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Kære Troels 
Tak for fremsendte bemærkninger fra CTR, som vi har følgende bemærkninger til: 
Hvad angår bemærkningerne om indregning kan Vestforbrænding bekræfte, at allerede indregnet forrentning er 
indregnet som en del af de omkostninger der ligger til grund for beregningen af varmepriserne som opkræves. 
Forrentningen fordeles ikke direkte til enkelte kunder eller kundetyper. Fremadrettet indregning vil, hvis bestyrelsen 
beslutter at indregne yderligere forrentning, ske efter de til enhver tid gældende regler herfor. Det må derfor være 
den anmeldte priseftervisning, der omfatter alle kunder, lægges til grund for opgørelsen af loftet på de 10 %.  

Hvad angår bemærkningerne om Vestforbrændings risiko, er Vestforbrænding enig i Forsyningstilsynets vurdering. 
Hertil bemærkes, at hverken CTR eller VEKS i sagen om forrentning hos ARGO os bekendt havde bemærkninger til 
hverken de anførte risici eller indplaceringen i WACC-intervallet, der korrekt er ensartet mellem de to sager. Tillige 
har Reno Nord os bekendt fået truffet afgørelse om en tilsvarende indplacering. I sagen for Reno Nord er der os 
bekendt en tilsvarende konkurrencemæssig situation, hvor Reno Nord i høj grad er prioriteret, men stadig har fået 
vurderet en risiko i den øvre del af WACC-intervallet. 
Når CTR angiver, at "Det er derfor ikke korrekt, at Vestforbrænding skulle have en højere risiko, en den generelle 
fjernvarmebranche – tværtimod", må det bero på en misforståelse, da Vestforbrændings risiko ligger inden for det 
WACC-interval, der er gældende for den samlede branche. Vi fastholder, at Vestforbrændings risiko i henhold til de 
af Forsyningstilsynet fastsatte principper for sagerne om forrentning af indskudskapital ligger i den øvre ende af 
WACC-intervallet, da selskabet har en langt større risiko end eksempelvis et rent distributionsselskab. Samtidig har 
Vestforbrænding også en større risiko end et almindeligt kraftvarmeværk der leverer til eget net, da 
Vestforbrænding leverer som en blandt mange til et stort transmissionsnet (CTR og VEKS) samt som primær 
leverandør til eget net. I modsætning til et sædvanligt decentralt kraftvarmeværk skal Vestforbrænding desuden 
efterleve affaldsvarmeprisloftet.  

En risiko i den øvre ende af et WACC-interval med en beta-aktiv på 0,4 må stadig anses som en lav risiko. De forhold 
som CTR anfører omkring den konkurrencemæssige risiko, er ikke anderledes end hvad Vestforbrænding tidligere 
har oplyst, og ændrer ikke på, at en høj varmepris vil reducere afsætningsmulighederne, at der ikke er aftagepligt fra 
CTR eller VEKS, og at levering af varme - selvom Vestforbrænding er et affaldsforbrændingsanlæg - er underlagt 
varmeforsyningslovens regler om rimelige priser. Dermed vil Forsyningstilsynet kunne gribe ind over for urimelige 
priser.  

Da der heller ikke er tilslutningspligt og aftagepligt i eget forsyningsområdet, er Vestforbrændings varmeafsætning 
helt overordnet afhængig af, at der kan leveres varme til lave priser i forhold til nye kunder og eksisterende kunders 
alternativ.  I de indgåede aftaler med kunderne kan Vestforbrænding for eksempel ikke forhindre, at kunderne 
supplerer med anden varme. Enkelte kunder har også mulighed for at udnytte overskudsvarme. Desuden har flere 
kunder stadig et naturgasfyr og kan dermed selv vælge opvarmningen. Alle udbygninger er etableret uden 
tilslutningspligt. 

Endvidere har CTR og VEKS ikke aftagepligt i forhold til eksempelvis biomasse, varmepumpe eller anden ikke fossil 
varme. Vestforbrænding genkender derfor ikke CTRs beskrivelse af, at selskabets investeringer generelt er "sikret 
gennem langvarige aftaler med deres varmeaftagere".  
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De indgåede aftaler om lastfordeling via Varmelast dk har først været gældende fra 2020 og beror på frivillighed, og 
er ikke kontraktuelt bindende. Afsætning fra Vestforbrænding kræver, at der kan bydes ind med den laveste 
marginalpris. Vestforbrænding er ikke første prioritet hos hverken VEKS eller CTR. 
  
Ligeledes har en aftale med de øvrige forbrændingsanlæg om lastfordeling om sommeren kun været gældende de 
seneste 3 år, og er ikke kontraktligt bindende i forhold til CTR eller VEKS, ligesom aftalen kan opsiges uden nærmere 
proces, da den beror på frivillighed og samarbejde.  
  
Det ændrer derfor principielt ikke ved, at Vestforbrændings afsætning alene er aftalebaseret, når denne kan leveres 
til konkurrencedygtige priser og under substitutionsprisen. Hensynet til affaldet og miljøet må - som CTR også 
anfører tidligere i sit høringssvar - være et forhold der holdes uden for risikovurderingen ift. varmeforsyningsloven 
og tilsynets praksis vedr. forrentning af indskudskapital. 
Denne situation er - som redegjort for i forbindelse med oplysning om risici i 2009-2018 - særlig for 
Vestforbrænding, og derfor svarer Forsyningstilsynets vurdering til en rimelig forrentning af indskudskapitalen. 
Vurderingen i udkast til afgørelse bør fastholdes. 
Vestforbrænding anerkender at affaldsvarme ofte er en billig varmeform, som har en god position i konkurrence 
med varme fra andre anlæg. Det er dog mindre relevant i denne sag, da Forsyningstilsynets vurdering jo netop ser 
på, om der er en konkurrence, og ikke hvilken "plads" et selskab rent faktisk har. Tillige bemærkes, at andre 
producenter frit kan tilpasse sine omkostninger for at konkurrere, at affaldsforbrændingsanlæg i tillæg til fx 
flisfyrede anlæg skal indregne væsentlige afgifter (affaldsvarme-afgifter og kvoteomkostninger) i varmeprisen, og at 
omkostninger til bl.a. håndtering af slagger og affald fra røggasrensning er højere på et affaldsforbrændingsanlæg 
end på et tilsvarende gas-, flis- eller kulfyret anlæg. 
Samlet bør CTRs bemærkninger ikke medføre ændringer i udkastet til afgørelse om forrentning af indskudskapital 
for Vestforbrænding. 
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