og affaldssiden med 60 pct./40 pct.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at indskuddene af aktiver i forbindelse med AFAV må anses 

som at vedrøre affaldssiden og dermed ikke kan indgå som en del af indskudskapitalen 

efter varmeforsyningsloven. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at der er tale 

om en affaldshåndteringsvirksomhed og erhvervelse af affaldsaktiver. Investeringer i af-

faldsaktiver anses efter Forsyningstilsynets vurdering som særomkostninger/investerin-

ger til affaldssiden, hvorfor indskud hertil vil skulle fordeles med 100 pct. til affaldssiden, 

jf. notat om forenet produktion, pkt.111-115 (pkt. 82 i bilag 1), modsætningsvis. Med 

andre ord betragtes den varmeprismæssige indskudskapital i AFAV at udgøre 0 kr. 

 

Vestforbrænding anfører, at indskuddene i forbindelse med optagelsen af AFAV kan 

sidestilles med, at der er indskud kontanter og at disse er anvendt til at købe aktiverne i 

AFAV. Forsyningstilsynet bemærker, at dette ikke ændrer ved Forsyningstilsynets vur-

dering, da efterfølgende indskud der anvendes til anskaffelse af affaldsaktiver ikke an-

ses som at vedrøre varmesiden og dermed ikke kan være en del af indskudskapitalen 

til varmesiden. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at forholdet mellem ejerkommunerne og hvor stor en andel 

de ejer af den samlede virksomhed heller ikke har betydning. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at indskuddene vedrørende 

AFAV ikke kan indgå som en del af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven.  

Udlodninger 

Vestforbrænding har oplyst, at der ikke har været udlodninger i perioden. Forsyningstil-

synet har lagt denne oplysning til grund.  

OPSUMMERING 

Forsyningstilsynet finder samlet, at forrentningsgrundlaget for Vestforbrænding den 1. 

januar 2009, er 509.731 t.kr., opgjort på følgende måde: 

Initial indskudskapital 266.382 t.kr.  

Tillæg i form af forrentning for perioden 1983-2008 210.649 t.kr. 
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Tillæg i form af indskud fra ejerkommuner i 1990, 2003 og 2004  32.700 t.kr. 

I alt:    509.731 t.kr. 

Vestforbrænding har oplyst, at der ikke har været yderligere indskud og udlodninger i 

ansøgningsperioden.  

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 fast-

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

terede model, 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”. Fra og med 2017 skal forrentningsbeløbet beregnes efter ”den 

nye WACC-model”. Det indgår i afsnit 3A og 3C. 

AD 3A DEN NYE WACC-MODEL 

 

Af hensyn til overskueligheden er beregningerne af henholdsvis den øvre og den nedre 

grænse for forrentningssatsen i det vejledende interval for branchen, jf. WACC-notat (se 

bilag 1), nedenfor samlet for alle ansøgningsår. Tabel 4 viser parameterværdierne, som 

er anvendt i udregningen af det vejledende interval for forrentningssatsen for branchen. 

Tabel 5 viser beregningen af det vejledende interval for henholdsvis den øvre og den 

nedre grænse for forrentningsbeløb for Vestforbrænding ved anvendelse af disse for-

rentningssatser. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperioden 

skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets be-

gyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med en 

indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over for-

rentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der udøves 

et skøn for år 2 osv. Tabel 4 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, som er 

anført under 3C og med indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fastlægges. 

 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Øvre 
grænse 

          

Beta (aktiv) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Beta (egen-
kapital) 

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Gældsrisi-
kopræmie 
(pct.) 

1,5 1,7 1,4 2,0 2,4 1,5 1,1 1,3 1,4 1,1 
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Høj rente 
(pct.) 

10,9 7,7 7,0 7,5 6,4 6,7 7,0 6,6 6,4 6,4 

Lavere 
rente (pct.) 

6,2 3,3 2,0 3,1 2,1 1,6 1,1 0,9 0,8 0,5 

Nedre 
grænse 

        
  

Beta (aktiv) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Beta 
(egenkapi-
tal) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gælds-
risiko-
præ-
mie 
(pct.) 

1,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 

Høj rente 
(pct.) 

7,4 4,2 3,4 3,9 2,6 2,9 3,0 2,6 2,4 2,4 

Lavere 
rente (pct.) 

5,8 2,6 1,7 2,6 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Note: Se bilag 2 for fastsættelsen af parametrene for 2018. For de øvrige parametre henvises der til 

WACC-notatet, jf. afsnit 4 i bilag 1. 

 

  
TABEL 5 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR VESTFORBRÆNDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indskudska-
pital (t.kr.) 509.731  558.015   598.869   638.098   680.087   714.815   752.275   793.884   833.538   875.152  

Beregnet 
forrentning         

  

Øvre grænse 
(t.kr.)  49.685   37.664   36.677   44.033   36.901   39.663   44.090   42.168   44.358   45.730  

Nedre 
grænse (t.kr.)  35.676   21.387   18.365   23.591   15.166   17.628   19.279   17.019   16.924   17.571  

Kilde: Forsyningstilsynet 

KRITERIER FOR INDPLACERING AF VESTFORBRÆNDING I DET VEJLE-

DENDE BELØBSINTERVAL 

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

oplysninger til brug for skønnet over hvor i intervallet i tabel 5, at Vestforbrændings for-

rentningsbeløb skal ligge. Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at inddrage 

andre supplerende kriterier.  

Forsyningstilsynet bemærker, at risikoprofilen ud fra det oplyste således i det væsentlige 

har været uændret i perioden 2009-2018. I gennemgangen nedenfor sondres derfor 

ikke mellem risikoprofilen for enkelte år, men foretages en samlet vurdering til brug for 

skønnet for alle år i perioden. 
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Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fundet 

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

kriterier for Vestforbrænding indikerer isoleret for hvert kriterie følgende: 

 Finansiel gearing: Vestforbrænding har oplyst en rentebærende gæld vedr. varme-

aktiviteterne, der i hele perioden 2009-2018 svarer til en gearing på godt 60%. Dette 

kriterie er neutralt for risikovurderingen i forhold til branchen generelt. 

 

 Slutbrugere: Vestforbrænding har levering af varme til slutbrugere (ca. 40-55% 

af den leverede varme er til slutkunder, og sker til en pris som er under branchens 

gennemsnitspris), hvilket isoleret set trækker i retning af en lav risiko i forhold til 

branchen generelt. Dette skyldes, at risikoen ved distribution er meget begrænset, 

da selskabet har adgang til slutkunden, hvorfor man er sikret indregning af sine 

omkostninger. Den eneste risiko er kundeflugt. Denne kan være begrænset, så-

fremt der er tilslutnings- eller forblivelsespligt, eller såfremt virksomheden har lave 

priser, hvilket reducerer risikoen for, at der opstår en negativ prisspiral, hvor kun-

derne forlader varmevirksomheden og dermed indirekte øger prisen for de reste-

rende kunder. For Vestforbrænding har ingen af kunderne tilslutnings- eller forbli-

velsespligt, hvilket trækker i retning af højere risiko i forhold til branchen generelt. 

 

 Konkurrencesituationen: Vestforbrænding har angivet, at der er konkurrerende le-

verandører tilsluttet de net, som de leverer til (CTR og VEKS). Varmelevering sker 

gennem Varmelast, der er et lastfordelingssamarbejde mellem CTR, HOFOR og 

VEKS. Levering tildeles efter varmepriser hos de enkelte varmeproducenter. Vest-

forbrænding vurderer at konkurrenterne potentielt kan erstatte en væsentlig del af 

deres varmeproduktion. Dog har varme fra Vestforbrænding i perioden 2009-2018, 

sammen med de øvrige affaldsforbrændingsanlæg, haft status som prioritereret 

produktion. Da der desuden er stor efterspørgsel efter varme i transmissionssyste-

met, har affaldsselskaberne haft en meget stor sikkerhed for deres afsætning. Kon-

kurrencesituationen trækker således isoleret set i retning af en høj risiko i forhold til 

branchen generelt, da de på trods af prioritet er i indbyrdes konkurrence med hin-

anden.  

 

 Realiseret tab i perioden: Vestforbrænding har oplyst, at de ikke har lidt tab i perio-

den. Ved tab forstås i denne sammenhæng som udgangspunkt en afholdt omkost-

ning som led i driften som varmevirksomhed, der ikke kan indregnes i varmeprisen. 

Igen er det lagt til grund, at varmeforsyningsvirksomheder generelt har en lav risiko, 

da de kan indregne varmerelaterede omkostninger i varmeprisen, og dermed typisk 

ikke lider tab. Dette kriterium påvirker således ikke på det foreliggende grundlag 

Vestforbrændings risiko, hverken absolut eller relativt til branchen generelt. 

 

 Varmetransmission: Vestforbrænding leverer varme til slutbrugere via eget trans-

missionsnet udover at levere varme til de net, der er ejet af CTR og VEKS. I forhold 

til branchen generelt trækker varmetransmission isoleret set som udgangspunkt i 

retning af en lav risiko, pga. varmeforsyningslovens regler om indregning af nød-

vendige omkostninger i varmeprisen. Der er dog ikke mulighed for at pålægge di-

stributionskunderne tilslutnings-/forblivelsespligt eller for at opkræve udtrædelses-

godtgørelse, og der kan være en substitutionsprisrisiko, hvilket som udgangspunkt 
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trækker i retning af en højere risiko end varmedistribution. På den anden side er 

der ikke samme risiko for brændselsprisstigninger som ved varmeproduktion. 

 

Vestforbrænding producerer 100 pct. af den solgte varme selv og køber således 

ikke varme hos andre varmeproducenter med henblik på videresalg, og de er ikke 

selv den eneste leverandør til deres transmissionsnet. Dette kriterie trækker såle-

des isoleret set ligeledes i retning af en højere risiko.  

 

 Varmeproduktion: I forhold til branchen generelt trækker varmeproduktion som ud-

gangspunkt i retning af en relativt højere risiko. Begrundelsen er hovedsageligt sub-

stitutionsprisprincippet, men der er også en begrundelse i risikoen for prisstigninger 

på de/den brændselstype, som varmeproduktionen er baseret på. 

 

Vestforbrænding har haft begrænsede muligheder for brændselssubstitution, hvil-

ket isoleret set trækker i retning af en lidt højere risiko end for branchen generelt. 

Desuden kan det anføres, at varmeproduktionen er omfattet af prisloft for affalds-

forbrændingsanlæg, hvilket isoleret set trækker i retning af en højere risiko end det 

generelle udgangspunkt.  

 

Da der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlig individuelle forhold, der fraviger 

den generelle beskrivelse af varmeforsyningsvirksomheder i WACC-notatet, jf. afsnit 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 Vestforbrænding har haft produktion som altovervejende hovedaktivitet og 

selvom andelen af distribution til egne slutbrugere har været stigende over periode, 

så har ingen af disse tilslutnings- eller forblivelsespligt, 

 at Vestforbrænding er omfattet af prisloftsreguleringen for affaldsværker, 

 at Vestforbrænding har konkurrerende leverandører til det transmissionsnet, de le-

verer til. 

 

Disse kriterier taler for, at Vestforbrænding skal placeres i den øvre del af det beregnede 

WACC-interval. 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige priser, 

hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en rimelig forrentning der er lavest mulig. 

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

kapitalen for Vestforbrænding i perioden 2009-2018 skal ligge i den høje ende af det 

beregnede WACC-interval, der anvendes som udgangspunkt for skønnet – især fordi 

virksomhedens risiko efter sagsoplysningen fremstår som betydelig i forhold til varme-

forsyningsvirksomhederne generelt, der dog i forvejen har en lav risiko. Forsyningstilsy-

net finder omvendt ikke, at den skønsmæssige afvejning af kriterierne kan understøtte, 
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at kun en forrentning på eller over den højest beregnede grænse er rimelig, da der er en 

betydelig andel af distributionsaktivitet til slutkunder (og til priser under gennemsnittet 

for branchen), samt med en prioriteret stilling på markedet for varmeproduktion.  

I partshøringen har CTR anført, at der ikke er en høj grad af reel konkurrence mellem 

affaldsforbrændingsselskaberne i hovedstadsområdet, dvs. Vestforbrænding, ARC og 

ARGO. Det skyldes især, at affaldsvarme har en prioriteret stilling som varmekilde, og 

at selskaberne i sommermånederne, hvor de er eneleverandører, oplyser til Varmelast 

hvordan de skal prioriteres i forhold til hinanden. CTR konkluderer herved, at Vestfor-

brænding ikke vurderes at have en risikoprofil, der ligger over det generelle niveau for 

fjernvarmebranchen. Vestforbrænding har hertil bemærket, at Vestforbrænding ligger 

inden for det WACC-interval, der gælder for branchen, men i den øvre ende, og at det 

må bero på en misforståelse når CTR angiver, at det ikke er "korrekt, at Vestforbrænding 

skulle have en højere risiko, end den generelle fjernvarmebranche - tværtimod". Vest-

forbrænding har desuden bemærket, at aftalerne om lastfordeling i hovedstadsområdet 

ikke er kontraktlig bindende, men beror på frivillighed og desuden kun har været gæl-

dende fra 2020. Aftalen om lastfordeling i sommermånederne har været gældende de 

seneste 3 år.  

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det generelle princip - som allerede er beskrevet 

i vurderingsafsnittet - er, at rene distributionsselskaber har lavere risiko end f.eks trans-

missionsselskaber, der igen har lavere risiko end producenter. Dette skyldes bl.a. gra-

den af direkte forhold til slutkunderne, herunder graden af tilslutnings- og forblivelses-

pligt. Modsat vurderes det, at varmeproducenter, herunder affaldsforbrændingsanlæg 

underlagt prispres via bl.a. substitutionsprisprincippet og prisloft, har en højere risiko 

end markedet generelt. Altså dækker risikointervallet bredt over alt fra rene distributi-

onsselskaber med kunder med forblivelsespligt til produktionsselskaber, herunder af-

faldsforbrændingsanlæg underlagt prisloft og substitutionspris, i den høje del af interval-

let. Det er således korrekt som Vestforbrænding beskriver, at Vestforbrænding ligger 

inden for, men i den øvre ende af WACC-intervallet bl.a. som følge heraf.  

De af CTR nævnte forhold for Vestforbrænding og beskrivelse af affaldsforbrændings-

markedet, vurderer Forsyningstilsynet gælder generelt for affaldsforbrændingsanlæg. I 

denne sammenhæng bemærker Forsyningstilsynet, at Vestforbrændings placering i ri-

sikointervallet i overvejende grad er sammenlignelig med andre affaldsselskaber, der 

har ansøgt om forrentning af indskudskapital. Forsyningstilsynet henviser i den forbin-

delse til Vestforbrændings bemærkninger om tilsvarende vurdering af risikoforhold og 

indplacering af ARGO og RenoNord. Det er således hensigten ved indplacering i risiko-

intervallet, at behandlingen af disse risikoforhold i praksis behandles på samme måde 

for de selskaber, der ansøger om forrentning. Overordnet er der intet, der tilsiger en 

væsentlig anderledes risikovurdering af Vestforbrænding end det, som er vurderet for 

andre sammenlignelige affaldsforbrændingsanlæg.     

Med anvendelse af den nye WACC-model er det Forsyningstilsynets samlede skøn, at 

det vil være en urimelig forrentning af Vestforbrændings indskudskapital i ansøgnings-

perioden, hvis beløbet overstiger 399.133.000 kr. i alt, fordelt på de enkelte år som føl-

ger: 

 2009: 48.284.000 kr. 
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 2010: 36.036.000 kr. 

 2011: 34.845.000 kr. 

 2012: 41.989.000 kr. 

 2013: 34.728.000 kr. 

 2014: 37.460.000 kr. 

 2015: 41.609.000 kr. 

 2016: 39.654.000 kr. 

 2017: 41.614.000 kr. 

 2018: 42.914.000 kr. 

AD 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 mellem bereg-

ningseksemplerne er forskelligere værdier af beta aktiv. Tabel 6 viser parameterværdi-

erne, som er anvendt i udregningen af beregningseksemplerne. Tabel 7 viser bereg-

ningseksemplerne for forrentningsbeløb til brug for skønnet over rimelig forrentning for 

Vestforbrænding. 

 

Af hensyn til overskueligheden er beregningseksemplerne nedenfor samlet for alle 

år for hver værdi af beta aktiv. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at beregningerne for hvert enkelt år i ansøgningsperioden 

skal tage udgangspunkt i en retvisende opgørelse af indskudskapitalen ved årets be-

gyndelse. Det indebærer, at processen for beregning og skøn gennemføres med en 

indledende beregning for år 1 i ansøgningsperioden. Herefter udøves et skøn over for-

rentningsbeløbet for år 1. Først derefter beregnes forrentningen for år 2, og der udøves 

et skøn for år 2 osv. Tabel 6 skal derfor læses i sammenhæng med det skøn, som er 

anført under afsnit 3C og indledningen om, hvordan forrentningsbeløbet fastlægges. 

 

 
TABEL 6 | PARAMETRE I DEN GAMLE WACC-MODEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

År  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
    
 2016 

 

Beta (aktiv)=0,2       
 

 
     

  

Beta (egenkapi-
tal) 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67  0,67 
    
 0,67  

Høj rente (pct.) 6,7 6,7 5,8 4,8 4,0 3,6  3,2 
    
 3,0  

Lavere rente (pct.) 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8  1,1 
    
 0,5  

Beta (aktiv)=0,25         
    
   

Beta (egenkapi-
tal) 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83  0,83 
    
 0,83  

Høj rente (pct.) 7,4 7,4 6,5 5,6 4,8 4,3  3,9 
    
 3,7  

Lavere rente (pct.) 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8  1,1 
    
 0,5  
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Beta (aktiv)=0,3         
    
   

Beta (egenkapi-
tal) 

1 1 1 1 1 1  1 
    
 1  

Høj rente (pct.) 8,2 8,2 7,3 6,3 5,5 5,1  4,7 
    
 4,5  

Lavere rente (pct.) 4,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8  1,1 
    
 0,5  

Kilde: Forsyningstilsynet 

 

 

TABEL 7 | BEREGNINGSEKSEMPLER EFTER DEN GAMLE WACC-MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indskudskapital 

(t.kr.) 
509.731 558.015 598.869 638.098 680.087 714.815 752.275 793.884 

Beregnet forrent-

ning (t.kr.) 
        

Beta (aktiv) = 0,20 

(t.kr.) 
30.843 34.687  32.350   29.037   24.563   22.706   21.048   19.275  

Beta (aktiv) = 0,25 

(t.kr.) 
33.721 37.994 36.039 33.126 28.515 26.855 25.611 23.887 

Beta (aktiv) = 0,30 

(t.kr.) 
36.598 41.300 39.727 37.216 32.467 31.004 30.173 28.499 

Kilde: Forsyningstilsynet  

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 (den nye WACC-

model) også inddrages i skønnet med udgangspunkt i den gamle WACC-model, fordi 

emnet for alle kriterierne – ud over den pligtmæssige inddragelse af hensynet til varme-

forbrugerne – overordnet er det samme: risikoforhold og selskabets placering i forhold 

til branchen generelt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det navnlig bør inddrages i skønnet, at Vestforbrænding 

er en varmeproducent, som er underlagt et prisloft for affaldsvarme, hvori varmeleve-

rancerne er underlagt konkurrence. Samlet må Vestforbrænding vurderes at have en 

betydelig risiko, som må antages at være noget større end andre varmeforsyningsvirk-

somheders, hvis risiko ellers generelt er meget beskeden. 

 

Med hensyn til CTRs bemærkning i høringssvaret og Vestforbrændings bemærkninger 

hertil om indplacering af Vestforbrænding på risikoprofilen, henvises der til afsnit 3A 

ovenfor om den nye WACC-model. Af samme afsnit fremgår Forsyningstilsynets be-

mærkninger hertil.  
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Med anvendelse af den gamle WACC-model er det Forsyningstilsynets samlede skøn, 

at det vil være en urimelig forrentning af Vestforbrændings indskudskapital i ansøgnings-

perioden, hvis beløbet overstiger 272.766.000 kr. i alt, fordelt på de enkelte år som føl-

ger: 

 2009: 36.210.000 kr. 

 2010: 40.854.000 kr. 

 2011: 39.229.000 kr. 

 2012: 36.664.000 kr. 

 2013: 31.933.000 kr. 

 2014: 30.443.000 kr. 

 2015: 29.557.000 kr. 

 2016: 27.876.000 kr. 

AD 3C FORRENTNINGSBELØB 

 

Tabellen nedenfor viser det højeste beløb i hvert af ansøgningsårene: 

 

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

GAMMEL WACC-MODEL 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ny WACC (t.kr.) 48.284 36.036 34.845 41.989 34.728 37.460 41.609 39.654 

Gammel WACC 

(t.kr.) 
36.210 40.854 39.229 36.664 31.933 30.443 29.557 27.876 

Højest af ny og 

gammel WACC 

(t.kr.) 

48.284 40.854 39.229 41.989 34.728 37.460 41.609 39.654 

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 interval-

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

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. 

Den godkendte forrentning for varmeårene 2009-2016 er således 323.807.000 kr. Fra 

og med 2017 er det alene den nye WACC-model, der skal anvendes. Det fører til føl-

gende beløb, jf. 3A (den nye WACC-model): 

 2017: 41.614.000 kr. 

 2018: 42.914.000 kr. 
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Den samlede forrentning der godkendes for varmeårene 2009-2018 er således 

408.335.000 kr. 

AD 4 PRISVIRKNING OG INDREGNING 

 

Vestforbrænding har levering af varme til slutbrugere, men har ikke i nogle af årene 

2009-2018 haft en pris, der markant har oversteget den gennemsnitlige pris for en stan-

dardbolig på 130 m2 i Forsyningstilsynets prisstatistik, og har i perioden generelt ikke haft 

priser, der kan betragtes som usædvanligt høje. Forsyningstilsynet finder på denne bag-

grund, at der ikke er anledning til at overveje, om forrentningsbeløbet skal ændres i 

medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

I partshøringen har CTR anført, at afgørelsen ikke forholder sig til, at Vestforbrænding 

afsætter varme til VEKS, CTR og Vestforbrændings eget varmedistributionsnet, og læg-

ger til grund, at forrentning af indskudskapital skal fordeles blandt de tre aftagere. Vest-

forbrænding har bekræftet, at forrentning ikke fordeles direkte til enkelte kunder eller 

kundetyper, men indregnes som en del af de omkostninger, der ligger til grund for be-

regningen af de opkrævede varmepriser. 

Forsyningstilsynet er enig med CTR i, at forrentning af indskudskapital som udgangs-

punkt skal indregnes i prisen overfor alle varmeaftagere. Det fremgår da også af Vest-

forbrændings anmeldelser til Forsyningstilsynet, f.eks. fra 2015, hvor Vestforbrænding 

senest indregnede forrentning af indskudskapital, at forrentning også indgår i prisen for 

Vestforbrændings egne varmedistributionskunder. Forsyningstilsynet har ikke i andre 

sager vedrørende godkendelse af forrentning af indskudskapital taget stilling til, hvad 

der er en rimelig fordeling af forrentning af indskudskapital mellem forskellige aftager-

grupper. I den konkrete sag har Forsyningstilsynet ikke begrundet mistanke om, at Vest-

forbrænding har indregnet forrentning af indskudskapital på et urimeligt grundlag. Hvis 

der rejses mistanke herom, vil Forsyningstilsynet behandle spørgsmålet i en særskilt 

sag. Forsyningstilsynet henviser i øvrigt til Vestforbrændings bemærkninger, jf. ovenfor. 

CTR har med hensyn til maksimal årlig indregning i partshøringen anført, at det må være 

10 pct. af de omkostninger, som Vestforbrændings priseftervisninger for hhv. VEKS, 

CTR og Vestforbrændings eget varmedistributionsnet viser. Efter Vestforbrændings op-

fattelse må det være den anmeldte priseftervisning, der omfatter alle kunder, der lægges 

til grund for opgørelsen af loftet på 10 pct. 

 

Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at det følger af afskrivningsbekendtgørelsens § 9, 

stk. 1, nr. 2, at den årlige indregning højst må svare til 10 pct. af virksomhedens omkost-

ninger excl. tilladt forrentning af indskudskapital i priseftervisningen for det regnskabsår, 

der begynder i 2015. Forsyningstilsynet henviser til Vestforbrændings bemærkninger, jf. 

ovenfor. Eftersom Vestforbrænding anmelder én samlet priseftervisning udgør det årlige 

maksimale forrentningsbeløb, der kan indregnes (og fordeles blandt varmeaftagerne, jf. 

ovenfor), 10 pct. af de samlede omkostninger bortset fra allerede indregnet forrentning 

af indskudskapital. I henhold til § 9, stk. 2, kan indregningsperioden dog ikke overstige 

8 år.  
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Vedrørende prisloftet har Vestforbrænding oplyst, at afsætningen i 2009 for ca. 2/3 ved-

kommende skete til VEKS og CTR, og at denne afsætning var omfattet af prisloftet for 

områder med substitution af centrale anlæg, men at anden afsætning ikke var omfattet 

af et prisloft, da det skete gennem eget net. Vestforbrænding har oplyst, at prisen inklu-

deret indregnet forrentning var sammenfaldende med substitutionsprisen i 2009 og i alle 

øvrige år havde ligget under substitutionsprisen. Vestforbrænding oplyste endvidere, at 

prisen inkluderet indregnet forrentning lå på prisloftet i 2010, og for øvrige år havde den 

ligget under prisloftet. Herudover oplyste Vestforbrænding, at afsætningen i eget net i 

hele perioden havde ligget væsentligt under prisloft for decentrale områder. Vestfor-

brænding var af den opfattelse, at prisloftet og substitutionsprisen derfor ikke udgjorde 

nogen reel begrænsning i godkendelse af forrentning med de beløb, der var indregnet i 

perioden. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Vestforbrænding alene kan indregne forrentning, hvis 

der er plads under det relevante prisloft i de enkelte beregningsår, jf. principnotatet, pkt. 

190 (pkt. 95 i bilag 1). I den forbindelse bemærker Forsyningstilsynet, at prisloftbekendt-

gørelsen er blevet ændret flere gange i løbet af ansøgningsperioden, hvorfor Vestfor-

brænding bør iagttage reglerne, herunder overgangsbestemmelserne, i de enkelte år.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at sekretariatet ved e-mail af 6. april 2018 an-

modede Energistyrelsen om en vejledende udtalelse om prisloftets betydning ved af-

faldsforbrændingsanlægs ansøgninger om forrentning af indskudskapital, jf. afsnit 4.4. i 

bilag 1. Energistyrelsen er enig i, at prisloftet er bindende for affaldsforbrændingsanlæg-

gene i forhold til indregning af forrentning af indskudskapital forstået således, at affalds-

forbrændingsanlæggene kun vil kunne indregne godkendt forrentning i det omfang pri-

sen samlet set ikke overstiger prisloftet.  

 

For så vidt angår muligheden for at indregne forrentning for de beregningsår, hvor der 

tidligere er anmeldt budgetter og priseftervisninger til Forsyningstilsynet, bemærker For-

syningstilsynet, at det videre fremgår af Energistyrelsens udtalelse, at indregning af god-

kendt forrentning af indskudskapital ud over prisloftet vil kræve en dispensation fra Ener-

gistyrelsen fra prisloftbekendtgørelsens regler. Dette forhold er således ikke reguleret af 

anmeldelsesbekendtgørelsens regler. Såfremt Vestforbrænding ønsker en dispensation 

til at indregne forrentning, der overstiger prisloftet, må Vestforbrænding således kon-

takte Energistyrelsen herom. 

 

Vestforbrænding har endvidere oplyst, at Vestforbrænding har indregnet ikke-godkendt 

forrentning for perioden 2009-2015 i varmepriserne. Forsyningstilsynet bemærker hertil, 

at allerede indregnet ikke-godkendt forrentning skal fratrækkes den forrentning Vestfor-

brænding kan indregne. Overstiger det godkendte beløb, den allerede indregnede ikke-

godkendte forrentning, skal differencen tilbageføres. Som nævnt er det et krav, at der er 

plads under prisloftet i de enkelte år. Den forrentning Forsyningstilsynet har godkendt 

for f.eks. 2012, skal således kunne indregnes under det relevante prisloft i 2012. Dette 

også gælder for den allerede indregnede forrentning, der er indregnet forud for godken-

delsen. 
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KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Refsgaard Holm 

Specialkonsulent 

+45 5171 0030 

trb@forsyningstilsynet.dk 
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