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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet modtog pr. mail den 29. april 2020 Vestegnens Kraftvarmeselskab 

I/S’ (herefter VEKS) ansøgning om forrentning af indskudskapital for år 2021. Idet an-

søgningen blev modtaget efter ansøgningsfristen, der var den 31. marts 2020, oplyste 

VEKS i samme mail, at forsinkelsen skyldtes omstændighederne forårsaget af Covid-

19, hvilket VEKS håbede Forsyningstilsynet ville udvise forståelse for. 

 

Forsyningstilsynet har fortolket dette som, at VEKS ansøger om forrentning af indskuds-

kapital for år 2021, men anmoder samtidig om dispensation fra ansøgningsfristen. For-

syningstilsynet har derfor behandlet dette afgørelsesudkast i overensstemmelse her-

med.  

AFGØRELSE 

I medfør af afskrivningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal en ansøgning om forrentning 

af indskudskapital være modtaget i Forsyningstilsynet senest ved udgangen af 1. kvartal 

året inden ansøgningsåret.  

 

Forsyningstilsynet finder efter en konkret vurdering, at der ikke kan dispenseres fra an-

søgningsfristen. Det betyder, at VEKS’ ansøgning om forrentning af indskudskapital for 

år 2021 ikke kan behandles, da ansøgningen er modtaget i Forsyningstilsynet den 29. 

april 2020, dvs. efter ansøgningsfristen den 31. marts 2020. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

HØRING 

Udkast til afgørelse blev sendt i høring hos VEKS den 15. marts 2021 med frist for frem-

sendelse af bemærkninger senest den 22. marts 2021. 

 

VEKS afgav høringssvar den 18. marts 2021 pr. mail. Heraf fremgår, at VEKS er ærger-

lig over, at Forsyningstilsynet ikke har mulighed for at dispensere fra ansøgningsfristen 

givet de specielle omstændigheder, men VEKS vil ikke gøre yderligere ved sagen.  
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VEKS’ høringssvar har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre denne afgø-

relse i forhold til afgørelsesudkastet.  

RETSGRUNDLAG 

Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer 

og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (afskrivningsbe-

kendtgørelsen) 

 
§ 7. En ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital skal være modtaget 
i Energitilsynet tidligst 12 måneder og senest 9 måneder inden begyndelsen af det regnskabsår, 
som ansøgningen vedrører. 
Stk. 2. Energitilsynet træffer afgørelse i ansøgningssagen senest 3 måneder efter begyndelsen 
af det regnskabsår, som ansøgningen vedrører. 
Stk. 3. Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital, der ikke er indregnet senest 18 
måneder efter afgørelsen, er ikke indregningsberettiget, jf. dog § 8. 

 

Som det fremgår af afskrivningsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, kan der tidligst anmodes 

om forrentning af indskudskapital 12 måneder før begyndelsen af det regnskabsår der 

anmodes for og senest 9 måneder før begyndelsen på det regnskabsår der anmodes 

for. 

 
§ 12. I ekstraordinære tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 7-9 medfører væsentlige ulemper for 
virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, herunder f.eks. hvis 
vilkårene for tilladelsen til indregning af forrentning af indskudskapital forhindrer virksomhederne 
i at opretholde en soliditet, der er nødvendig for virksomhedernes drift, kan Energitilsynet und-
tage fra bestemmelserne. 

 

Kun i ekstraordinære tilfælde, hvor fristen vil være til væsentlig ulempe for virksomheden 

eller den vil skabe en urimelig ulighed mellem virksomheder, kan der dispenseres for 

fristen. 

 
§ 11. I tilfælde, hvor bestemmelserne i §§ 1-6 medfører væsentlige ulemper for virksomheder 
eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, kan Energitilsynet undtage fra 
bestemmelserne. 

 
Dispensation efter § 11 er ikke kun i ekstraordinære tilfælde. Denne forskel i dispensa-
tionsbestemmelserne er udtryk for, at der ”skal noget ekstra” til, for at der kan dispense-
res efter § 12, herunder for ansøgningsfristen ved forrentning af indskudskapital. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

VEKS har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021. Ansøgning herom skulle 

indgives i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. marts 2020, dvs. senest ved udgan-

gen af 1. kvartal 2020. 

 

Forsyningstilsynet modtog VEKS’ ansøgning om forrentning af indskudskapital pr. mail 

den 29. april 2020, hvilket er 29 dage efter ansøgningsfristen. Dermed er der ikke ansøgt 

inden for ansøgningsfristen.  

 

VEKS’ anmodning om dispensation fra ansøgningsfristen fremgår af samme mail.  
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Forsyningstilsynet finder, at det, at landet i marts 2020 blev ramt af Covid-19, herunder 

nedlukning m.v., isoleret set ikke kan betragtes som et ekstraordinært tilfælde i afskriv-

ningsbekendtgørelsens forstand, hvorefter ansøgningsfristen har været til væsentlig 

ulempe for VEKS.  

 

Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at uanset om VEKS’ medarbejdere f.eks. har 

været hjemsendt, burde dette efter Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering ikke være 

til hinder for at udarbejde hhv. fremsende en kortfattet ansøgning om forrentning af ind-

skudskapital. 

 

Med andre ord accepterer Forsyningstilsynet i udgangspunktet, jf. administrativ praksis 

på området, at en ansøgning om forrentning af indskudskapital pr. mail alene udgøres 

af en enkel eller ganske få linjer, eftersom der i afskrivningsbekendtgørelsen ikke er 

oplistet konkrete krav til ”ansøgningsformatet”.  

 

Dermed har Forsyningstilsynets umiddelbart svært ved at se, at de udfordringer, som 

Covid-19 måtte have forårsaget, har kunnet stå i vejen for indgivelse af en rettidig an-

søgning om forrentning af indskudskapital. Til støtte herfor bemærker Forsyningstilsy-

net, at Forsyningstilsynet i år 2020 ikke har oplevet en ændring i antallet af ansøgninger 

om dispensation fra ansøgningsfristen sammenlignet med tidligere år.  

 

Det er heller ikke Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at ansøgningsfristen har 

skabt urimelig ulighed mellem VEKS og de øvrige varmeforsyningsvirksomheder. Her-

ved lægger Forsyningstilsynet vægt på, at alle ansøgere om forrentning af indskudska-

pital i år 2020 generelt har været stillet ens, både i forhold til ansøgningsfristen og situ-

ationen omkring Covid-19.  

 

På den baggrund finder Forsyningstilsynet ikke grundlag for at kunne dispensere fra 

ansøgningsfristen i afskrivningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.  

 

Afslutningsvist skal Forsyningstilsynet beklage den lange behandlingstid af denne sag.  

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. 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
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Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Stefan Jovanovic  

Fuldmægtig 

+45 4171 5957 

stjo@forsyningstilsynet.dk 

 

http://www.ekn.dk/

