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Afgørelse om koncernintern långivning i perio-

den 2013-2019 mellem Verdo A/S og Verdo 

Varme A/S 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet finder i denne afgørelse, at Verdo A/S (herefter Verdo) og Verdo 

Varme A/S (herefter Verdo Varme) har handlet i strid med varmeforsyningsloven ved at 

etablere et såkaldt koncerninternt lån mellem de to selskaber, der til dels ikke har været 

fuldt ud nødvendigt til finansiering af varmemæssige aktiver, og som dels er sket til en 

for høj rente. Afgørelsen indebærer, at fjernvarmekunderne hos Verdo Varme fremad-

rettet vil få tilbagebetalt i alt 116.393.127 kr. som kompensation for de for højt opkræ-

vede renteomkostninger. 

 

Verdo Varme har i perioden 2000-2018 løbende opgjort forrentning af indskudskapital 

samt i den forbindelse opkrævet 502 mio. kr. over varmepriserne hos kunderne. Denne 

forrentning var (i strid med reglerne) ikke på opkrævningstidspunktet blevet godkendt af 

det daværende Energitilsyn (nu Forsyningstilsynet).  

 

De opkrævede beløb blev i 2012 udloddet med 412 mio. kr. fra Verdo Varme (dattersel-

skab i Verdo-koncernen) til Verdo (moderselskab i Verdo-koncernen) med en samtidig 

og tilsvarende optagelse af lån fra Verdo til Verdo Varme (rebelåning). Ved lån mellem 

et moder- og datterselskab, er der således tale om koncerninterne lån. 

 

På tilsvarende måde blev der udloddet ikke-godkendt forrentning og re-belånt 137 mio. 

kr. i 2017.  

 

Verdo Varme har i perioden 2013-2019 indregnet renteudgiften for rebelåningen til 

Verdo i varmepriserne svarende til ca. 140,4 mio. kr. 

 

Sagen handler om, hvorvidt Verdo Varme kan indregne hele eller dele af renteudgiften, 

for koncerninterne lån, som en nødvendig omkostning i varmepriserne, jf. varmeforsy-

ningslovens § 20, stk. 1, samt om renten på de koncerninterne lån er rimelig, jf. varme-

forsyningslovens § 21, stk. 4.   

 

Forsyningstilsynet har i en separat sag (j.nr. 18/03961) truffet afgørelse om, at Verdo 

Varme i perioden 2000-2005 uberettiget over varmeprisen har opkrævet forrentning af 

indskudskapital og skal tilbageføre 233.704.135 kr. til kunderne.  

 

Forsyningstilsynet har ligeledes truffet afgørelse i Verdo Varme’ (j.nr. 18/03961) sag om 

godkendelse af forrentning af indskudskapital for perioden 2006-2017. I denne sag god-

kendtes 118 mio. kr. i forrentning, hvilket har medført krav om tilbageførsel af 149 mio. 

kr. til kunderne.  
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Verdo Varmes låneoptagelse hos et modersel-

skab, som Verdo, som udgangspunkt er en nødvendig omkostning, såfremt dette lån er 

nødvendigt for at finansiere varmeaktiviteter.  

 

På baggrund af en analyse af det tilgængelige regnskabsmateriale og reviderede (ned-

skrevne) anlægsværdier vedrørende 2012-2019 i opgørelse fremsendt af Verdo d. 1. 

november 2020 (jf. også Forsyningstilsynets sag j.nr. 18/11073), finder Forsyningstilsy-

net, at der har været et markant mindre behov for finansiering af varmeaktiviteter, end 

de koncerninterne lån tilsiger. Samtidig består udlodningerne, der ligger til grund for re-

belåningen til Verdo Varme, hovedsagelig af overdækning hidrørende fra uretmæssigt 

opkrævede midler hos varmekunderne.  

 

Endelig afspejler renteniveauet på de koncerninterne lån ud fra en sammenligning med 

tilsvarende finansiering på markedsvilkår efter Forsyningstilsynets vurdering ikke et ri-

meligt markedsniveau. 

 

Ved at anvende et konkret skøn for Verdo Varmes finansieringsbehov og finansierings-

rente kan det nødvendige indregningsberettigede rentebeløb opgøres til ca. 20,0 mio. 

kr. Verdo Varme har indregnet 141,5 mio. kr. for renteudgifter i varmepriserne. I samme 

periode har Verdo Varme modtaget og indregnet ca. 5,1 mio. kr. i renteindtægter fra 

udlån til andre selskaber i koncernen. Da disse er modregnet i de opkrævede varmepri-

ser, vil dette beløb ligeledes kunne modregnes i de indregnede 141,5 mio. kr. nævnt 

ovenfor. Samlet er det således de indregnede renteudgifter på 141,5 mio. kr. fratrukket 

de nødvendige renteudgifter på 20,0 mio. kr. og fratrukket de modregnede renteindtæg-

ter på 5,1 mio. kr, altså 116,4 mio. kr., som skal tilbageføres til kunderne. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om følgende, jf. § 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven:  

 

Forsyningstilsynet finder, at Verdo Varme i årene 2013-2019 har indregnet 116.393.127 

kr. for meget i priserne,  

 

 dels som følge af at Verdo Varme har optaget koncerninterne lån hos Verdo af en 

størrelse, der ikke er nødvendig for varmedriften, hvorfor renteudgifterne for den 

del af lånene, der oversiger lånebehovet, er unødvendige finansieringsudgifter 

ved fremmedkapital opkrævet i strid med § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, og 

 

 dels som følge af, at rentesatserne for de koncerninterne lån, som Verdo Varme 

har optaget hos Verdo, er markant højere end en tilsvarende fremmedkapitalfi-

nansiering for sammenlignelige virksomheder og renter på markedsvilkår indike-

rer, hvorfor Forsyningstilsynet finder, at rentesatserne er urimelige høje, jf. § 21, 

stk. 4, i varmeforsyningsloven og derfor er unødvendige finansieringsudgifter op-

krævet i strid § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 
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SAGSFREMSTILLING  

Verdo Varme har i perioden 2000-2018 løbende opgjort forrentning af indskudskapital 

og opkrævet denne forrentning over varmepriserne hos kunderne. Denne forrentning 

var ikke på opkrævningstidspunktet blevet godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

Verdo Varme har anvendt den estimerede, og hos kunderne opkrævede, forrentning 

som var den til fri disposition.  

 

I 2012 blev der udloddet 412 mio. kr. fra Verdo Varme til Verdo med en samtidig og 

tilsvarende optagelse af lån fra Verdo til Verdo Varme.  Verdo og Verdo Varme er hen-

holdsvis moderselskab og helejet datterselskab i Verdo-koncernen. På samme vis blev 

der udloddet og rebelånt 137 mio. kr. i 2017 mellem moder- og datterselskab.  

 

Verdo Varme har i perioden 2013-2019 indregnet renteudgiften for lånene til Verdo i 

varmepriserne svarende til ca. 140,4 mio. kr. 

 

Det daværende Sekretariat for Energitilsynet (herefter Sekretariatet) afholdte 5. maj 

2014 et møde med repræsentanter for Verdo Varme og Verdo Produktion A/S (herefter 

Verdo Produktion) om varmeforsyningslovens bestemmelse om forrentning af indskuds-

kapital. Verdo Produktion er, som Verdo Varme, ligeledes et helejet datterselskab i 

Verdo-koncernen. 

 

Af mødereferatet fremgik, at Verdo havde ydet koncerninterne lån til Verdo Varme og 

Verdo Produktion. Ifølge mødereferatet var der hos Verdo Varme og Verdo Produktion 

foretaget udlodninger til Verdo, ikke i likvider, men i form af gældsbreve. Således fore-

tages hos Verdo Varme en regnskabsmæssig ompostering, hvor gældsposterne øges 

med det optagne lån hos Verdo og egenkapitalen nedskrives tilsvarende udlodningen. 

Hermed sker der ikke en likviditetsmæssig udbetaling fra Verdo Varme til Verdo, som 

så med det samme skydes tilbage til Verdo Varme i form af lånte midler, men blot en 

bogføringsmæssig ompostering.   

 

Gældsbrevene er udstedt til sikring af lån fra Verdo til Verdo Varme. Ifølge gældsbrevet 

er der tale om stående lån fra Verdo, som af debitor til enhver tid kan indfries helt eller 

delvist. Et stående lån er et lån som er afdragsfrit i hele lånets løbetid og, hvor hele lånet 

indfries på én gang ved udløb/opsigelse. Der er årlig rentebetaling og rentefastsættelse 

med en pålydende rente, som bruges til den årlige renteberegning på 5% som startni-

veauet for det første år. Udlodningerne kom fra oparbejdet forrentning fra selskabets 

egen beregnede indskudskapital og forrentningssats, og som løbende er blevet opkræ-

vet hos varmekunderne.  

 

Endvidere fremgik det af gældsbrevet, at der mellem Verdo Varme, Verdo Produktion 

og Verdo er udarbejdet et tillæg om, at det skyldige beløb tidligst kunne kræves erlagt 

på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig og inappellabel afgørelse om godken-

delse af reguleringsmæssig indskudskapital samt forrentning heraf. Dvs. en afgørelse 

om godkendt forrentning for perioden 2006-2017.  



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM KONCERNINTERN LÅNGIVNING I PERIODEN 2013-2019 MELLEM 

VERDO A/S OG VERDO VARME A/S 

Side 4/31 

 

Udarbejdelsen af tillæg til gældsbrevene skete på foranledning af Sekretariatet for at 

sikre, at der var finansiering i Verdo Varme i den situation, at Energitilsynets afgørelse 

om godkendt forrentning faldt ud forskelligt fra Verdo Varmes A/S egen opgørelse, hvor-

ved at der ville være behov for tilbagebetaling til varmekunderne. Sekretariatet meddelte 

i denne sammenhæng, at: ”Derefter vil vi ud fra det foreliggende ikke forfølge spørgs-

målet om udlodning af ikke-godkendt indregnet forrentning yderligere. Derimod vil vi ef-

ter sommerferien overveje, om vi skal se nærmere på renteudgiften, dels om hvorvidt 

den kan antages at være nødvendig, jf. kravet i §20, stk.1, dels om der er tale om en 

omgåelse af kravet om, at forrentning af indskudskapital kræver forudgående godken-

delse fra Energitilsynet”. 

 

Forsyningstilsynet meddelte ved mail af 19. maj og mail af 9. juni 2017 Verdo, at gælds-

brevene/låneforholdet skulle undersøges nærmere og stillede i den sammenhæng 

spørgsmål om lånene.  

 

Verdo besvarede spørgsmålene i mail af 9. juni og i mail af 29. august 2017. Verdo 

oplyste bl.a., at Verdo Produktion ikke opkrævede renter over varmepriserne (disse var 

i stedet indregnet i økonomien for el-produktionen på kraftvarmeværket), ligesom de 

samlede lånebeløb og rentesatser blev oplyst. Forsyningstilsynet meddelte 9. oktober 

2017, at man formentlig ville vente med at se på sagen, indtil sagen om forrentning af 

indskudskapital var behandlet, da der, som Verdo ligeledes havde oplyst, var en sam-

menhæng mellem sagerne. 

 

Den udloddede kapital er opbygget gennem flere års opkrævet, men ikke-godkendt, for-

rentning. Dvs., at uden indregning af den af Verdo Varme opgjorte forrentning havde det 

ikke været muligt at foretage udlodninger og dermed heller ikke basis for at låne tilsva-

rende beløb fra Verdo til Verdo Varme, hvormed en renteudgift pålagt varmekunderen 

ikke var opstået. Hvis Forsyningstilsynets opgørelse af forrentning af indskudskapital 

adskiller sig fra Verdo Varme’ kan en del af de udloddede midler endvidere være uret-

mæssigt opkrævede midler, som skal tilbageføres til varmekunderne. 

 

D. 6. april 2019 modtog Forsyningstilsynet en borgerhenvendelse, en kunde hos Verdo 

Varme, om problemstillingen vedrørende opkrævning af ikke-godkendt forrentning, samt 

indregning af renteudgifter til Verdo. Forsyningstilsynet sendte på den baggrund en mail 

af 12. april 2019 til Verdo med spørgsmål til de koncerninterne arrangementer, som op-

læg til en telefonkonference som blev afholdt 25. april 2019.  

 

Forsyningstilsynet fremsendte spørgsmålene igen 26. april 2019. Verdo besvarede 

spørgsmålene i mail af 9. maj 2019. Redegørelse og citater fra besvarelsen følger ne-

denfor: 

 

1. Beslutningen om udlodning skete for at sikre en fleksibel kapitalstruktur, da der 

ifølge Verdo var risiko for, at man fra politisk side ville indefryse kapitalen i varme-

sektoren. Rebelåning var ifølge Verdo nødvendig for at sikre tilstrækkelig kapital i 

Verdo Varme og Verdo Produktion. Resultatet af mødet mellem Forsyningstilsynet 

og Verdo i foråret 2014 var, at Forsyningstilsynet meddelte, ”at man ikke havde 

yderligere bemærkninger til selve udbyttet. Samtidig gav man udtryk for, at man 
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eventuelt ville vende tilbage efter sommerferien i forhold til spørgsmål om nødven-

dighed og rentefod…..”. Endelig understregede Verdo, at der var behov for pen-

gene i lyset af tilsynets afgørelse i 2018 om tilbageførsel af 233 mio. kr. for ikke 

godkendt forrentning i perioden 2000-2005.  

2. At man fortsatte med den igangsatte praksis vedr. udlodning og re-belåning for-

klarede Verdo med, at deres opfattelse efter mødet med Sekretariatet i 2014 var, 

at der fra Energitilsynets side: ”….ikke var yderligere bemærkninger til hverken 

udbytter eller rentefod”. 

3. De likviditetsmæssige koncerninterne forhold forklarede Verdo med, at de anven-

der en cash-pool ordning, hvor alle selskaber i koncernen puljer deres likvider og 

foretager likviditetstræk på en og samme konto. Det bevirker, at man ikke kan 

pege på, hvilke aktiviteter der finansieres af et specifikt lån, ligesom det ikke er 

normalt at ’nette-ud’ fsva. ind- og udlån (bl.a. fordi der er forskellig risiko og løbe-

tid på likviditetstrækkene). Man kan altså ikke redegøre for, hvor varmekundernes 

penge kanaliseres hen, da pengestrømmene fra alle de forskellige forretningsakti-

viteter i koncernen blandes sammen. 

4. Verdo oplyste, at gæld og tilgodehavender fra-/til koncerntilknyttede selskaber 

ikke kunne lægges sammen, at det ikke udelukkende er bankmellemværender el-

ler lån, og at der dermed ikke er tale om, at pengene udlånes til andre virksomhe-

der. 

5. Verdo oplyste, at de ikke forstår, hvad Forsyningstilsynet mente med, at: ”Verdo 

bruges som et kapitalgennemstrømningsselskab til et negativt rente-spread” og 

bad om en uddybning heraf.  

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at når der årligt videreudlånes, til andre kon-

cernselskaber, mellem 40% og 67% af den hos Verdo samlede låneramme, og til 

en modtaget rente på under 0,5% sammenholdt med de 5% betalt til Verdo, så 

sker der en væsentlig ”gennemstrømning” af kapital fra Verdo og til andre kon-

cernselskaber med Verdo Varme som mellemled. Forsyningstilsynet har ikke be-

hov for yderligere information vedrørende dette, da det ikke er relevant for sagen. 

6. Verdo redegjorde for, at den fastsatte rentefod bestemmes af flere faktorer såsom 

risiko, likviditet og binding. Desuden mente Verdo, at ordningen ikke påvirkede 

varmekunderne, da forrentningssatsen modsvarede rentefoden på lånet. 

7. Som begrundelse for, hvorfor renteudgifterne er at opfatte som nødvendige om-

kostninger, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, anførte Verdo, at når deres op-

fattelse var, at Forsyningstilsynet godkendte udbytte (opstået fra den opkrævede 

forrentning) og lån (det forrentede beløb lånt retur), og samtidig ønskede at binde 

pengene indtil en forrentningsafgørelse forelå, så var det vanskeligt at forestille 

sig, at kapitalen ikke skulle forrentes. 

8. Verdo meddelte, at den igangværende praksis, med opkrævning af renter betalt til 

Verdo, er fortsat i 2018 og foreslog, hvis ikke Forsyningstilsynet accepterede den 

anvendte model, en løsningsmodel, hvor de og Forsyningstilsynet så ”igennem 

selskabsretlige og obligationsretlige bestemmelser” og alene forholdte sig til pro-

blemstillingen ved, at man regulatorisk/regneteknisk tilbageførte de udloddede og 

betalte beløb for derigennem (i forrentningssagen) at opnå forrentning af et større 

kapitalgrundlag.  

 

Ud fra regnskabsmateriale for Verdo Varme (årsregnskaber og priseftervisninger) er op-

stillet nedenstående tabel 1, hvor periodens beløb opkrævet i forrentning, udlodning, 

rebelåning og rentesatser er beskrevet. Samlet er der hos varmekunderne opkrævet 
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udgifter til rentebetalinger betalt fra Verdo Varme til Verdo i perioden for 140,4 mio. kr. 

Dette er på baggrund af en rente på 5% for perioden 2013-2016, mens der i 2017-2018 

er blevet anvendt en rente på 4,5% og 2% i 2019.  

 

Desuden ses det (i tabel 1’s kolonner længst til højre), hvor stort det samlede udlån fra 

Verdo Varme til andre koncerntilknyttede selskaber har været i årene (f.eks. er der i 

2018 udlånt 359,2 mio. kr.). Herudover ses, hvor stort et beløb Verdo Varme har mod-

taget i rente fra disse til ”andre tilknyttede koncernselskaber” udlånte midler, samt at 

denne aktivitet bærer en markant lavere (beregnet) rente, end de renter som Verdo 

Varme betaler på det stående lån til Verdo (fra 0,01% og til 0,46%, relativt til f.eks. 5%). 

Samlet har Verdo Varme i perioden 2013-19 modtaget ca. 5,1 mio. kr. i rentebetaling for 

denne type af udestående tilgodehavende. 

 

Det bemærkes endvidere, at der i Verdo Varme er opkrævet ca. 502 mio. kr. i forrent-

ning, mens der fra Verdo Varme er udloddet og rebelånt 549 mio. kr. til og fra modersel-

skabet Verdo. (”Verdo’s WACC” er den af Verdo Varme egen beregnede og anvendte 

forrentningssats, der ligger til grund for de ikke godkendte opkrævede forrentningsbe-

løb). 

TABEL 1 | OVERSIGT: VERDO VARMES OPKRÆVEDE FORRENTNING & UDLODNING 

   

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af Verdo Varmes oplysninger i sagen 

 

Regnskabsmaterialet viser desuden, at der årligt har været revisionsanmærkninger ved-

rørende forholdet omkring opkrævning af den ikke-godkendte forrentning. 

 

Verdo Varme har for perioden 2000-2017 opkrævet ca. 502 mio. kr. i forventet forrent-

ning, mens selskabet er blevet pålagt at tilbageføre ca. 234 mio. kr. for 2000-2005 og 

149 mio. kr. for 2006-2017, baseret på 118 mio. kr. i godkendt forrentning. Dette betyder, 

at man i perioden 2013-2019 i form af overdækning har rådet over ca. 385 mio. kr. (502 

mio. kr. fratrukket 118 mio. kr.), som tilhører kunderne. 

Verdo Varme A/S rente udlån til         rente fra impl.

Opkrævet forrentning Verdo's WACC Udlodning re-belåning  til Verdo A/S i DKK andre tilknyttede tilknyttede virks.  rente

2000 7.240.838                     1,90%

2001 24.645.470                   6,34%

2002 24.345.767                   5,89%

2003 42.395.907                   9,69%

2004 28.277.889                   5,89%

2005 14.758.611                   2,90%

2006 32.010.200                   6,12%

2007 37.105.272                   6,69%

2008 44.417.768                   7,50%

2009 28.188.544                   4,43%

2010 36.841.236                   5,54%

2011 40.384.413                   5,76%

2012 40.809.445                   5,50% 401.421.360  166.279.761       219.268           0,13%

2013 19.068.900                   5,00% 10.578.640     412.000.000  5,00% 20.071.068     225.354.107       774.467           0,34%

2014 19.493.413                   5,00% 5,00% 20.600.000     171.193.282       177.642           0,10%

2015 20.468.084                   5,00% 20.600.000     202.046.535       27.492             0,01%

2016 19.342.339                   5,00% 20.600.000     277.619.230       1.277.715       0,46%

2017 20.212.744                   137.000.000  137.000.000  4,50% 22.813.274     336.643.769       1.119.317       0,33%

2018 1.647.000                     4,50% 24.705.000     359.211.394       893.614           0,25%

2019 -                                  2,00% 10.980.000     319.459.684       866.239           0,27%

501.653.840                549.000.000  549.000.000  140.369.342   

Note: Den fra 2000-2005 opkrævede forrentning er pålagt tilbageført (inkl. rentes rente)
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Det første høringsudkast blev sendt i partshøring hos Verdo d. 3. september 2019. 

Verdo afgav høringssvar d. 24 september 2019. 

 

Høringsudkastet var baseret på årsregnskabstal, da Forsyningstilsynet dels fandt, at 

priseftervisningerne manglede præcision i udfyldelsen (bl.a. manglende detaljerings-

grad af gældsforhold, således at koncernlånet figurerede under ”anden gæld”), dels 

fandt at anlægsaktiverne angivet i priseftervisningerne var meget høje sammenholdt 

med årsregnskaberne. Dette medførte, at denne sag om koncerninterne lån ville af-

hænge af sagen om revurdering af afskrivningsgrundlaget for Verdo Varme (J nr. 

18/11073). Der er således anvendt de anlægssummer, der udgør grundlaget i den 

nævnte afskrivningssag. Dette medfører, at denne sag om koncerninterne lån vil af-

hænge af resultatet af sagen om revurdering af afskrivningsgrundlaget for Verdo 

Varme (J nr. 18/11073), som pt. er igangværende.  

 

I forlængelse af arbejdet med sagen om afskrivningsgrundlaget og dialogen mellem 

Verdo og Forsyningstilsynet, hvor Verdo har udarbejdet og fremsendt en revideret op-

gørelse af Verdo Varmes anlægsaktiver af 1. november 2020, fremsendte Verdo d. 20 

november 2020 et nyt høringssvar i nærværende sagn.  

 

Verdo bekræftede d. 2 december 2020, at høringssvaret af 20. november 2020 erstat-

tede det tidligere afgivne høringssvar af 24. september 2019. Forsyningstilsynet har så-

ledes alene lagt det seneste høringssvar til grund i det videre arbejde med sagen. 

 

PARTSHØRING AF 22. APRIL 2021 
 

Det andet udkast til afgørelse i sagen blev sendt i høring d. 22/4-2021. 

 

Begrundelsen for, at udkastet sendes i fornyet partshøring er, at koncernlåneforholdet 

har pågået også i 2019, hvorfor Forsyningstilsynet har vurderet lånebehovet og den an-

vendte rentesats for dette år og efter samme fremgangsmåde og principper som for 

perioden i øvrigt. Desuden har Forsyningstilsynet revurderet grundlaget for den rente-

sats, der anvendes som værende rimelig at indregne på den nødvendige andel af låne-

optagelsen.  

 

Verdo har fremsendt følgende bemærkninger til udkastet: 

 

1.1 Renteindtægter. Verdo har fremsendt dokumentation for, at der i priseftervisningen 

er indregnet en renteindtægt på 893.614 kr. i 2018. 

1.2 Beregning af anlægsværdien. Verdo anmoder Forsyningstilsynet om at berigtige 

den reviderede anlægsværdi, så denne stemmer overens med det af Verdo frem-

sendte i forbindelse med afskrivningssagens høringssvar (J nr. 18/11073). 

1.3 Beregning af lånebehov. Verdo anmoder dels om, at den i tabel 2, 3 og 5 opgjorte 

linje ”Tidsmæssige forskelle VFL” ændres til ”tilgodehavende underdækning”. Des-

uden anmodes om, at denne post fsva. 2019 ikke medtages i opgørelsen, da der er 

tale om en ikke-likvid post. 

2 Sproglige kommentarer. Verdo ønsker at slette parentesen i sætningen ”Denne for-

rentning var (i strid med reglerne) ikke på opkrævningstidspunktet blevet god-

kendt….”. 
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3 Samlet tilbagebetalingsplan. Verdo anmoder om at få lov til at lave en samlet tilba-

gebetalingsplan for hhv. denne sag og den udestående tilbagebetalingsplan vedr. J 

nr. 18/04872. 

  

Ad. 1.1-1.3: Forsyningstilsynet tager den nye fremsendte dokumentation til efterretning 

og har justeret afgørelsen herefter. I kontrollen af de prisefterviste renteindtægter og 

renteudgifter er opgørelse og tabeller ændret i forhold til udkastet til at være i fuld over-

ensstemmelse med priseftervisningerne. Da det er den samlede finansiering af driften, 

herunder arbejdskapitalen, der vurderes i sagen, er det tilsvarende også de samlede 

renteudgifter (priseftervist), som er med i opgørelsen over opkrævede finansieringsud-

gifter jf. Tabel 5. 

 

Ad. 2: Forsyningstilsynet fastholder, at der som beskrevet i denne sags begrundelses-

afsnit (s. 19) skal ansøges om og godkendes forrentning, inden denne kan opkræves 

hos forbrugerne. Forsyningstilsynet har således ikke fundet anledning til at ændre for-

muleringen. 

 

Ad 3: Forsyningstilsynet bemærker, at spørgsmålet om tilbagebetaling ikke indgår som 

en del af denne sag. Forsyningstilsynet ser dog som udgangspunkt ikke noget til hinder 

for, at der arbejdes med en samlet tilbagebetalingsplan, som efterfølgende skal godken-

des af Forsyningstilsynet.    

 

 
PARTSHØRING AF 3. SEPTEMBER 2019: 
Det første udkast til afgørelse i sagen blev sendt i høring hos Verdo, Verdo Varme og 

Verdo Produktion d. 3. september 2019.  

 

Verdo selskaberne (parterne) afgav samlet et høringssvar d. 24 september 2019. Et 

væsentligt punkt i dette høringssvar vedrørte Forsyningstilsynets anvendelse af talma-

teriale indhentet fra årsregnskaberne og ikke fra Verdo Varmes priseftervisninger.  

 

Det første høringsudkast var baseret på årsregnskabstal, da Forsyningstilsynet dels 

fandt, at priseftervisningerne manglede præcision i udfyldelsen (bl.a. manglende detal-

jeringsgrad af gældsforhold, således at koncernlånet figurerede under ”anden gæld”), 

dels fandt at anlægsaktiverne angivet i priseftervisningerne var meget høje sammen-

holdt med årsregnskaberne. Dette medfører, at denne sag om koncerninterne lån vil 

afhænge af sagen om revurdering af afskrivningsgrundlaget for Verdo Varme (J nr. 

18/11073). Der er således anvendt de anlægssummer, der indgår i denne sag. 

 

I forlængelse af arbejdet med sagen om afskrivningsgrundlaget og dialogen mellem 

Verdo og Forsyningstilsynet, hvor Verdo har udarbejdet en revideret opgørelse af 

Verdo Varmes anlægsaktiver den 1. november 2020, fremsendte Verdo d. 20 novem-

ber 2020 et nyt høringssvar i sagen.  Verdo bekræftede d. 2 december 2020, at hø-

ringssvaret af 20. november 2020 erstattede det tidligere afgivne høringssvar af 24. 

september 2019. Forsyningstilsynet har således alene lagt det seneste høringssvar til 

grund i det videre arbejde med afgørelsen i sagen. 

 

Hovedpunkterne i Verdo’s høringssvar af 20. november 2020, består af en række over-

ordnede kommentarer, samt en række konkrete bemærkninger. 
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Høringssvaret er derfor, dels gennemgået på et mere overordnet plan i det følgende, 

samt inddraget mere konkret i begrundelsesafsnittet nedenfor.   

 

1) Indledende centrale bemærkninger om forløbet 

Verdo opsummerer historikken vedrørende opkrævning af ikke-godkendt forrentning, 

udlodning af denne, samt efterfølgende optagelse af ansvarlige lån fra moderselskab på 

samme beløb, som der var udloddet. Årsagen er at sikre samme kapitalberedskab som 

forinden udlodningerne.  

 
Det fremgår således konkret af høringssvaret, at: 
 
”Verdo Varme har i perioden fra 2000-2017 opkrævet forrentning af indskudskapital over varmepri-
serne.  
 
Verdo Varme foretog ultimo 2012 udlodning af 412 mio. kr. til moderselskabet Verdo og optog samtidig 
et ansvarligt lån hos Verdo på samme beløb. Endvidere foretog Verdo Varme i 2017 udlodning af 137 
mio. kr. til Verdo og optog også i 2017 samtidig et ansvarligt lån hos moderselskabet, Verdo på et be-
løb, der modsvarede udlodningen. Udlodningerne blev i begge tilfælde gennemført i overensstemmelse 
med selskabslovens regler.  
 
For at sikre Verdo Varme samme kapitalberedskab som forinden udlodningen, blev de midler, der var 
udloddet, samtidig med udlodningen stillet til rådighed for Verdo Varme af Verdo i form af ansvarlig lå-
nekapital.  
 
Verdo Varme må med Forsyningstilsynets afgørelser i de to rentesager, som forelå hhv. den 28. maj 
2018 (perioden 2000-2005)3 og den 17. december 2019 (perioden 2006-2017)4 konstatere, at det ikke 
har været muligt for selskabet at fremskaffe det fornødne dokumentationsgrundlag for den fulde ind-
skudskapital. Dette har ført til, at Forsyningstilsynet i sine afgørelser alene har kunnet godkende ind-
skudskapital på 294 mio. kr. og et rentebeløb på 118 mio.kr. 
 
Samtidig har Verdo Varme i oktober 2019 konstateret, at selskabet i 2000 blev stiftet med et opskrevet 
prismæssigt anlægsgrundlag, og Verdo Varme har været nødt til at berigtige dette forhold gennem en 
væsentlig nedskrivning af virksomhedens anlægsværdier i priseftervisningen for Verdo Varme for 2019. 
  
Disse forhold forelå ikke afklaret på tidspunktet for Verdo Varme’ opkrævning af og disponering over 
renterne. Forholdene er yderligere uddybet i afsnit 2 og 3 nedenfor. 
  
Energiklagenævnet behandler fortsat sagen vedrørende forrentning i perioden 2006-20177. Der tages 
derfor forbehold for en genoptagelse af nærværende sag, såfremt Energiklagenævnets afgørelse kan 
føre til, at der er grundlag herfor. ” 

 

Verdo opsummerer i dette afsnit historikken i sagen. I forhold til spørgsmålet om sagen 

skal genoptages i lyset af sagen fra Energiklagenævnet vedrørende forrentning i perio-

den 2006-2017, må være en konkret vurdering, som kan foretages, når Energiklage-

nævnet har afgjort klagesagen. 

 

Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering er, at udfaldet af klagesagen ikke har betyd-

ning for nærværende sag. Dette skyldes, at de midler, der har været tilført Verdo histo-

risk har været tilstede, og der er afregnet renter heraf. Det er den nedskrevne anlægs-

sum, der skal finansieres med et heraf afledt lånebehov, og ikke hvorvidt størrelsen af 

indskudskapitalen er større eller mindre end godkendt i afgørelsen fra Forsyningstilsy-

net. Forsyningstilsynet har herudover ingen konkrete bemærkninger til dette afsnit i hø-

ringssvaret.  

 

2) Forrentningen af indskudskapital kræver forudgående godkendelse af 

Forsyningstilsynet. 
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Verdo bemærker, at selskabet ikke havde indhentet tilladelse til at opkræve forrentning 

af indskudskapital forud for indregning i priserne, men at selskabet valgte at indregne 

dette løbende for at sikre en jævn varmepris.  

 

Det fremgår konkret af høringssvaret, at: 

 

”Manglende overholdelse af kravet om Forsyningstilsynets forudgående godkendelse medfører, iht. til-

synets praksis, ikke i sig selv, at en indregning af renter af indskudskapital i varmeprisen bliver ugyldig 

eller af tilsynet anses for urimelig med den følge, at rentebeløbet kræves tilbageført. 

 

Såfremt en forrentning efter Forsyningstilsynets gennemgang og vurdering opfylder de krav, der stilles 

af tilsynet iht. den på godkendelsestidspunktet gældende lovgivning og praksis for at kunne udgøre ri-

melig forrentning af indskudskapital, godkender Forsyningstilsynet forrentningen, selvom formkravet om 

Forsyningstilsynets forudgående tiltræden ikke har været iagttaget på indregningstidspunktet. 

 

På tidspunktet for Verdo Varme’ beslutning om udlodning i hhv. 2012 og 2017 var der således ikke en 

endelig materiel afklaring af, om de opkrævede renter kunne godkendes af Forsyningstilsynet iht. var-

meforsyningslovens § 20, stk. 2.” 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger hertil fremgår af s. 20-22 - se nedenfor.  

 

  

3) Det koncerninterne lån fra Verdo og indskud i cash-pool 

 

Verdo Varme henviser indledningsvist til: 

 

 ”Forsyningstilsynets praksis, hvorefter udgangspunktet er, at varmevirksomheder og deres ledelse over-

lades en vid skønsramme ved vurdering af nødvendigheden af selskabets kapitalberedskab, herunder 

størrelsen af beredskabet.” 

 

Verdo bemærker, at afsættet for optagelsen af de ansvarlige lån var, at opretholde ka-

pitalberedskabet fra før udlodningerne, hvilket vurderedes at afspejlede virksomhedens 

nødvendige finansieringsbehov. Desuden gengives indholdet af tillægget til gældsbre-

vene oprettet i forlængelse af mødet i 2014 mellem Verdo og tilsynet.  

 

Endelig bestrider Verdo Forsyningstilsynets opfattelse af, at den likviditet som opstod 

med opkrævningen af indskudskapitalen (udloddet og tilbagelånt – FSTS’ bemærkning) 

ved indskud i koncernens cash-pool ordning udsætter varmekunderne for en tabsrisiko.  

 

Verdo anfører envidere: 

 

”Nærværende sag omhandler imidlertid ikke spørgsmålet om varmeforsyningsvirksomheders deltagelse 

i kreditramme-ordninger/cash pool-ordninger, men handler alene om, hvorvidt de hos Verdo i hhv. 2012 

og 2017 optagne ansvarlige lån var nødvendige, når Verdo Varme i perioden samtidig havde et stort 

likviditetsoverskud, jf. udkastets Tabel 1. Det centrale for sagen er således, om indeståendet på Verdo 

Varme’ konto skal indgå, når finansieringsbehovet og nødvendigheden af lånene beregnes. I den forbin-

delse henvises til afsnit 4 nedenfor med Tabel A, hvoraf fremgår, at der i den beregning, der er foretaget, 

er taget højde for disse midler, således at disse beregningsmæssigt fragår ved opgørelsen af det nød-

vendige lånebehov. 
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Forsyningstilsynet anfører i udkastet side 19, at Verdo Varme ved deltagelsen i cash pool-ordningen 

udsatte varmekunderne for risiko for tab. Dette bestrides. Verdo havde i perioden 2013-2018, som sagen 

omhandler, en soliditetsgrad mellem 34,7% og 40,4%9. Verdo Varme’ soliditetsgrad var i perioden til-

svarende mellem 32 % og 40,9 %10 indtil årsregnskaberne for 2017 og 2018, hvor Forsyningstilsynets 

krav om tilbageførsel på ca. 235 mio. kr. indgik. 

 

Det kan supplerende oplyses, at der er truffet beslutning om at afvikle lånene i Verdo Varme gennem en 

kapitaltilførsel fra Verdo iht. selskabslovens regler herom. Kapitaltilførslen fra Verdo til Verdo Varme sker 

med samme beløb, som de ansvarlige lån udgør, dvs. i alt 549 mio. kr. Idet kapitaltilførslen af Verdo 

Varme vil blive anvendt til indfrielse af de ansvarlige lån, sker kapitalforhøjelsen, jf. Erhvervsstyrelsens 

praksis, som en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering. Ved gældskonverteringen kræver Verdo såle-

des ikke gælden indfriet, men eftergiver reelt denne i forbindelse med kapitaltilførslen/kapitalforhøjelsen 

(mod aktier). Gældskonverteringen vurderes således helt i overensstemmelse med de hensyn, der lå 

bag de indgåede tillæg til gældsbrevene om, at Verdo ikke måtte kræve gælden indfriet, før rentesagerne 

var endelige”. 

 

Forsyningstilsynet bemærker overordnet, at sagen handler om, hvor meget finansiering 

der er nødvendig til driften af de varmemæssige aktiviteter, samt hvilken rente, det er 

rimeligt at betale heraf. Et selskabs skønsramme for et nødvendigt kapitalberedskab 

skal ses i forhold til nødvendighed og rimelighed. FSTS vurderer, at selskabets skøns-

ramme for vurdering af det nødvendige finansieringsbehov/kapitalberedskab langt er 

overskredet i dette tilfælde jf. tillige vurderingen s. 22-25.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det i den sammenhæng er nødvendigt at 

skelne mellem optaget gæld til varmeformål og graden af overskudslikviditet, som an-

vendes til ikke-varme relaterede formål. Blev gælden opgjort som en nettogæld (samlet 

gæld fratrukket likvider og tilgodehavender fra cash-pool), vil der ikke kunne drages en 

sammenhæng mellem finansieringen og dennes anvendelse til varmeaktiver – altså 

mellem tilgang af lånekapital og dennes anvendelse på varmeaktiver.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at hvorvidt der er tabsrisiko eller ej i en cash-

pool ordning ikke har betydning for vurderingen i denne sag.   

 

4) Beregning af skønnet finansieringsbehov 

 

Verdo Varme anfører at der: 

 

 ” i modellen i udkastet er taget afsæt i værdier iht. årsregnskabet, og der skal i stedet tages afsæt i 

værdier og tal iht. Prisregnskabet”. 

 

Desuden bemærker Verdo, at: 

 

 ”Idet afskrivningssagen for nærværende ikke er endeligt afsluttet, tages der dog samtidig herved forbe-

hold for ændringer, der måtte være en følge af Forsyningstilsynets endelige afgørelse i afskrivningssa-

gen”.   
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Verdo Varme vedlægger herefter en egen opgørelse af finansieringsbehovet, som er 

baseret på de (fra afskrivningssagen) reviderede anlægssummer i opgørelsen frem-

sendt til Forsyningstilsynet den 1. november 2020 og med udspring i Forsyningstilsynets 

opstillede beregningsmodel i afgørelsesudkastet af 3. september 2019.  

 

Verdo nævner konkret, at: 

 

 ”Ændringerne i forhold til Tabel 3 i Forsyningstilsynets udkast, der fører til en ændret opgørelse af sel-

skabets årlige finansieringsbehov i Tabel A (FSTS: fra Verdos høringssvar) sammenholdt med udkastets 

Tabel 3, kan således, som det fremgår ovenfor, i det hele henføres til, at beregningen sker på baggrund 

af varmeprisregnskabet i stedet for årsregnskabet”.   

 

For Forsyningstilsynets bemærkninger hertil, henvises der konkret til s. 22-25. Forsy-

ningstilsynet er overordnet enige i den beregningsmæssige metode, der flugter med den 

af Forsyningstilsynet opstillede i første udkast til afgørelse, og som også anvendes, med 

identiske resultater til følge, i nærværende udkast. 

 

 

5) Rentesatsens rimelighed 

Verdo Varme bestrider Forsyningstilsynets brug af WACC-rentens fremmedkapitalele-

ment. Det fremføres at:  
 
”Som det fremgår af Tabel A ovenfor (FSTS: fra Verdos høringssvar), kan det, baseret på Forsynings-
tilsynets beregningsmetode, skønnes at have været nødvendigt at optage lån for årene 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 og 2018 på henholdsvis 53.511.335 kr., 118.228.404 kr., 106.634.078 kr. 57.691.010 
kr., 158.168.678 kr. og 167.935.150 kr.  
 
Rimelige renteudgifter til brug for denne låneoptagelse er dermed - baseret på beregningsmetoden - en 
nødvendig og indregningsberettiget omkostning.  
 
Forsyningstilsynet har i sit udkast afvist Verdo Varme’ rentesats og fremført, at et renteniveau for frem-
medkapitalforrentning for lånene skal baseres på WACC-modellen, jf. udkastets Tabel 4, svarende til 
en rente for perioden 2013-2018 på 0,5-1,1%. Det bestrides imidlertid, at fremmedkapitalelementet i 
WACC-renten kan danne grundlag for en vurdering af markedsrenten i sagen.  
 
Forsyningstilsynet har i udkastet, jf. Tabel 4, anført fremmedkapitalomkostninger for en række udvalgte 
varmevirksomheder. Disse virksomheders renteomkostninger ligger i et gennemsnitligt rentespænd på 
1,8-2,6%. Det bemærkes, at størstedelen af disse varmevirksomheder er kommunale virksomheder. 
Det må lægges til grund, at disse har optaget lån i KommuneKredit Omkostningerne skal således til-
lægges den garantiprovision, som skal erlægges til Kommunen ved lån med kommunegaranti.  
 
Nedenfor i Tabel B er indsat gennemsnittet af de rentesatser, som de private varmeforsyningsselska-
ber fra udkastets Tabel 4 anvender, idet det gøres gældende, at Verdo Varme’ rente ikke bør kunne 
fastsættes til et lavere beløb end dette.  
 
I Bilag B er herefter foretaget en beregning af nødvendige rente, når det i Bilag A nødvendige finansie-
ringsbehov lægges til grund, og gennemsnitsrenten for de private virksomheder fra udkastets bilag 4 
benyttes til fastlæggelse af markedsrenten.  
 
Tabel B: Finansieringsomkostninger, udvalgte varmevirksomheder, private 
 

  

 

Det samlede resultat baseret på Tabel A (Jf. Verdos høringssvar) og rentesatsen i Tabel B kan herefter 

opgøres til et indregningsberettiget rentebeløb på 18.286.921,70 kr. 
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Forsyningstilsynet tager Verdo Varmes bemærkninger om rimeligheden af WACC mo-

dellens renteniveau som primært pejlemærke i denne sags vurdering til efterretning for 

så vidt angår det generelle renteniveau blandt varmeselskaberne. Dette er afspejlet i 

begrundelsesafsnittet. Der henvises til s. 25-30.  

 

 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at det er 

Verdo A/S (CVR nr. 25481968), Verdo Varme A/S (CVR nr.25482026) og Verdo Pro-

duktion A/S (CVR nr. 25481984) som kan anses som parter i sagen. 

 

ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsyningstil-

synet.dk.  

 

RETSGRUNDLAG 
 

Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning (Varmeforsy-

ningsloven): 

 

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og 2, regulerer udtømmende, hvilke omkostninger, 

en varmeforsyningsvirksomhed kan indregne i varmepriserne for produktion og leve-

rance af fjernvarme.  

 

Det drejer sig, efter ordlyden af bestemmelsen, bl.a. om finansieringsudgifter ved frem-

medkapital og omkostninger ved forrentning af indskudskapital. I forhold til forrentning 

af indskudskapital bemærkes det, at indregning i varmepriserne kræver ”Forsyningstil-

synets tiltræden”. Disse begreber gøres der nærmere rede for i de følgende afsnit. End-

videre redegøres der for Forsyningstilsynets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens 

§ 21, stk. 4. 

   

 

§ 20, stk. 1 og stk. 2 har følgende ordlyd: 

 

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en el effekt over 25 

MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, 

damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforsk-

ning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkost-

ninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital 

og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsy-

ningssystemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af 

opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning.  

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger 

end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan 

endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af område-

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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afgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med For-

syningstilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fast-

sætte regler om, at anlæg, der er nævnt i § 20, stk. 1, er helt eller delvis undtaget fra regler om indregning 

fastsat efter 2. pkt..” (Understregning indsat af Forsyningstilsynet)) 

 

I litteraturen nævnes bl.a. om den overordnede prisregulering i § 20 følgende:  

  

”Selvom opregningen er udtømmende, er de enkelte omkostningselementer angivet med så vage kriterier, at der 

er rum for udfyldende fortolkning, […]”. (Kommenteret Varmeforsyningslov 2018, Mortensen m.fl., Karnov Group, 

s. 369) 

 

Omkostningerne kan desuden kun indregnes, såfremt de er nødvendige. Nødvendig-

hedsbegrebet skal forstås bredt, og varmevirksomhederne har en skønsramme. Dette 

er fastslået i flere afgørelser fra Energiklagenævnet. Der kan f.eks. henvises til Energi-

klagenævnets afgørelse af den 4. november 2004 (j.nr. 21-223):  

  

”Nævnet tilføjer dog, at tilsynet har kompetence til at forhindre, at helt eksorbitante poster – som klart ligger 

uden for den skønsramme, der tilkommer selskabets organer – indregnes som nødvendige omkostninger. Hjem-

melsgrundlaget herfor er varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. [...]”.  

 

 

”Finansieringsudgifter ved fremmedkapital”: 

Der er ikke i forarbejderne til § 20 angivet, hvad der menes med begrebet ”finansierings-

udgifter ved fremmedkapital”. Der foreligger dog praksis fra Energitilsynet og fra Energi-

klagenævnet, hvor begrebet har været nærmere fortolket.  

 

Energitilsynet og Energiklagenævnet har således efter praksis anerkendt, at begrebet 

også omfatter renter af fremmedkapital. Se f.eks. hertil afgørelse af 26. april 2004, vedr 

Rønne Vand og Varmeforsyning A.mb.a., j. nr. 3/1322-8901-0202. Det følger således af 

afgørelsen, at: 

 

” 64. Renteudgifter, eller som nævnt i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, finansieringsudgifter 

ved fremmedkapital, kan af de af bestemmelsen omfattede virksomheder indregnes i priserne 

for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

Energitilsynet har i § 21, stk. 4, beføjelse til at bedømme fra sag til sag, om finansieringsudgif-

terne ved indregning i priserne medfører urimelige priser.” 

 

Der er endvidere praksis, hvor der er taget stilling til koncerninterne transaktioner, her-

under koncerninterne lån, se f.eks. Energiklagenævnets sag om indregning af renter af 

koncerninterne lån optaget mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S fra 

2004 (Energiklagenævnets sag, J.nr. 21-262). Det fremgår således af sagen (s. 10., 1. 

hovedafsnit, 1.- 2. samt 6. underafsnit), at: 

 

”Efter varmforsyningslovens § 21, stk. 4, er genstanden for tvisten i denne sag 

alene, om det kan antages, at den aftalte rente på 6,5% er urimelig. 

 

Indledningsvist bemærker nævnet, at det koncerninterne lån mellem Sydkraft 

Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S må sidestilles med anden tilvejebringelse 

af fremmedkapital, og finansieringsudgifterne/nettoudgifterne er derfor 
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en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen.” 

 

”Efter varmforsyningsloven skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt 

en rentesats er en nødvendig omkostning ved fremmedfinansiering. Finder 

Energitilsynet rentesatsen urimelig, kan tilsynet tilsidesætte den.” (Understregning indsat af 

Forsyningstilsynet). 

 

Endvidere fremgår det af Sydkraftsagen, at (se s. 10. 1 hovedafsnit, 7. underafsnit – 

S.11, 1. og 2. afs.): 

 

”Nævnet finder, at en sådan rimelighedsvurdering ikke kan indskrænke sig til 

en konstatering af, at nogle rammer som tilsynet af praktiske grunde anvender, 

er overskredet. Nævnet vil endvidere som i den ovennævnte afgørelse af 

25. august 2003 fremhæve, at en tilsynsmyndighed (her Energitilsynet) ved anvendelse af en 

almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i sin skønsudøvelse, end hvor 

myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser eller mulighed for at 

udmelde indtægtsrammer. 

 

Nævnet finder ikke, at man ved fastsættelse af de nødvendige omkostninger 

til finansiering af fremmedkapital efter varmeforsyningslovens § 20 kan begrænse 

sig til en sammenligning med renten for 10-årige statsobligationer. 

Derudover finder nævnet, at fastlæggelsen af et markedsrisikotillæg må afgøres 

ved et konkret skøn. 

 

Energiklagenævnet finder ikke, at Energitilsynet har påvist, at den anvendte 

sats på 0,5 procentpoint er rimelig i den konkrete sag, eller at der foreligger 

sådanne koncerninterne forhold eller andre omstændigheder, at en rente på 

6,5% p.a. skulle være urimelig efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.”  (Understregning og 

parentes) indsat af Forsyningstilsynet). 

 

Se endvidere Energiklagenævnets sag af 11. marts 2015 (j.nr. 1021-13-233-64), hvor 

Energiklagenævnet tog stilling til Energitilsynets afgørelse af 19. december 2013 om 

E.ON.’s koncerninterne aftaler. Dvs. en sag, hvor Energiklagenævnet ikke tog direkte 

stilling til renteniveauet i koncerninterne lån konkret, men koncerninterne samarbejdsaf-

taler i almindelighed. Det fremgår således af sagen, at (s. 15, sidste afsnit – s. 16 3. 

underafsnit): 

 

”Der findes ikke i varmeforsyningsloven regler om varmeforsyningsselskabers adgang til at ind-

købe ydelser fra tredjemand, herunder fra koncernforbundne selskaber, til brug for levering af 

varme og varmt vand. Der findes heller ikke regler om, at der ikke må indkøbes ydelser til en 

fast pris, der således kan indebære et større eller mindre overskud eller eventuelt et underskud 

for aftaleparten afhængig af de faktiske omkostninger forbundet med leveringen af  

ydelserne. Det må antages, at varmeforsyningsselskaber lovligt kan foretage sådanne indkøb, 

forudsat at de indkøbte ydelser efter deres art og omfang kan anses for nødvendige i varmefor-

syningslovens forstand, og forudsat at priserne for ydelserne ikke er urimeligt høje.  

 

Der findes således heller ikke i varmeforsyningsloven nærmere regler om, hvorledes det sikres, 

at priserne for indkøbte ydelser ikke er urimeligt høje, jf. til sammenligning elforsyningslovens 

§ 46 om kollektive elforsyningsvirksomheders indgåelse af aftaler med andre virksomheder, 
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herunder koncernforbundne selskaber, på markedsmæssige vilkår. De kollektive elforsynings-

virksomheder skal udarbejde dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat, som skal 

kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Doku-

mentationen skal kunne forelægges Energitilsynet på anmodning, og hvis markedsmæssighe-

den ikke findes godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. 

Tilsvarende regler om indgåelse af aftaler på markedsvilkår og om overvågning heraf findes også 

i vandsektorlovens § 19.  

 

Når der ikke i varmeforsyningsloven er regler, der begrænser varmeforsyningsselskaberne ad-

gang til at indkøbe en del af deres ydelser fra tredjemand, herunder koncernforbundne selska-

ber, må det antages, at sådanne indkøb skal ske på markedsmæssige vilkår og samtidig kunne 

anses for nødvendige udgifter i varmeforsyningslovens forstand. Ligeledes skal tilsynet sikre, at 

der ikke sker ulovlig krydssubsidiering af koncernforbundne selskaber. Der henvises til det i lov-

forslag L154 af 4. marts 2010, afsnit 2.8.3.1 anførte om, at det er vigtigt, at Energitilsynet som 

led i sin sagsbehandling kan kontrollere, at prisdannelsen er sket på markedsvilkår og uden ud-

nyttelse af en særlig begunstiget stilling.  

 

Energiklagenævnet er enig med Energitilsynet i det anførte om, at tilsynets opmærksomhed 

må skærpes i en situation som den foreliggende, hvor E.ON Produktion indkøber ydelser til 

fast pris hos det koncernforbundne selskab E.ON Danmark uden forudgående indhentning af 

tilbud. Energiklagenævnet finder tillige, at det burde have stået E.ON Produktion klart, at sel-

skabet skal kunne sandsynliggøre, at fastprisaftalerne præsenterer nødvendige udgifter for 

varmeforsyningsselskabet, og selskabet kunne i den forbindelse have indhentet kontroltilbud.” 

(Understregning indsat af Forsyningstilsynet). 

 

Det fremgår desuden af Energitilsynets tilkendegivelse i E.ON sagen (J.nr. 4/0920-0200-

0332 af 26. juni 2012), at den valgte rente (på 6,5% i 2006) i det koncerninterne arran-

gement var baseret på E.Ons vurdering af de forrentningssatser, som Energitilsynet 

havde godkendt i sager om forrentning af indskudskapital. Efter dialog i 2009 mellem 

E.ON og sekretariatet for Energitilsynet om bl.a. den manglende kobling mellem finasi-

eringsrenten internt og renteudviklingen på de finansielle markeder har E.ON fra og med 

år 2010 ændret den koncerninterne finansieringsrente. Således sker rentefastsættelsen 

for anlægslån fra E.ON Danmark (moderselskab i E.ON.) til E.ON Varme nu med en 

årlig rentefastsættelse baseret på CIBOR (Copenhagen Interbank Offer Rate) tillagt et 

risikotillæg. 

 

”Forrentning”: 

Der er heller ikke i forarbejderne til § 20 væsentlige fortolkningsbidrag ift. forrentning af 

indskudskapital. Der foreligger dog en række sager fra Energitilsynet om forrentning af 

indskudskapital.  

 

I Energitilsynets afgørelse af 26. februar 2007, vedr VEKS, j. nr. 4/0920-88901-0017 

fremgår det, at er forrentning af indskudskapital indregnet i varmeprisen inden Energitil-

synets forudgående godkendelse, er konsekvensen, at der som udgangspunkt skal ske 

tilbageførsel til forbrugerne.  

 

Forsyningstilsynets indgrebsbeføjelse: 
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I varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 fremgår delvist regler relevante for Forsyningstilsy-

nets reaktionsmuligheder. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 har følgende ordlyd: 

 

”§ 21. […]  

Stk. 4. Finder Forsyningstilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller 

andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 b eller 20 c, § 28 b, stk. 4, 

eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan brin-

ges til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller 

betingelser, jf. dog stk. 6.”  (Understregning indsat af Forsyningstilsynet). 

 

Bestemmelsen foreskriver således en forhandling inden der udstedes et pålæg om æn-

dring af tariffer (priser) mv., hvis Forsyningstilsynet finder tariffer mv. urimelige eller i 

strid med, i denne sag, varmeforsyningslovens § 20.  

 

Bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivnin-

ger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrent-

ning af indskudskapital: 

 

I 2012 blev der udloddet 412 mio. kr. fra Verdo Varme til Verdo med en samtidig og 

tilsvarende optagelse af lån fra Verdo. På samme vis blev der udloddet og rebelånt 137 

mio. kr. i 2017. I den relevante tidsperiode har der været følgende forrentningsregler. 

Alle bekendtgørelser er udstedt i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2: 

 

I §§ 6-7 i den gældende bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af drifts-

mæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræ-

den, forrentning af indskudskapital, fremgår følgende: 

 

”Forrentning af indskudskapital  

§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas 

indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af indskudskapital. 

Stk. 2. Forrentning kan alene indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anvendes til virk-

somhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset 

fra naturgas. 

Stk. 3. Virksomheden skal opgøre den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der anvendes til virksomhedens 

drift eller investeringer i anlæg på baggrund af virksomhedens senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervis-

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

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

brug for fastsættelse af prisloft. 

Stk. 4. Indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering 

af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, fastsættes til den laveste af følgende tre værdier: 

1) Indskudskapital fratrukket tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne. 

2) Anlægssaldo med tillæg af anlæg under udførelse: 

a) fratrukket langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associerede virksom-

heder og bankgæld, 

b) tillagt 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af indskudskapital, der er indregnet i pri-

serne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) vedrører, 

og 

c) tillagt brændselslager. 

3) Indskudskapital: 
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a) fratrukket tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder, likvide beholdninger samt tilladt for-

rentning, der ikke er indregnet i priserne, 

b) tillagt henlæggelser og 2 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af indskudskapital, der er 

indregnet i priserne i det år, som de senest anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (prisefter-

visning) vedrører. 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter den indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i 

anlæg til værdien 0, hvis opgørelsen efter stk. 3, medfører en negativ værdi. 

Stk. 6. Energitilsynet afviser enhver ansøgning om genoptagelse af ansøgningssagen, når der er forløbet mere end 

1 år, fra Energitilsynet har meddelt virksomheden sin afgørelse. 

§ 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 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 afgø-

relsen, er ikke indregningsberettiget, jf. dog § 8. 

§ 8. Energitilsynet kan fastsætte vilkår om, at virksomheden skal indregne forrentning af indskudskapital over en 

periode, der svarer til det antal år, der meddeles tilladelse for, hvis Energitilsynet ikke kan træffe afgørelse inden 

den frist, som fremgår af § 7, stk. 2. 

Stk. 2. Energitilsynet kan ikke fastsætte vilkår om, at indregning af forrentning af indskudskapital sker over en 

længere periode end 4 år. 

Stk. 3. Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital, der ikke på de fastsatte vilkår er indregnet i afsluttede 

regnskabsår, er ikke indregningsberettiget. 

§ 9. En ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital, der skal behandles efter reglerne i 

bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 

forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning meddeles på vilkår om, at 

1) indregning skal foretages hurtigst muligt, og 

2) den årlige indregning højst svarer til 10 pct. af virksomhedens omkostninger excl. tilladt forrentning af ind-

skudskapital i de anmeldte regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) for det regnskabsår, 

der begynder i 2015 efter bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet 

produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsæt-

telse af prisloft. 

Stk. 2. Energitilsynet kan ikke fastsætte vilkår om, at indregning af forrentning af indskudskapital sker over en 

længere periode end 8 år. Medfører det i stk. 1 nævnte, at indregning ikke kan ske inden for en periode af 8 år, 

meddeles tilladelsen på vilkår om, at det overstigende beløb, indregnes forholdsmæssigt i perioden. 

Stk. 3. Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital, der ikke på de fastsatte vilkår er indregnet i afsluttede 

regnskabsår, er ikke indregningsberettiget.” [Forsyningstilsynets understregning]   

 

I bekendtgørelsen skal ”Energitilsynet” læses som ”Forsyningstilsynet”, da Forsynings-

tilsynet har overtaget Energitilsynets opgaver, jf. Lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsy-

ningstilsynet. 

 

I den forrige bekendtgørelse nr. 479 af 17 maj 2017 om indregning af driftsmæssige 

afskrivninger, henlæggelser og nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, for-

rentning af indskudskapital er forrentningsreglen følgende: 

 

”Forrentning af indskudskapital  

§ 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas 

indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 
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Stk. 2. Forrentning af indskudskapital kan ikke indregnes for den del af den i stk. 1 nævnte indskudskapital, der 

ikke anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af opvarmet vand, 

damp eller gas bortset fra naturgas.” [Forsyningstilsynets understregning]   

 

I den før gældende bekendtgørelse nr. 175 af 18 marts 1991 om driftsmæssige afskriv-

ninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om 

varmeforsyning er forrentningsreglen følgende:  

 

”Forrentning af indskudskapital  

§ 6. Gas- og varmeprisudvalget kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes 

en rimelig forrentning af indskudskapital.” [Forsyningstilsynets understregning. Gas- og varmeprisudvalgets op-

gaver blev overtaget af Energitilsynet. ]   

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forrentning af indskudskapital kræver forudgående godkendelse fra Forsynings-

tilsynet 

 

Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, samt § 6 i Bekendtgørelse nr. 941 af 

4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesterin-

ger og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital (og tilsvarende af de 

før gældende bekendtgørelser), at opkrævning af forrentning i varmepriser alene kan 

ske ved Energitilsynets /Forsyningstilsynets ”tiltræden” henholdsvis ”tilladelse”.  

 

Forrentning fra før 1. juli 2018 skulle således have været godkendt af Energitilsynet in-

den opkrævning. Efter 1. juli 2018 af Forsyningstilsynet, da Forsyningstilsynet pr. denne 

dato har overtaget Energitilsynets opgaver, jf. lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsynings-

tilsynet. 

  

Forrentning, der ikke er godkendt af Forsyningstilsynet, er således ikke til fri disposition 

for ejerne, til f.eks. udlodning. Dette understreges af, at når der udestår en godkendelse, 

er der mulighed for, at det endelige tilladte forrentningsbeløb vil blive anderledes end 

forventet af selskabet.  

 

Energitilsynets Sekretariatets indstilling fra 2014, som omtalt på s. 4, om at de koncern-

interne lån ikke skal kunne opsiges før end, at sagen om forrentning af indskudskapital 

for perioden er afsluttet, skal ses i dette lys. Formålet var således at sikre, at der var de 

fornødne midler til stede, når Forsyningstilsynets endelige afgørelse om forrentning fo-

relå.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Verdo Varme’ opkrævning af forrentning af ind-

skudskapital og den foretagne udlodning af den opkrævede indskudskapital i Verdo 

Varme til Verdo, der skete ultimo 2012 med regnskabsafslutningen 31/12 og for Verdo 

Varme igen i 2017 pr. 31/12, er i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk., 2 og med 

§ 6 bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, 

henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af ind-

skudskapital (herunder de forrige udgaver af bekendtgørelsen, som er optrykt under af-

snittet om retsgrundlaget).  
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Begrundelsen er, at der hverken i 2012 eller i 2017, hvor udlodningerne fandt sted, forelå 

en godkendelse fra Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet). 

 

Forsyningstilsynet finder, at det er i strid med § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at der 

er sket indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne uden godkendelse 

fra Energitilsynet/Forsyningstilsynet.  

 

Verdo bemærker i sit høringssvar, at såfremt en forrentning efter Forsyningstilsynets 

gennemgang og vurdering opfylder de krav, der stilles af tilsynet iht. den på godkendel-

sestidspunktet gældende lovgivning og praksis for at kunne udgøre rimelig forrentning 

af indskudskapital, godkender Forsyningstilsynet forrentningen, selvom formkravet om 

Forsyningstilsynets forudgående tiltræden ikke har været iagttaget på indregningstids-

punkt. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det følger, at varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, 

at indregning af forrentning af indskudskapital sker ”med Forsyningstilsynets tiltræden”. 

 

Det følger endvidere af § 6 i den gældende bekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 2017 om 

indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med 

Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital, at ” Energitilsynet kan tillade at 

der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregnes 

en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af indskudskapital.” 

 

Der er ikke som Verdo Varme fremfører tale om, at Forsyningstilsynet vurderer om den 

allerede indregnede ikke-godkendte forrentning opfylder de gældende regler og godken-

der den, såfremt dette er tilfældet. Forsyningstilsynet godkender derimod et forrent-

ningsbeløb på baggrund af oplysningerne om indskudskapitalen og risikoforhold, og ta-

ger dernæst højde for eventuelt allerede indregnet ikke-godkendt forrentning ved ek-

sempelvis at træffe afgørelse om, at der skal ske tilbageførsel til varmeforbrugerne. 

 

I sager, hvor opkrævningen af forrentningen er sket med rette fra varmeforbrugerne, 

men uden Forsyningstilsynets forudgående godkendelse, kan det i konkrete sager ikke 

udelukkes, at det kan virke uhensigtsmæssigt, at pengene skal tilbageføres til kunderne 

for at blive opkrævet på ny. 

 

Denne sag viser, at det er forbundet med en hvis risiko for varmeforbrugerne at opkræve 

forrentningsmidler, hvor der ikke består et krav på at opkræve forrentningsmidlerne. Hvis 

forrentningsmidlerne ikke var blevet opkrævet havde denne sag ikke været aktuel, da 

der ikke var blevet skabt likvide midler (den faktisk opkrævede forrentning), som efter-

følgende kunne udloddes og tilbagelånes fra Verdo til Verdo Varme. Altså havde nær-

værende vurdering af hvorvidt, der var optaget mere finansiering end nødvendig, og til 

hvilken rente dette skete, ikke været nødvendig. 

 

Forsyningstilsynet finder derfor anledning til at understrege, at udgangspunktet er, at 

indregning af forrentning af indskudskapital i varmepriserne ikke kan ske uden godken-

delse fra Energitilsynet/Forsyningstilsynet. 
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Lånets nødvendighed og rentesatsens rimelighed, jf. varmeforsyningslovens § 

20, stk. 1 henholdsvis § 21, stk. 4  

 

Det fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og af praksis, at nødvendige omkost-

ninger til finansieringsudgifter ved fremmedkapital, f.eks. renteudgifterne til koncernin-

terne lån, kan indregnes i varmepriserne. 

 

Det fremgår endvidere af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og af praksis, at finansie-

ringsudgifter, herunder renteudgifter, skal være rimelige. 

 

Det fremgår endvidere af Energiklagenævnets sag af 11. marts 2015 (j.nr. 1021-13-233-

64), om koncerninterne aftaler i E.ON, at koncerninterne aftaler må antages at skulle 

indgås på markedsvilkår. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at et datterselskabs låneoptagelse hos et moder-

selskab, dvs. koncerninterne lån, som udgangspunkt kan være en nødvendig omkost-

ning, såfremt dette lån er nødvendigt for at finansiere varmeaktiviteter, herunder hvis det 

er et konkurrencedygtigt alternativ til andre former for fremmedkapitalfinansiering på lå-

nemarkedet. Det bemærkes hertil, at Energiklagenævnet og Energitilsynet har praksis 

for i hvilket omfang indregning af forrentning på koncerninterne lån kan indregnes i var-

mepriser som ”finansieringsudgift ved fremmedkapital”, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet må derfor vurdere nødvendigheden, jf. varmeforsyningslovens § 20, 

stk. 1, af indregning af renteudgifterne i varmepriserne, herunder om rentesatsen er ri-

melig, jf. § 21, stk. 4. samt praksis på området, jf. nærmere i de følgende afsnit.  

 

 

Nødvendigheden af de koncerninterne lån fra Verdo 

I dette afsnit undersøges finansieringsbehovet i Verdo Varme. Dvs. det skal nærmere 

undersøges, om det har været nødvendigt for Verdo Varme at optage den samlede 

fremmedkapital fra Verdo, dvs. de koncerninterne lån, som er tilgået fra Verdo til Verdo 

Varme. 

 

Har Verdo Varme optaget koncerninterne lån, som ikke er nødvendige for varmedriften, 

er der hermed opstået finansieringsudgifter, som ikke må indregnes i varmepriserne, jf. 

varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, da der ikke er tale om nødvendige omkostninger.  

 

I perioden 2013-2019 udgør Verdo Varme’ materielle aktiver (varmeanlæg) 200-285 

mio. kr., jf. tabel 2. Den samlede balance er imidlertid markant højere og udgør 655-740 

mio. kr. i perioden. 
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TABEL 2 | BALANCE, VERDO VARME (REVIDEREDE ANLÆGSOPGØRELSER) 

    

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af regnskabsopstilling fra Verdo Varme, i summarisk form pba. 

årsregnskaber og revideret anlægsopgørelse i forlængelse af priseftervisning 2019. 

 

Den markante forskel skyldes hovedsagelig finansielle tilgodehavender fra tilknyttede 

virksomheder (viderelån til andre selskaber i koncernen), der udgør 171-359 mio. kr. i 

perioden. Disse tal viser, at finansieringsbehovet i Verdo Varme er markant mindre end 

den koncerninterne rebelåning tilsiger. Dette ses bl.a. ved, at mellem 40-67% af det hos 

Verdo lånte beløb tilføres andre koncerninterne selskaber som et likviditetstilgodeha-

vende, altså 171-359 mio. kr. af de lånte 412 mio. kr. (549 mio. kr. fra 2017) er tilgode-

havender hos tilknyttede virksomheder. 

 

Aktiverne i tabel 2 er opdelt i varmerelaterede aktiver (hovedsageligt materielle anlæg) 

og aktiver af ’finansiel natur’, dvs. udlån/tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, 

tilgodehavender fra underdækning (hos kunderne) og udskudt skat.  

 

Der beregnes, som et konkret skøn for finansieringsbehovet i Verdo Varme, en investe-

ret kapital for varmeaktiviteterne, hvorefter dennes finansiering opgøres ved først at an-

vende egenkapitalen, dernæst den optagne gæld (fra koncern- og tilknyttede virksom-

heder). Dette ses i tabel 3 senere i denne afgørelse, som er en udvidelse af ovenstående 

tabel 2. 

 

I alle årene opstår der, jf. rækken ”Justeret lånebehov, moder” i tabel 3, heraf et yderli-

gere behov for finansiering for at Verdo Varme fuldt ud kan dække sine investeringer i 

varmeaktiver. Det vurderes af Forsyningstilsynet således, at der er et markant lavere 

finansieringsbehov i Verdo Varme end det beløb, der er (re)belånt fra moderselskabet 

Verdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materielle (varme aktiver) 277.785.165 285.734.096 267.490.817 240.658.432 199.657.938 205.492.744 221.957.925

Arb. Kap. Poster 45.659.649 27.878.556 23.792.568 17.032.729 9.982.079 15.850.996 21.465.132

Finansielle

    tilg.hav. Tilkn. Virks. 225.354.107 171.193.282 202.046.535 277.619.230 336.643.769 359.211.394 319.459.684

     tilgodehav. underdækning 115.190.972 102.689.257 86.941.150 96.771.481 84.119.261

    udskudt skat 75.785.000 77.490.000 74.839.000 38.911.000 35.519.000 90.628.000 47.802.000

"Finansielle" i alt 416.330.079 351.372.539 363.826.685 413.301.711 456.282.030 449.839.394 367.261.684

Totalt, aktiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741

Passiver

EK 117.370.945 149.810.432 157.195.814 161.230.353 7.794.401 -209.306.178 -668.082.552 

Arb. Kap. Poster 3.287.928 10.099.141 2.727.091 3.671.762 3.705.762 11.788.931 5.865.033

Ansvarlig lån (moder) 412.000.000 412.000.000 412.000.000 412.000.000 549.000.000 549.000.000 549.000.000

'anden' gæld * 207.116.020 93.075.618 83.187.165 94.090.757 105.421.884 319.700.381 723.902.260

Totalt, passiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741
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TABEL 3 | FINANSIERINGSBEHOV AF VARMEAKTIVITETER, VERDO VARME 

     

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af Verdo Varmes oplysninger og regnskaber 

 

Den valgte metode for et konkret skøn for finansieringsbehovet i Verdo Varme er baseret 

på følgende grundlag. 

1) Investeret kapital beregnes som anlægsaktiver tillagt netto-arbejdskapital 

(samme resultat fås ved at beregne summen af disse aktivers finansiering: ind-

skudt egenkapital og rentebærende gæld). Dette er ifølge finansieringslitteratu-

ren en sædvanlig måde at opgøre en virksomheds finansieringsbehov på (Se 

bl.a.: McKinsey & Co. “Valuation: Measuring and managing the value of com-

panies”, 5th edition, s.135-136. DIRF: “Finansielle nøgletal i teori og praksis”, v. 

Christian V. Petersen, professor/ Ph.D CBS, 2012, s.7. Credit Suisse: ”Calcu-

lating return on invested capital”, 2014, s. 5). I indtægtsrammereguleringen i 

Danmark af bl.a. elnet virksomhederne opgøres den såkaldte forrentnings-

ramme, der tilsvarende kan ses som udtryk for finansieringsbehovet, til værdien 

af anlægsaktiverne, tillagt 2% af indtægtsrammen i arbejdskapital, som udtryk 

for selskabernes samlede finansieringsbehov. Det indikerer ligeledes, at finan-

sieringsbehovet for Verdo Varme er væsentligt mindre, end størrelsen af de 

koncerninterne lån (og dermed selskabets balance) tilsiger.  

2) Såfremt en investor ville opføre en ny varmeforsyningsvirksomhed, måtte ud-

gangspunktet være, hvor meget der skulle investeres i varmerelaterede an-

lægsaktiver (varmeledninger, centraler/kedler mv.) og nødvendig arbejdskapi-

tal. Der vil ikke indgå investeringsbehov i poster, såsom ”tilgodehavender fra 

tilknyttede virksomheder”, ”tilgodehavender fra/til kunder”, eller ”udskudt skat” 

aktiver. Altså ingen finansielle anlægsaktiver, hvilket flugter med lovgivningen, 

både hvad angår prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven, metode til be-

regning af forrentning af indskudt kapital, som kan dokumenteres at være an-

vendt til brug for varmerelaterede aktiver (afskrivningsbekendtgørelsen § 6), 

samt reglerne på andre forsyningsområder i Danmark (jf. pkt. 1). I tabel 4 ses 

disse ikke-varmemæssige aktiver at udgøre ca. 351 mio. kr. - for år 2014, som 

eksempel. Altså er det de ca. 304 mio. kr. i varmeaktiver, som skal finansieres 

Aktiver 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materielle (varme aktiver) 277.785.165 285.734.096 267.490.817 240.658.432 199.657.938 205.492.744 221.957.925

Arb. Kap. Poster 45.659.649 27.878.556 23.792.568 17.032.729 9.982.079 15.850.996 21.465.132

Finansielle

    tilg.hav. Tilkn. Virks. 225.354.107 171.193.282 202.046.535 277.619.230 336.643.769 359.211.394 319.459.684

     tilgodehav. underdækning 115.190.972 102.689.257 86.941.150 96.771.481 84.119.261

    udskudt skat 75.785.000 77.490.000 74.839.000 38.911.000 35.519.000 90.628.000 47.802.000

"Finansielle" i alt 416.330.079 351.372.539 363.826.685 413.301.711 456.282.030 449.839.394 367.261.684

Totalt, aktiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741

Passiver

EK 117.370.945 149.810.432 157.195.814 161.230.353 7.794.401 -209.306.178 -668.082.552 

Arb. Kap. Poster 3.287.928 10.099.141 2.727.091 3.671.762 3.705.762 11.788.931 5.865.033

Ansvarlig lån (moder) 412.000.000 412.000.000 412.000.000 412.000.000 549.000.000 549.000.000 549.000.000

'anden' gæld * 207.116.020 93.075.618 83.187.165 94.090.757 105.421.884 319.700.381 723.902.260

Totalt, passiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741

Inv. Kap, driftsaktiver 320.156.886 303.513.511 288.556.294 254.019.399 205.934.255 209.554.809 237.558.024

Inv. Kap. Finansielle 416.330.079 351.372.539 363.826.685 413.301.711 456.282.030 449.839.394 367.261.684

IK, i alt 736.486.965 654.886.050 652.382.979 667.321.110 662.216.285 659.394.203 604.819.708

Finansiering af IK, drift

EK 117.370.945 149.810.432 157.195.814 161.230.353 7.794.401 -209.306.178 -668.082.552 

Gæld (ex. tilslutningsb. og hens.) 561.274.606 447.474.675 436.726.402 447.098.036 588.971.176 799.925.837 1.196.853.022

i alt 678.645.551 597.285.107 593.922.216 608.328.389 596.765.577 590.619.659 528.770.470

Behov for Lån (neg.=overkapital) -358.488.665 -293.771.596 -305.365.922 -354.308.990 -390.831.322 -381.064.850 -291.212.446 

Justeret lånebehov, moder 53.511.335 118.228.404 106.634.078 57.691.010 158.168.678 167.935.150 257.787.554



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM KONCERNINTERN LÅNGIVNING I PERIODEN 2013-2019 MELLEM 

VERDO A/S OG VERDO VARME A/S 

Side 24/31 

af varmekunderne (gennem rentebetalinger) og ikke i tillæg de resterende ca. 

351 mio. kr. af den samlede investerede kapital på ca. 655 mio. kr. 

3) Til finansieringen af en sådan forsyningsvirksomhed vil det være naturligt (givet 

den meget begrænsede risiko i en reguleret industri som varmeforsyning) at 

søge mest mulig fremmedkapitalfinansiering. Bank/kreditgiver vurderes at ville 

kræve en vis egenkapitalfinansiering i tillæg. Således er egenkapital og samlet 

rentebærerende gæld (fratrukket tilslutningsbidrag og hensættelser) anvendt 

som finansieringskilde i tabel 3. I eksemplet år 2014 ses det, at egenkapitalen 

finansierer ca. 150 mio.kr. af de nødvendige ca. 304 mio. kr., mens ’anden 

gæld’ finansierer ca.447 mio. kr. Hermed er der optaget ca. 294 mio. kr. mere 

end behovet for finansiering af varmeaktiviteter (”Behov for lån – negativt beløb 

betyder overkapitaliseret” i tabel 3), og der udestår således ca. 118 mio. kr. som 

nødvendig til finansiering af varmeaktiviteter. Dette er det samme finansierings-

behov, som fremgår af Verdo Varmes opgørelse af 20. november 2020. 

 

Det kan endvidere tilføjes, at Verdo anvender en cash-pool ordning for alle sine datter-

selskaber. Når låneprovenuet (overskydende likviditet) fra Verdo Varme sendes til Cash-

Pool koncerninternt, med så markant et beløb i overskudslikviditet, udsættes varmekun-

derne for en forøget tabsrisiko. En Cash-Pool sammenblander pengestrømmene fra alle 

koncernens forskellige forretningsområder, og er ikke transparent ift. hvorledes penge 

som evt. er kundernes tilgodehavender, eller alternativt via lån ”tilhører” varme-aktivite-

ter, anvendes andetsteds i koncernen. Med de meget store udlånte beløb, igennem flere 

år, taget i betragtning vurderes det ikke sandsynligt, at der kun er tale om korte likvidi-

tetsbehov mellem koncernselskaberne, men at der er tale om en egentlig finansiering af 

andre forretningsaktiviteter. Det er således ikke selve cash pool ordningen som værktøj, 

men måden hvormed denne anvendes i den konkrete sag i en koncern med dattersel-

skaber underlagt regulering, der vurderes at bidrage til manglende gennemsigtighed og 

dermed risiko for at pålægge varmekunder urimelige omkostninger. 

 

Det er Forsyningstilsynets samlede vurdering, at der er et markant lavere finansierings-

behov i Verdo Varme end det beløb, der er lånt fra moderselskabet Verdo.  

 

Det er Forsyningstilsynets konkrete skøn, at Verdo Varme’ behov for finansiering (kon-

cerninterne lån fra Verdo), jf. Tabel 3 i nederste linje, for år 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 og 2019 er på henholdsvis: 54 mio. kr., 118 mio. kr., 107 mio. kr., 58 mio. 

kr., 158 mio. kr., 168 mio. kr. og 258 mio. kr. Dette stemmer overens med den af Verdo 

fremsendte opgørelse per 20. november 2020 (under høringssvarets punkt 4, fsva. 

2013-2018), og efterfølgende per 21. maj 2021 (fsva. 2019) med anvendelse af samme 

beregningsmæssige metode. 

 

Rentesatsens rimelighed 

Som det fremgår af forrige afsnit (og Tabel 3) skønnes det konkret for Verdo Varme at 

have været nødvendigt at optage lån for årene 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 

2019 på henholdsvis 54 mio. kr., 118 mio. kr., 107 mio. kr., 58 mio. kr., 158 mio. kr., 168 

mio. kr. og 258 mio. kr.  

 

Den nødvendige låneoptagning har den konsekvens, at finansieringsudgifter, herunder 

renteudgifter, i medfør af lånene, kan indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslo-

vens § 20, stk. 1. 
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Det følger imidlertid af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og af praksis, at finansie-

ringsudgifter, herunder rentesatsen, skal være rimelig. Det fremgår endvidere af Ener-

giklagenævnets sag af 11. marts 2015 (j.nr. 1021-13-233-64), om koncerninterne aftaler 

i E.ON, at koncerninterne aftaler må antages at skulle indgås på markedsvilkår.  

 

Som følge af Energitilsynets afgørelse i sagen ændrede E.ON sine koncerninterne lå-

neaftaler fra at være en udmeldt fast rente, som ikke fulgte markedsrenteniveauet på en 

direkte måde, og til at følge CIBOR 12 måneders renten plus et risiko-tillæg. Altså en 

årlig rentefastsættelse baseret på en ét årig rentefod. 

 

Rimeligheden af den anvendte rentesats på de koncerninterne lån (på 5% for årene 

2013 til 2016 og på 4,5% for 2017 og 2018, samt 2,0% i 2019) for de nødvendige kon-

cerninterne lån i Verdo skal herefter vurderes. 

   

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anvendte rente er markant højere end en 

tilsvarende fremmedkapitalfinansiering på markedsvilkår indikerer.  

 

Der henvises her til Tabel 4 nedenfor, som viser de faktiske fremmedkapitalomkostnin-

ger for udvalgte varmeselskaber for samme periode. Varmeselskaberne er, af Forsy-

ningstilsynet udvalgt, som eksempler på, at der findes en række fjernvarmevirksomhe-

der, der ligesom Verdo Varme, har 1) en hovedvægt af driftsaktiviteten på varmedistri-

bution (få af virksomhederne har både distribution og produktion af varme), 2) som er 

beliggende i mellemstore danske provinsbyer, og 3) som har en størrelse (målt som 

samlet anlægssum i mio. kr.) på niveau med Verdo Varme (og med en koncern som 

Verdo i ryggen). 

 

Af disse selskabers regnskabstal ses det, at de i al overvejende grad anvender finansie-

ring med både kort- og lang løbetid, samt at det er almindeligt med en høj andel af lån 

med en fast rentebinding for en periode som er markant længere end 12 måneder (i 

modsætning til, beløbsmæssigt mindre, årlige likviditetstræk internt som f.eks. i E.ON 

sagen).  

 

På trods af dette, så har disse selskaber en fremmedkapitalomkostning i et niveau, som 

er væsentligt lavere end de internt i Verdo koncernen anvendte. Således betaler disse 

12 varmekoncerner gennemsnitligt en fremmedkapitalomkostning på 1,8% til 2,6% selv 

om, der er tale om finansiering af hele deres anlæg til en rente, der vurderes at være 

med væsentligt længere rentebinding end 12 måneder.  

 

Verdo Varme har en årlig ’forhandling’ internt af renteniveauet, hvilket afviger fra en ’au-

tomatisk’ rentefastsættelse baseret på en 1-årig markedsbestemt rente. Det bemærkes, 

at den lange rente (længere løbetid med fast rente) sædvanligvis er højere end en kort-

løbende rente, jf. traditionel finansieringsteori og praksis. Det i tabellen beregnede ni-

veau for finansieringsomkostninger må således opfattes som en ”øvre grænse” for ren-

ten på korte- og mellemlange finansieringsbehov, da det reflekterer en fast rentebinding 

på lån med løbetider væsentligt over 1 år. 
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TABEL 4 | FINANSIERINGSOMKOSTNINGER, UDVALGTE VARMEVIRKSOMHEDER 

      

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af offentligt tilgængelige regnskaber (CVR) og Forsyningstilsynets 

WACC model (1 årig rentefastsættelse). 

Note: ”FSTS vurdering” inddrager såvel gruppens gennemsnit og median rentesats, såvel som vurderede 

løbetider (og heraf muligt behov/incitament for rentebinding) på lånet, samt eventuelle effekter af kom-

munalt ejerskab.  

Som det ses af tabel 1, er renten på den af Verdo Varme foretagne viderebelåning til 

andre tilknyttede koncernselskaber ligeledes markant lavere end renten på de koncern-

interne lån fra Verdo (fra 0,01% og til 0,46%, relativt til 5%). Dette stemmer bedre med 

en kortvarende rente, som skal reflektere kortere likviditetstræk og som det oftest er 

intentionen med en traditionel Cash Pool ordning (en koncernintern kassekredit). 

 

Forsyningstilsynet anvender i arbejdet med ansøgninger om forrentning af indskudska-

pital den såkaldte WACC-model, der, jf. beskrivelsen nedenfor, er en generelt anerkendt 

model for beregning af markedsbaserede forrentningsniveauer. Forsyningstilsynets 

WACC-model anvender en 1 årig fremmedkapitalforrentning som et delelement bereg-

net ud fra markedsbaserede observerbare data.  

 

Forsyningstilsynets WACC-model bygger på WACC-ekspertudvalgets arbejde (Se 

WACC-udvalgets afrapportering ”Rapport om fastsættelse af forrentningen af elnetvirk-

somhedernes fremadrettede investeringer” af 15. april 2016 på www.forsyningstilsy-

net.dk.) til bestemmelse af markedsmæssige rente- og forrentningskrav til regulerede 

el-net virksomheder. WACC-modellen er i denne sag brugt som ét af flere elementer til 

at sammenligne Verdos rentesats på de koncerninterne lån med et markedsniveau for 

renter med kort løbetid/rentefastsættelse.  

 

Ved inddragelse af WACC-modellen (som er delvis afhængig af selskabets specifikke 

risikoprofil) ville niveauet for fremmedkapitalforrentningen for Verdo Varme udgøre 0,5% 

- 1,1 % beregnet i perioden. WACC-modellens fremmedkapitalomkostning er bestemt, 

Anlægssum Beregnet rentesats *

(mio. kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HOFOR Fj.V P/S 5.569             2,8% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4%

Fjernvarme Fyn Distr. 1.946             0,4% 0,9% 0,7% 1,0% 1,3% 1,4% 1,1%

Bornholms Varme 668                 2,5% 3,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,2% 2,5%

Trefor 712                 2,7% 2,6% 3,1% 2,9% 2,9% 3,0% 3,1%

Esbjerg Varme/DIN 832                 4,3% 3,8% 2,8% 3,9% 3,6% 4,3% 4,9%

Aalborg Varme 563                 n.m. n.m. 0,4% 1,3% 1,1% 1,3% 0,9%

Fors (Roskilde) 632                 2,1% 2,7% 2,3% 2,1% 1,7% 1,9% 2,3%

E.on Varme 110                 3,1% 3,2% 2,3% 2,4% 2,3% 2,7% 2,1%

SK Varme 582                 2,2% 3,3% 3,8% 2,2% 1,7% 2,8% 1,4%

Frederikshavn Varme 498                 0,9% 1,9% 2,0% 2,3% 2,4% 2,2% 2,2%

Helsingør Varme 447                 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6%

Silkeborg Varme 1.176             6,8% 4,0% n.m. 0,1% 0,5% 0,4% 0,4%

Gennemsnit 2,6% 2,5% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,9%

Median 2,5% 2,7% 2,3% 2,1% 1,7% 2,1% 1,8%

FSTS vurdering 2,6% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0%

Verdo Varme A/S 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 2,0%

WACC, 1-årig rente 1,1% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%

*) Beregnet som finansielle omkostninger i forhold til samlet rentebærende gæld
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som den rente man i markedet (investorer som køber virksomhedsobligationer i forsy-

ningsvirksomheder) vil kræve i kompensation for at påtage sig kreditrisikoen ved at låne 

penge til en forsyningsvirksomhed med et årig rentejustering (”WACC på varmeområ-

det”, 31. januar 2017, Forsyningstilsynet ). Den er bestemt som summen af den 1-årige 

risikofrie rente (statsobligation) tillagt en estimeret kreditrisikopræmie, som er baseret 

på prissætningen i markedet for børsnoterede forsyningsvirksomheders (med høj kre-

ditværdighed) gældsudstedelser.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, som nævnt ovenfor, at renteniveauet på de koncerninterne 

lån i Verdo Varme er markant højere end tilsvarende på markedsvilkår - uanset om man 

sammenligner med rentesatser på fremmedkapital i andre varmeselskaber, eller med 

en fremmedkapitalrente i en teoretisk wacc-model. At lånene i Verdo Varmes tilfælde er 

ansvarlige og afdragsfrie stående lån vurderes at være besluttet i et interessesammen-

fald mellem Verdo Varme og Verdo, hvorfor dette ikke isoleret set tilsiger en højere ren-

tesats for denne type lån.  

 

At lånene ifølge tillæg til gældsbreve ikke kan indfries forinden behandling af forrent-

ningssagerne for Forsyningstilsynet skyldes, at Verdo Varme har opkrævet midler inden 

godkendelse og efter drøftelse med sekretariatet lavet dette tillæg i 2014. Tilføjelsen af 

tillægget har desuden ikke fået Verdo Varme til at ændre den anvendte rentesats. Det 

har efterfølgende vist sig, at den opkrævede forrentning i stort omfang er overdækning 

(kundetilgodehavender). Disse forhold kan derfor ikke begrunde en højere rente, lige-

som den ukendte løbetid for lånearrangementet ikke afholder parterne fra, at anvende 

muligheden for en årlig rentefastsættelse. 

 

Verdo anfører, i svar af 9. maj 2019 (se s.5 - 6), at et renteniveau fastsættes af faktorer 

som risiko, likviditet og løbetid. Risikoen for en varmeforsyningsvirksomhed med distri-

bution af varme, og uden konkurrence på leverancen, vurderes af Forsyningstilsynet 

som værende meget lav. Likviditeten og løbetiden er bundet for en ukendt (men kortere) 

periode, ligesom der er årlig fastsættelse af renteniveauet (både i WACC modellen, og 

internt i Verdo-koncernen - dog i sidstnævnte tilfælde gennem forhandling). 

 

Verdo Varme bestrider i høringssvar af 20. november 2020 Forsyningstilsynets brug af 

WACC-rentens fremmedkapitalelement, som værende det vurderingen af en rimelig ren-

tesats bør baseres på i den konkrete sag. Der henvises til den opstillede tabel (Tabel 4) 

over fremmedkapitalomkostninger for en række udvalgte varmevirksomheder. Fra 

denne tabel udvælger Verdo Varme de to virksomheder der er privat ejede (E.on og 

Trefor), idet Verdo Varme finder niveauet for de resterende kommunalt ejede virksom-

heder for lavt grundet disses mulighed for at optage lån gennem Kommunekredit.  

 

Forsyningstilsynet anerkender, at der kan være flere tilgange til fastlæggelse af prisen 

for at låne penge, hvilket bl.a. afspejler sig i renteforskelle for finansiering både mellem 

banker og mellem (ellers identiske) kunder hos samme bank. Det bemærkes dog, at 

udgangspunktet for rentefastsættelsen typisk afhænger af flere identificerbare faktorer, 

såsom løbetid, rentebinding, risikoforhold, afdragsfrihed, førtids- og delvis indfrielse etc.  

 

Lånet fra Verdo til Verdo Varme har været uden fast løbetid eller afdragsprofil, men har 

dog (som allerede omtalt i sagsfremstillingen) haft en løbetid mindst svarende til perio-
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den indtil der forelå en afgørelse på forrentningssagen fra Forsyningstilsynet. Den i før-

ste udkast anvendte WACC fremmedkapitalsats afspejler et lån med ubestemt løbetid 

og med 1 årig rentefastsættelse. Da ingen kendte løbetiden på lånet, bl.a. som følge af 

koblingen til forrentningssagen, kan man argumentere for, at en årlig rentefastsættelse 

baseret på 1 årige renter er fair. Er udgangspunktet på den anden side, at der kan gå 

’nogle år’ førend lånet skal tilbagebetales, kan der være et rimeligt rationale for, at man 

ønsker (har et incitament til) at have renten af lånet bundet for en mellemlang periode. 

Der kan her endvidere henvises til gældsbrevets ordlyd, hvorefter Verdo har mulighed 

for at ændre rentesatsen med helårlige intervaller efter forhandling. 

 

Den af Forsyningstilsynet opstillede tabel med finansieringsrenter for andre varmesel-

skaber afspejler renteniveau’er for en gældssammensætning, der må vurderes af bestå 

af overvejende længerevarende lån, hvoraf nogle vurderes at være med fast rente og 

andre med rentebinding for kortere perioder. Inddragelse af en evt. manglende (sparet) 

garantiprovision, såfremt Verdo Varme kunne finansiere sig til en lavere rentesats via 

Kommunekredit, vurderes ikke at ændre væsentligt på disse gennemsnitlige renteni-

veauer. Dels er der forskel på hvorledes garantiprovision forekommer (f.eks. kan den 

opkræves ved kontraktindgåelse, eller løbende, og med væsentligt forskellige satser), 

dels vil effekten af den væsentlige længere løbetid for gælden i de sammenlignelige 

selskaber (og evt. rentebindingsperiode) væsentligt overskygge effekten af den mulige 

garantiprovision. Forsyningstilsynet anerkender dog, at sammenligning med kommunale 

selskaber, hvor garantiprovision ikke indgår i renteomkostningerne kan have en tendens 

til at undervurdere finansieringsomkostningerne i øvrige selskaber. 

 

Samlet set vurderer Forsyningstilsynet ikke, at de to privatejede selskaber fra tabel 4 

alene er tilstrækkelig et grundlag til at tage højde for en eventuel garantiprovision. Ta-

bellen afspejler allerede selskaber, der vurderes at være forskellige steder i deres inve-

sterings-/finansierings-cyklus, og som derfor har et skønnet renteniveau, der reflekterer 

en bred blanding af både kortvarig og længevarende rentebinding (og lånetyper). Såle-

des finder Forsyningstilsynet, at der i det anvendte (’FSTS vurdering’ jf. Tabel 4) rente-

niveau fra Tabel 4 er taget højde for, at der teoretisk kunne tillægges en garantiprovision 

(typisk i størrelsen 0,2-0,5%) til det generelle renteniveau som tabellen angiver. Dette 

underbygges tillige af, at Verdo-lånets forventede løbetid, og hermed behov for rente-

binding, vurderes lavere end det, som mange sammenlignelige selskabers samlede 

gældsstruktur afspejler. Denne gældssammensætning vurderes at have en højere grad 

af blivende langsigtet finansiering med et tilsvarende behov for at binde renten fast i en 

længerevarende periode. 

 

Forsyningstilsynet vurderer samlet, at et renteniveau på linje med det i WACC-modellen, 

vil være for kortsigtet, bl.a. ud fra låneaftalens udformning, herunder at renteændring 

sker efter forhandling, samt koblingen til afslutningen af forrentningssagen. Forsynings-

tilsynet vurderer, at det i Tabel 4 anvendte renteniveau, der tager højde for sammenlig-

nelige virksomheders rentebetaling, er et retvisende udgangspunkt for fremmedkapital-

omkostningen til brug for at foretage et konkret skøn i sagen. I denne vurdering lægges 

der vægt på, at der i det koncerninterne lån ikke er krav om årlig rentetilpasning knyttet 

til et automatisk rente-benchmark, at lånet forventeligt ville have en løbetid på mere end 

blot få år, og at de lånte midler efter tilpasningen af nødvendig kapital antages anvendt 

til investering i aktiver med lang levetid. Det forholdsvis stabile niveau for den faktiske 

fastsatte rente mellem Verdo og Verdo Varme tilsiger ligeledes, at der også i praksis har 
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været en vis grad af fast rente i låntagningen (om end niveauet af Forsyningstilsynet 

vurderes at være for højt). 

 

Det er således Forsyningstilsynets samlede vurdering, at den af Verdo Varme anvendte 

rente er markant højere end en tilsvarende fremmedkapitalfinansiering for sammenlig-

nelige virksomheder og renter på markedsvilkår indikerer. Således anvender Verdo en 

rente på 5% (justeret til 4,5% fra 2017), mens Forsyningstilsynets skøn ved anvendelse 

af tabel 4 tilsiger en rente på 2,6% i 2013 faldende gradvist til 2,0% i 2017, for herefter 

at stige marginalt. 

 

Nødvendigheden af det samlede rentebeløb 

Verdo Varme kan hos varmekunderne, baseret på det vurderede behov for yderligere 

kapital fra Verdo i de enkelte år, opkræve en samlet rente på 20,0 mio. kr. for den be-

tragtede periode, se tabel 5 nedenfor. Forsyningstilsynet vurderer, på baggrund af et 

konkret skøn der inddrager flere faktorer (såsom lånets nødvendighed og anvendelse, 

andre selskabers finansieringsomkostninger, og virksomhedens risikoprofil), at denne 

renteudgift må anses som nødvendig for Verdo Varme i perioden 2013 til 2019, og der-

med kan indregnes i varmeprisen for at dække finansiering af varme-aktiverne.  

 

I vurderingen af beløbet til indregning af renteomkostninger i perioden er anvendt både 

det gennemsnitlige renteniveau for de øvrige varmeselskabers fremmedkapital og me-

dianværdien af disse. Desuden er det tillagt en mindre vægt, dels at Verdo lånet i sit 

udgangspunkt vurderes at have en kortere løbetid (og dermed et mindre behov for fast 

rentebinding) end gruppen af sammenlignelige selskaber generelt, ligesom en mulig ef-

fekt af kommunalt ejerskab er inddraget.  Således har Forsyningstilsynet inddraget 

Verdo’s synspunkt vedr. rentesatsen for Trefor og E.On som en af flere faktorer i denne 

samlede vurdering. Specifikt for år 2019 vurderer Forsyningstilsynet, at den af Verdo 

Varme anvendte rentesats (2,0%) er rimelig jf. Tabel 4. Dog er det kun ca. 47% af det i 

2019 lånte beløb, der vurderes at være nødvendig til finansiering af den varmemæssige 

investerede kapital.  

 

Som et regneeksempel kan ses på år 2014 i tabel 5, hvor den varmerelaterede investe-

rede kapital er opgjort til 304 mio. kr. (materielle anlægsaktiver på 286 mio.kr. tillagt netto 

arbejdskapitalen: 28 mio. kr. aktiver/tilgodehavender minus 10 mio.kr. passiver/skyldige 

leverandører etc.). Denne kapital finansieres med egenkapital på 150 mio. kr., samt med 

’Gæld’ (ekskl. tilslutningsbidrag og hensættelser) på 447 mio. kr. Dette giver en over-

finansiering på ca. 294 mio. kr. (ud af koncernlånet på 412 mio. kr.) og dermed et finan-

sieringsbehov på 118 mio. kr. (412 – 294) som med en fremmedkapitalomkostning op-

gjort af Forsyningstilsynet på 2,6% medfører et skøn for en nødvendig renteomkostning 

på 3.085.973 kr. (Verdo Varme har i 2014 indregnet 20,6 mio. kr. i renteudgifter, til sam-

menligning).  
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TABEL 5 | SAMLET BEREGNET NØDVENDIG RENTE, VERDO VARME 

        

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af Verdo Varmes oplysninger og regnskaber 

Det er derfor Forsyningstilsynets samlede vurdering, at Verdo Varme kan opkræve en 

samlet rente for perioden på 20,0 mio. kr. hos varmekunderne og ikke de faktisk opkræ-

vede 141,5 mio. kr. 

 

Dette betyder således, at Forsyningstilsynet når frem til samme resultat som Verdo for 

så vidt angår størrelsen af den nødvendige låneoptagelse, men ikke vedrørende rente-

satsen, for så vidt angår perioden 2013-2018. Endvidere har Forsyningstilsynet tilføjet 

vurderingen for 2019.  

 

Opsamling på nødvendigheden og rimeligheden af renteomkostninger på kon-

cerninterne lån 

 

Verdo Varme har siden 2000 hos varmekunderne opkrævet ikke-godkendt forrentning 

af indskudskapital, som er akkumuleret over tid.  

 

I 2012 blev der udloddet 412 mio. kr. fra Verdo Varme til Verdo med en samtidig og 

tilsvarende optagelse af lån fra Verdo. På samme vis blev der udloddet og rebelånt 137 

mio. kr. i 2017. 

 

Analyser af priseftervisningerne og regnskabsmaterialet viser, at en meget væsentlig 

andel af disse lånemidler ikke er nødvendige i driften af varmeaktiver og at en stor del 

videre-udlånes til ’andre tilknyttede selskaber’ og finansiering af potentielt ikke-varme 

relaterede aktiviteter. Således viser Forsyningstilsynets beregninger, at re-belåningen 

kun i begrænset omfang er nødvendig for finansiering af Verdo Varme’ varmemæssige 

Aktiver 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materielle (varme aktiver) 277.785.165 285.734.096 267.490.817 240.658.432 199.657.938 205.492.744 221.957.925

Arb. Kap. Poster 45.659.649 27.878.556 23.792.568 17.032.729 9.982.079 15.850.996 21.465.132

Finansielle

    tilg.hav. Tilkn. Virks. 225.354.107 171.193.282 202.046.535 277.619.230 336.643.769 359.211.394 319.459.684

     tilgodehav. underdækning 115.190.972 102.689.257 86.941.150 96.771.481 84.119.261

    udskudt skat 75.785.000 77.490.000 74.839.000 38.911.000 35.519.000 90.628.000 47.802.000

"Finansielle" i alt 416.330.079 351.372.539 363.826.685 413.301.711 456.282.030 449.839.394 367.261.684

Totalt, aktiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741

Passiver

EK 117.370.945 149.810.432 157.195.814 161.230.353 7.794.401 -209.306.178 -668.082.552 

Arb. Kap. Poster 3.287.928 10.099.141 2.727.091 3.671.762 3.705.762 11.788.931 5.865.033

Ansvarlig lån (moder) 412.000.000 412.000.000 412.000.000 412.000.000 549.000.000 549.000.000 549.000.000

'anden' gæld * 207.116.020 93.075.618 83.187.165 94.090.757 105.421.884 319.700.381 723.902.260

Totalt, passiver 739.774.893 664.985.191 655.110.070 670.992.872 665.922.047 671.183.134 610.684.741

Inv. Kap, driftsaktiver 320.156.886 303.513.511 288.556.294 254.019.399 205.934.255 209.554.809 237.558.024

Inv. Kap. Finansielle 416.330.079 351.372.539 363.826.685 413.301.711 456.282.030 449.839.394 367.261.684

IK, i alt 736.486.965 654.886.050 652.382.979 667.321.110 662.216.285 659.394.203 604.819.708

Finansiering af IK, drift

EK 117.370.945 149.810.432 157.195.814 161.230.353 7.794.401 -209.306.178 -668.082.552 

Gæld (ex. tilslutningsb. og hens.) 561.274.606 447.474.675 436.726.402 447.098.036 588.971.176 799.925.837 1.196.853.022

i alt 678.645.551 597.285.107 593.922.216 608.328.389 596.765.577 590.619.659 528.770.470

Behov for Lån (neg.=overkapital) -358.488.665 -293.771.596 -305.365.922 -354.308.990 -390.831.322 -381.064.850 -291.212.446 

Justeret lånebehov, moder 53.511.335 118.228.404 106.634.078 57.691.010 158.168.678 167.935.150 257.787.554

Verdo: anvendt rente 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,50% 2,00%

Renteniveau, FSTS vurdering 2,6% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0%

Nødvendig rente opkrævning 1.381.844    3.085.973      2.399.057     1.220.357   3.118.008   3.628.077     5.155.751   19.989.067

Faktuelt opkrævet rente 20.071.068 20.600.226 20.867.594 20.607.705 23.041.742 25.036.144 11.294.486 141.518.965

*) pensionsforpligtelser, investeringsbidrag og gæld tilkn.virks.   
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anlægsaktiver. Endvidere har det i forlængelse af behandlingen af sagerne om forrent-

ning af indskudskapital vist sig, at en del af de udloddede og genbelånte midler udgøres 

af kundetilgodehavender. 

 

Samtidig viser Forsyningstilsynets beregninger, at det anvendte renteniveau vurderes 

urimeligt i forhold til et markedsniveau for tilsvarende fremmedkapital, dels sammenlig-

net med andre varmeselskabers rentebetalinger og dels sammenholdt med fremmed-

kapitalforrentningen i den af Forsyningstilsynet anvendte WACC-model. Denne model 

hviler på sit eget regelmæssige og teoretiske grundlag, hvor der bl.a. tages udgangs-

punkt i en WACC-forrentning af regulatorisk kapital (Indskudskapital) opgjort per 1981 

værdier, og hvor der i ”hvile-i-sig-selv” reguleringen i øvrigt gives adgang til indregning i 

priserne (nødvendige omkostninger) af løbende faktuelle renteudgifter. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering på baggrund af et konkret skøn for nødvendige 

omkostninger til finansiering af varmeaktiviteter fra de koncerninterne lån udgør ca. 20,0 

mio. kr. Det skal sammenholdes med Verdo Varme’ indregnede ca. 141,5 mio. kr. i var-

mepriserne. Da renteindtægter på ca. 5,1 mio. kr. ved videreudlån af de koncerninterne 

lån fra Verdo, har indgået i varmeregnskabet, skal denne indtægt modregnes i tilbage-

betalingsbeløbet, da omkostningerne ved lånene vurderes som unødvendige. 

 

VIDERE PROCES 
Når der er truffet afgørelse i sagen, vil Forsyningstilsynet kontakte Verdo og Verdo 

Varme med henblik på en forhandling om, hvordan det konkrete forhold bringes til op-

hør. 

 

KLAGEVEJLEDNING 
 
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 
varmeforsyningsloven. 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 næv-
nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
 

 

Med venlig hilsen 

 
Peter Fejerskov-Quist (FSTS) 
Specialkonsulent, cand. polit. 
Tlf. 4171 5380 
pfqu@forsyningstilsynet.dk 

 

 

http://www.ekn.dk/

