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RESUMÉ 

 

Verdo Varme A/S (herefter Verdo Varme) har ansøgt om forrentning af indskudskapital 

for årene 2018-2020. 

Verdo Varme har oplyst, at såfremt forholdene, som Forsyningstilsynet lagde til grund i 

afgørelse af 17. december 2019 vedrørende ansøgning om forrentning for årene 2006-

2017, lægges til grund i denne sag, kan der ikke opgøres en positiv anvendt indskuds-

kapital for årene 2018-2020.  

 

Verdo Varme har anmodet om, at sagen sættes i bero, mens ovennævnte påklagede 

afgørelse verserer i Energiklagenævnet. Efter Forsyningstilsynets opfattelse er sagen 

vedrørende forrentning for årene 2006-2017 korrekt afgjort og bør dermed danne grund-

lag for denne afgørelse vedrørende ansøgning om forrentning for årene 2018-2020. Så-

fremt Energiklagenævnets afgørelse giver anledning til det, vil Forsyningstilsynet gen-

optage sagen - ligesom i andre forrentningssager, hvor en afgørelse vedrørende en for-

udgående ansøgningsperiode er påklaget til Energiklagenævnet. 

Forsyningstilsynet har – med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger – opgjort den 

anvendte indskudskapital efter metode 1 til en negativ værdi for samtlige ansøgningsår, 

hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr. 

 

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af 

indskudskapital for Verdo Varme for årene 2018-2020. 

 

AFGØRELSE 
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Side 2/9 

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

afskrivningsbekendtgørelsen2, at indskudskapitalen, der anvendes til virksomhe-

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

ningstilsynet fastsætter på den baggrund Verdo Varmes anvendte indskudskapital 

til 0 kr., jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, hvorfor Forsyningstilsynet ikke 

kan fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Verdo Varme for 

årene 2018-2020. 

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

SAGSFREMSTILLING 

 

Ved mail af 22. december 2017 fremsendte Verdo Varme en ansøgning om forrentning 

af indskudskapital for 2018.  

 

Ved mail af 30. januar 2018 fremsendte Verdo Varme en ansøgning om forrentning af 

indskudskapital for 2019. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet) anmodede pr. mail den 13. april 

2018 bl.a. om en opgørelse af indskudskapitalen for 2018 og 2019, der anvendes til 

virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg (den anvendte indskudskapital).  

 

Verdo Varme oplyste pr. mail den 7. maj 2018, at Verdo Varme principielt set godt kunne 

opgøre den anvendte indskudskapital for 2018 og 2019, men at opgørelserne i så fald 

ville blive baseret på anslåede tal, idet nogle af disse ville afhænge af udfaldet af sekre-

tariatets afgørelser i de – på dette tidspunkt – verserende sager om forrentning af ind-

skudskapital efter gamle regler vedrørende årene 2000-2005 og 2006-2017 (j.nr. 

18/03961). 

 

Sekretariatet bemærkede ved mail af 7. maj 2018, at der som udgangspunkt ikke var 

noget til hinder for, at Verdo Varme kunne opgøre den anvendte indskudskapital for 

2018 og 2019 efter metode 2 og 3, på trods af at der endnu ikke forelå en afgørelse efter 

de gamle regler. Derfor anmodede sekretariatet alene om disse opgørelser. 

 

Verdo Varme oplyste pr. mail den 8, maj 2018, at Verdo Varme ville lave et estimat og 

forespurgte i den forbindelse om der skal anvendes primo-, gennemsnits- eller ultimotal, 

som grundlag for opgørelserne. Verdo Varme anmodede samtidig om fristudsættelse. 

 

Sekretariatet oplyste, at der endnu ikke var truffet afgørelse efter de nye regler om an-

vendt indskudskapital, men bemærkede, at bekendtgørelsen henviser til priseftervisnin-

gen, hvorfor det umiddelbare svar var ultimotal. Sekretariatet imødekom anmodningen 

om udsættelse og fastsatte fristen til den 8. juni 2018. 

 

                                                        
1 Lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning. 
2 Bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 

nyinvesteringer (herefter: afskrivningsbekendtgørelsen) og med Energitilsynets (nu Forsyningstilsy-

nets) tiltræden, forrentning af indskudskapital. Bekendtgørelsen ophævede og erstattede bekendtgø-

relse nr. 479 af 17. maj 2017, der var gældende fra 19. maj 2017 til 6. juli 2017.  Læs nærmere om 

bekendtgørelserne og deres overgangsbestemmelser i afsnit 2 i bilag 1.  
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Verdo Varme meddelte pr. mail den 4. juni 2018, at Verdo Varme ikke var i stand til at 

opgøre den anvendte indskudskapital for 2018 og 2019, idet der dels ikke var truffet en 

afgørelse i de tidligere ansøgninger om forrentning af indskudskapital, dels var usikker-

hed om opgørelsen af flere af elementerne i disse opgørelser, herunder om tallene skulle 

baseres på primo- eller ultimotal. Desuden oplyste Verdo Varme, at der var tale om 

opgørelser af tal fremad i tid, hvorfor tallene, uanset hvad, ville være behæftet med en 

stor usikkerhed.  

 

Ved mail af 6. juni 2018 henviste sekretariatet til, at de øvrige ansøgere om forrentning 

af indskudskapital efter nye regler, der ligeledes på dette tidspunkt endnu ikke havde 

modtaget en afgørelse fra sekretariatet efter de gamle regler, var i stand til at opgøre 

den anvendte indskudskapital efter metode 2 og 3. 

 

Verdo Varme meddelte pr. mail den 7. juni 2018, at fristen uanset hvad ikke kunne over-

holdes. 

 

Sekretariatet forespurgte derfor ved mail af s.d. hvornår Verdo Varme i så fald kunne 

fremsende opgørelser af anvendt indskudskapital for 2018 og 2019. 

 

Verdo Varme beklagede pr. mail den 29. juni 2018 og anmodede på baggrund af som-

merferie om fristudsættelse til derefter. 

 

Sekretariatet imødekom anmodningen om udsættelse s.d. og fastsatte fristen til den 31. 

august 2018. 

 

Den 3. september 2018 fremsendte Verdo Varme en opgørelse af den anvendte ind-

skudskapital for 2018 og 2019. For 2018 var den anvendte indskudskapital opgjort til 

333.385 t.kr. efter metode 1, 29.880 t.kr. efter metode 2, og 31.712 t.kr. efter metode 3. 

For 2019 var den anvendte indskudskapital opgjort til 334.385 t.kr. efter metode 1, 

60.030 t.kr. efter metode 2, og 32.712 t.kr. efter metode 3. Verdo Varme tog forbehold 

for de usikkerheder som følger af manglende godkendelse af indskudskapital, uklarhed 

omkring hvorvidt der skal bruges primo eller ultimo tal samt endelig generelt forbehold 

for at det er beregnet ud fra nogle forudsætninger for fremtidige begivenheder af årets 

drift og investeringer m.v. 

 

Den 16. januar 2019 fremsendte Verdo Varme en ansøgning om forrentning af indskuds-

kapital for 2020.   

 

Forsyningstilsynet traf den 17. december 2019 afgørelse i sagen om Verdo Varmes an-

søgninger om forrentning af indskudskapital for perioden 2006-2017. Forsyningstilsynet 

godkendte indregning af i alt 117.733.000 kr. for perioden 2006-2012, og tilkendegav, at 

Verdo Varme skal tilbageføre ca. 149 mio. kr. af de i alt opkrævede ca. 266 mio. kr.3. 

Udlodninger fra Verdo Varme medførte, at Forsyningstilsynet ikke kunne godkende for-

rentning af indskudskapitalen for perioden 2013-2017, da denne pga. udlodninger bliver 

negativ, hvormed der ikke er en indskudskapital at beregne forrentning af. 

                                                        
3 Forsyningstilsynet tiltrådte ved afgørelse af 11. marts 2020 den af Verdo Varme foreslåede afvikling af 

overdækning over 3 år opstået af opkrævet ikke-godkendt forrentning i alt ca. 149 mio. kr. (j.nr. 

20/00639), 
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Ved mail af 12. marts 2020 anmodede Forsyningstilsynet bl.a. om en endelig opgørelse 

af den anvendte indskudskapital til brug for behandlingen af ansøgningerne for 2018 og 

2019, samt en selvstændig opgørelse af den anvendte indskudskapital til brug for be-

handlingen af ansøgningen for 2020.  

 

Verdo Varme meddelte pr. mail den 18. marts 2020, at Verdo Varme ikke har haft mu-

lighed for at afdække de efterspurgte forhold eller nærmere afklare sammenhængen til 

sagen om forrentning af indskudskapital for perioden 2006-2017, som er påklaget til 

Energiklagenævnet. Verdo Varme anmodede på den baggrund om fristudsættelse, bl.a. 

med henvisning til de ekstraordinære forhold forårsaget af COVID-19. Endvidere fore-

slog Verdo Varme at udsætte sagen med henvisning til den påklagede afgørelse. 

 

Ved mail af 20. marts 2020 imødekom Forsyningstilsynet anmodningen om udsættelse 

og fastsatte fristen for opgørelser af anvendt indskudskapital til den 16. april 2020, idet 

Forsyningstilsynet bl.a. ikke fandt, at sagen skulle afvente udfaldet af en klagesag hos 

Energiklagenævnet. 

 

Verdo Varme meddelte pr. mail den 16. april 2020, at en opgørelse af den anvendte 

indskudskapital for årene 2018-2020 efter de 3 metoder efter Verdo Varmes opfattelse 

havde direkte sammenhæng til Forsyningstilsynets igangværende undersøgelser af af-

skrivninger (j.nr. 18/11073), samt den for den Energiklagenævnet verserende påklage 

af Forsyningstilsynets afgørelse om forrentning af indskudskapital for perioden 2006-

2017 (j.nr. 18/03961). Dermed fandt Verdo Varme det mest rigtigt, at denne sag blev 

udsat, indtil der forelå en afklaring på, hvilket grundlag opgørelsen af den anvendte ind-

skudskapital efter de tre metoder for perioden 2018-2020 skulle ske på. Hertil bemær-

kede Verdo Varme i øvrigt, at en udsættelse af sagen på ingen måde ville være til skade 

for varmekunderne. Samtidig henviste Verdo Varme til, at Verdo Varme ikke havde ind-

regnet forrentning af indskudskapital i varmeprisen i hverken 2018, 2019 eller 2020. 

 

Ved mail af 28. maj 2020 bemærkede Forsyningstilsynet, at udgangspunktet er, at en 

klagesag ikke tillægges opsættende virkning, ligesom den heller ikke sætter beslægtede 

sager i bero. En fravigelse fra dette udgangspunkt kræver, at der foreligger ganske sær-

lige omstændigheder.  

 

Forsyningstilsynet fandt ikke, at Verdo Varme havde fremlagt tilstrækkelige argumenter 

for at sætte denne sag i bero, set i forhold til vigtigheden af sagens fremdrift. Samtidig 

gjorde Forsyningstilsynet opmærksom på, at såfremt Energiklagenævnets afgørelse 

måtte få betydning for sagen, ville tilsynet genoptage den, med henblik på at træffe en 

ny afgørelse i overensstemmelse med nævnets afgørelse.  

 

Imidlertid medgav Forsyningstilsynet afskrivningssagens potentielle betydning for opgø-

relsen af den anvendte indskudskapital for perioden 2018-2020 efter metode 2 og 3. 

Derfor anmodede Forsyningstilsynet alene om en opgørelse af den anvendte indskuds-

kapital for perioden 2018-2020 efter metode 1.  

 

Hertil oplyste Forsyningstilsynet, at såfremt den anvendte indskudskapital efter metode 

1 for perioden 2018-2020 viser sig at være negativ, er der efter afskrivningsbekendtgø-

relsen intet til hinder for, at Forsyningstilsynet kan træffe afgørelse i sagen, dvs. uden 
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stillingstagen til værdien opgjort efter metode 2 og 3 for perioden 2018-2020. Dette som 

følge af, at afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, bestemmer, at den anvendte ind-

skudskapital skal fastsættes til den laveste værdi efter de tre metoder, eller til værdien 

nul for metoderne, som medfører en negativ værdi, jf. stk. 5.  

 

Verdo Varme meddelte pr. mail den 16. juni 2020, at såfremt der tages udgangspunkt i 

grundlaget i Forsyningstilsynets afgørelse af 17. december 2019 vedrørende forrentning 

for perioden 2006-2017, vil der ikke kunne opgøres en positiv anvendt indskudskapital 

for årene 2018-2020. Men såfremt Verdo Varme får medhold i klagesagen, er det Verdo 

Varmes vurdering, at det – afhængigt af afgørelsen – vil være muligt at opgøre en positiv 

anvendt indskudskapital for årene 2018-2020, herunder også i henhold til metode 1.  

 

Med henvisning til afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 6, bemærkede Verdo Varme, 

at henset til, at det ikke på forhånd med sikkerhed kan afgøres, hvornår Energiklage-

nævnet vil træffe afgørelse i klagesagen, herunder om der går mere end 1 år, vil det 

med henblik på at varetage Verdo Varmes interesser behørigt være nødvendigt at på-

klage en afgørelse, som Forsyningstilsynet måtte træffe i denne sag baseret på Forsy-

ningstilsynets afgørelse af 17. december 2019, for derved at sikre, at afgørelsen kan 

ændres, såfremt udfaldet af Energiklagenævnets afgørelse i klagesagen får betydning 

for denne sag. Derfor gentog Verdo Varme sin anmodning om, at denne sag sættes i 

bero, indtil der foreligger en afgørelse i klagesagen. Hertil bemærkede Verdo Varme i 

øvrigt, at en sådan proces er helt sædvanlig fremgangsmåde (praksis) givet de konkrete 

omstændigheder. Verdo Varme anmodede om at blive informeret om Forsyningstilsy-

nets stillingtagen, forinden der måtte blive truffet en afgørelse, og at Verdo Varme blev 

orienteret på forhånd om tidspunktet for en sådan afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet meddelte pr. mail den 24. juni 2020, at tilsynet vil udarbejde et udkast 

til afgørelse i sagen baseret på de foreliggende oplysninger, der ville blive sendt i høring 

efter sommerferien. Forsyningstilsynet noterede sig, at Verdo Varmes anvendt ind-

skudskapital efter det oplyste er negativ for perioden 2018-2020, såfremt forholdene i 

afgørelsen af 17. december 2019 lægges til grund i denne sag. 

 

I forlængelse heraf understregede Forsyningstilsynet, at ligesom i andre forrentningssa-

ger, hvor en afgørelse vedrørende en forudgående ansøgningsperiode er påklaget til 

Energiklagenævnet, vil det af høringsudkastet – og den efterfølgende afgørelse – tyde-

ligt fremgå, at tilsynet vil genoptage sagen, hvis nævnets afgørelse i klagesagen måtte 

få betydning for den seneste opgørelse af den anvendte indskudskapital. 

 

Endeligt bemærkede Forsyningstilsynet, at afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 6, re-

gulerer det forhold, hvor det er ansøger, der anmoder om genoptagelse af en forrent-

ningssag. Således gjorde Forsyningstilsynet det klart, at bestemmelsen ikke er til hinder 

for, at tilsynet kan genoptage sagen – også i tilfælde af, at Energiklagenævnet måtte 

træffe afgørelse i klagesagen senere end 1 år efter, at Forsyningstilsynet træffer en af-

gørelse i denne sag. 

  

Ved mail af 14. august 2020 anmodede Forsyningstilsynet om oplysninger om eventu-

elle parter til brug for tilsynets vurdering af, hvem der kan anses som parter i sagen. 

Forsyningstilsynet har modtaget oplysningerne pr. mail den 21. august 2020, hvoraf det 
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fremgår, at det er Verdo Varmes vurdering, at der ikke er andre, som bør tillægges parts-

status i denne sag.   

SAGENS PARTER 

 

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

er Verdo Varme som kan anses som part i sagen. Forsyningstilsynets vurdering er fore-

taget efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet sendte ved mail af 31. august 2020 udkast til afgørelse i høring hos 

Verdo Varme med frist for afgivelse af bemærkninger senest den 14. september 2020.  

 

Verdo Varme afgav høringssvar pr. mail den 14. september 2020. Verdo Varme har 

alene bemærkninger i form af sproglige tilpasningsforslag. Eftersom forslagene primært 

er relateret til enkelte ord og sætninger, uden at ændre kontekst eller lignende, har For-

syningstilsynet tilrettet denne afgørelse i overensstemmelse hermed. 

RETSGRUNDLAG 

 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

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

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

digvis relevante for denne sag. Der er nedenfor i vurderingsafsnittet henvist til de punkter 

i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet har inddraget ved vurderingen af sagen. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

 

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

 

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

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

ningsgrundlag) pr. 1. januar 2018, 1. januar 2019 og 1. januar 2020 

3. Forrentningsbeløb 

1. BEREGNINGSPERIODEN 

 

I henhold til § 7, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen skal Energitilsynet (nu Forsynings-

tilsynet) have modtaget en ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af ind-

skudskapital tidligst 12 måneder og senest 9 måneder inden begyndelsen af det regn-

skabsår, som ansøgningen vedrører. Dette gælder regnskabsår, der begynder 1. okto-

ber 2018 eller senere.  

 

Forsyningstilsynet har modtaget ansøgning om forrentning for 2018 den 22. december 

2017, for 2019 den 30. januar 2018 og for 2020 den 16. januar 2019.  
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Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at Verdo Varme har ansøgt rettidigt om 

forrentning for årene 2018-2020 (beregningsperioden).  

2. INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

 

På grund af den verserende afskrivningssags4 potentielle betydning for opgørelsen af 

den anvendte indskudskapital for perioden 2018-2020 efter metode 2 og 3, har Forsy-

ningstilsynet senest alene anmodet Verdo Varme om en opgørelse af den anvendte 

indskudskapital for perioden 2018-2020 efter metode 1 (§ 6, stk. 4, nr. 1). 

 

Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at såfremt den anvendte indskudskapital opgjort ef-

ter metode 1 for et eller flere af årene 2018-2020 viser sig at være negativ, er der efter 

Forsyningstilsynets vurdering intet til hinder for, at tilsynet kan træffe afgørelse i denne 

sag i det omfang det er muligt, dvs. uden stillingstagen til værdien opgjort efter metode 

2 og 3 for årene 2018-2020. Dette som følge af, at afskrivningsbekendtgørelsens § 6, 

stk. 4, bestemmer, at den anvendte indskudskapital skal fastsættes til den laveste værdi 

efter de tre metoder, eller værdien nul for den eller de af metoderne, som medfører en 

negativ værdi, jf. stk. 5. Det vil sige, at i tilfælde af, at blot én af de tre metoder medfører 

en negativ værdi, vil der i det aktuelle år ikke være et grundlag at beregne forrentning 

af.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der ved afgørelse af 17. december 2019 er godkendt 

et samlet forrentningsbeløb for perioden 2006-2012 på ca. 118 mio. kr., og at de af 

Verdo Varme foretagne udlodninger, navnlig udlodningen i 2012 på 412 mio. kr., har 

medført en negativ indskudskapital på -52.362 kr. for perioden 2013-2017, hvorved der 

for disse år ikke har været et grundlag at beregne forrentning af.  

 

Af samme afgørelse fremgår i øvrigt, at Verdo Varme i strid med reglerne har opkrævet 

ikke-godkendt forrentning for perioden 2006-2017 på ca. 266 mio. kr. Eftersom der kun 

blev godkendt forrentning på ca. 118 mio. kr. for disse år, konkluderede Forsyningstilsy-

net, at Verdo Varme skulle tilbageføre differencen på ca. 149 mio. kr.  

 

Verdo Varme har imidlertid påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet.  

 

Forsyningstilsynet er dog stadig af den opfattelse, at sagen vedrørende forrentning for 

perioden 2006-2017 er korrekt afgjort og dermed bør danne grundlag for denne afgø-

relse vedrørende ansøgning om forrentning for årene 2018-2020, både for så vidt angår 

opgørelsen af indskudskapitalen og den anvendte indskudskapital pr. 1. januar 2018, 1. 

januar 2019 og 1. januar 2020.  

 

Verdo Varme har oplyst, at såfremt forholdene, der blev lagt til grund for Forsyningstil-

synets afgørelse af 17. december 2019, lægges til grund i denne afgørelse, kan der ikke 

opgøres en positiv anvendt indskudskapital for årene 2018-2020 efter metode 1.  

 

Forsyningstilsynet udleder herfra, at Verdo Varme ikke har foretaget nye kapitalindskud 

i årene frem til 1. januar 2020, hvorved indskudskapitalen pr. 1 januar 2020 fortsat er 

negativ i forlængelse af perioden 2013-2017 

                                                        
4 J.nr. 18/11073 
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I øvrigt bemærker Forsyningstilsynet, at Verdo Varme i år 2017 har foretaget en udlod-

ning på ca. 137 mio. kr. til moderselskabet, jf. Verdo Varmes oplysninger til Forsynings-

tilsynet vedrørende afgørelse af 17. december 2019.  

 

Forsyningstilsynet vurderer dermed, at indskudskapitalen pr. 1. januar 2018, 1. januar 

2019 og 1. januar 2020 – på det foreliggende grundlag, jf. Forsyningstilsynets afgørelse 

af 17. december 2019 – er -137.052.362 kr.5 Herved bliver opgørelsen af den anvendte 

indskudskapital efter metode 1 negativ for alle årene i perioden 2018-2020. Forsynings-

tilsynet fastsætter dermed den anvendte indskudskapital til 0 kr., jf. § 6, stk. 5, i afskriv-

ningsbekendtgørelsen. 

3. FORRENTNING  

 

For at kunne indregne forrentning af indskudskapital kræver det, at der er en værdi at 

forrente. Forsyningstilsynet vurderer dermed, at der ikke kan fastsættes og godkendes 

forrentning af indskudskapital for Verdo Varme for årene 2018-2020. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at såfremt Energiklagenævnets afgørelse i kla-

gesagen vedrørende forrentning for perioden 2006-2017 får betydning for denne sag, vil 

Forsyningstilsynet genoptage sagen, med henblik på at træffe en ny afgørelse i over-

ensstemmelse med nævnet afgørelse.  

KLAGEVEJLEDNING 

 

I kan klage over denne afgørelse til Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og 

Energiklagenævnet skal modtage den senest fire uger efter, at I har modtaget denne 

afgørelse. Klageretten fremgår af § 26 i lov om varmeforsyning og lovbekendtgørelse 

nr. 64 af 21. januar 2019. 

 

Klagen indgives til: 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

BILAG 

 

Bilag 1: Retsgrundlag 

 

                                                        
5 Indskudskapital pr. 1. januar 2018, 2019 og 2020 = Indskudskapital pr. 1. januar 2017 (-52.362 kr.) +/- 

Kapitalbevægelser, 2018-2020 (-137.000.000 kr.) = -137.052.362 kr. 

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


 
Side 9/9 

 

Med venlig hilsen 

 

Stefan Jovanovic 

Fuldmægtig 

+45 4171 5357 

stjo@forsyningstilsynet.dk 

 


