
 

 

 

1. juli 2021 

J.nr. 20/04100 

TRB/STJO/PFQU 

 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

 

 

Afgørelse om forrentning af indskudskapi-
tal for 2021 for Assens Fjernvarme Pro-
duktion A/S og Assens Fjernvarme Distri-
bution A/S 

 

RESUMÉ 

Assens Fjernvarme Produktion A/S (herefter Assens Fjernvarme Produktion) og Assens 

Fjernvarme Distribution A/S (herefter Assens Fjernvarme Distribution) har ansøgt om 

forrentning af indskudskapital for 2021. 

 

Varmeaktiviteterne i Assens Fjernvarme A.m.b.a. er i 2019 blevet opdelt i en produkti-

ons- og en distributionsdel, og udskilt til datterselskaberne Assens Fjernvarme Produk-

tion og Assens Fjernvarme Distribution. Da grundlaget for forrentning af indskudskapital 

som udgangspunkt skal baseres på oplysninger for regnskabsår, hvor varmeaktivite-

terne endnu var placeret i Assens Fjernvarme A.m.b.a. og indskudskapitalen er uæn-

dret, anser datterselskaberne det for mest retvisende at opgøre en samlet forrentning, 

som indregnes i priserne i Assens Fjernvarme Distribution. På baggrund af Forsynings-

tilsynets praksis kan indskudskapitalen m.v. imidlertid ikke opgøres samlet for Assens 

Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. Forsyningstilsynet finder i 

stedet, at der skal godkendes og indregnes særskilte forrentningsbeløb for hvert datter-

selskab. 

 

Assens Fjernvarme A.m.b.a. har på trods af omstruktureringen fået godkendt forrentning 

af indskudskapital for 2019 og 2020. Oplysningen om omstruktureringen blev ikke ind-

draget i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne, og hvis den havde været ind-

draget, ville Forsyningstilsynet have godkendt et særskilt forrentningsbeløb for hvert dat-

terselskab i stedet. Da genoptagelse af afgørelserne imidlertid vil være til ugunst for 

selskaberne som har haft berettigede forventninger om, at afgørelserne stod ved magt, 

finder Forsyningstilsynet, at der ikke er grundlag for at genoptage og ændre afgørelserne 

for 2019 og 2020. 

 

For 2021 har Forsyningstilsynet fastsat særskilte forrentningsbeløb for hvert selskab. 

Den godkendte forrentning for 2021 på 77.432 kr. for Assens Fjernvarme Produktion og 

på 174.871 kr. for Assens Fjernvarme Distribution fastsættes som en andel af forrent-

ningen af indskudskapitalen som helhed1. Andelen for Assens Fjernvarme Produktion 

 
1 2021: Godkendt forrentning til indregning: 120.000 kr. * (5.044.293 kr. / 7.817.331 kr.) = 77.432 kr. for 

Assens Fjernvarme Produktion og 1.300.000 kr. * (11.179.156 kr. / 83.106.287 kr.) = 174.871 kr. for 

Assens Fjernvarme Distribution. 
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fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (5.044.293 kr.) og ind-

skudskapitalen som helhed (7.817.331 kr.), dvs. (5.044.293 kr. / 7.817.331 kr.) = ca. 

64,5 pct. Andelen for Assens Fjernvarme Distribution fastsættes som forholdet mellem 

den anvendte indskudskapital (11.179.156 kr.) og indskudskapitalen som helhed 

(83.106.287 kr.), dvs. (11.179.156 kr. / 83.106.287 kr.) = ca. 13,45 pct.  

 

Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes ud fra en WACC-model, som 

fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution til placeringen af det 

enkelte datterselskab i intervallet. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven2 og § 6 i afskriv-

ningsbekendtgørelsen3, at Assens Fjernvarme Produktion i priserne kan indregne for-

rentning af indskudskapital for 2021 på i alt 77.432 kr., og at Assens Fjernvarme Distri-

bution i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for 2021 på i alt 174.871 

kr., på følgende vilkår, jf. § 7, stk. 3, i afskrivningsbekendtgørelsen: 

 

Den del af den tilladte forrentning af indskudskapitalen, der ikke er indregnet senest 

18 måneder efter afgørelsen, er ikke indregningsberettiget. 

 

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

tuelt allerede indregnet ikke-godkendt forrentning af indskudskapital.  

 

Overstiger en allerede indregnet ikke-godkendt forrentning det beløb, der er godkendt 

ved denne afgørelse, skal differencen tilbageføres til forbrugerne/aftagerne.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at Forsyningstilsynet skal afvise enhver ansøg-

ning om genoptagelse af sagen, når der er forløbet mere end 1 år fra, Forsyningstilsynet 

har truffet afgørelse, jf. § 6, stk. 6, i afskrivningsbekendtgørelsen. 

 

Grundlaget for afgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 

SAGSFREMSTILLING 

Ved e-mail af 19. marts 2020 fremsendte Assens Fjernvarme A.m.b.a. på vegne af As-

sens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution en ansøgning om for-

rentning af indskudskapital for 2021 til Forsyningstilsynet. I den forbindelse blev det op-

lyst, at Assens Fjernvarme A.m.b.a. i 2019 havde været igennem en omstrukturering, 

hvor selskabets aktiviteter blev opdelt og udskilt til datterselskaberne Assens Fjern-

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

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

nyinvesteringer og med Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tiltræden, forrentning af indskudska-

pital (herefter: afskrivningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen ophævede og erstattede bekendtgø-

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

bekendtgørelserne og deres overgangsbestemmelser i afsnit 2 i bilag 1. 
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varme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. Opgørelsen af anvendt indskuds-

kapital vedlagt ansøgningen var baseret på priseftervisningen for 2018, hvor alle aktivi-

teter endnu var placeret i Assens Fjernvarme A.m.b.a. I forbindelse med omstrukture-

ringen er der ikke sket ændringer i koncernens samlede aktiver og passiver, hvorved 

indskudskapitalen således er uændret. Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjern-

varme Distribution anså det derfor for mest retvisende at opgøre en samlet forrentning, 

som indregnes i priserne i Assens Fjernvarme Distribution. 

 

Ved e-mail af 4. september 2020 har Forsyningstilsynet anmodet om oplysninger om 

eventuelle parter til brug for Forsyningstilsynets vurdering af hvem der kan anses som 

parter i sagen. Forsyningstilsynet har modtaget oplysningerne pr. e-mail den 7. septem-

ber 2020. 

 

Ved e-mail af 11. november 2020 har Forsyningstilsynet anmodet om oplysninger om 

indskudskapitalen og den anvendte indskudskapital særskilt for Assens Fjernvarme Pro-

duktion og Assens Fjernvarme Distribution for 2019-2021. Da omstruktureringen trådte 

i kraft pr. 1. januar 2019 og varmeaktiviteterne herefter blev placeret i datterselskaberne, 

men Assens Fjernvarme A.m.b.a. på trods heraf, havde fået godkendt forrentning af 

indskudskapital for 2019 (ved afgørelse af 1. februar 2019, j.nr. 18/09143) og 2020 (ved 

afgørelse af 13. december 2019, j.nr. 19/04100) oplyste Forsyningstilsynet, at afgørel-

serne ville blive genoptaget i forbindelse med behandlingen af ansøgningen for 2021. 

 

Ved e-mail af 10. december 2020 har Forsyningstilsynet modtaget opgørelser af ind-

skudskapital og anvendt indskudskapital, samt forudsætninger og grundlaget for bereg-

ningen af disse. Opgørelserne tager udgangspunkt i indskudskapitalen som opgjort i 

afgørelse af 8. februar 2018 om forrrentning af indskudskapital for 2007/08 til 2017/18 

(j.nr. 12/07339), samt priseftervisningerne for 2016/17, 2017/18 og 20184. 

 

I forhold til den initiale indskudskapital i 1981 er denne fordelt på baggrund af dels en 

vurdering af de konkrete aktivers placering, hvis der havde været en opdeling i 1981, 

dels på baggrund af et skøn for de poster som ikke umiddelbart kan fordeles mellem 

det ene eller andet selskab. Den initiale indskudskapital er opgjort til 5.082.988 kr. for 

Assens Fjernvarme Produktion, mens den er opgjort til 54.037.402 kr. for Assens 

Fjernvarme Distribution. 

 

Med hensyn til efterfølgende bevægelser er alle efterfølgende indskud holdt ude, da 

disse midler fortsat er placeret i Assens Fjernvarme A.m.b.a.. Godkendt forrentning af 

indskudskapital for perioden 2007/08-20185 er fordelt på baggrund af et skøn baseret 

på en rentesats for hhv. Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distri-

bution på baggrund af historiske sager om forrentning af indskudskapital for hhv. pro-

duktions- og distributionsselskaber. Efter det oplyste indregnes den samlede forrent-

ning over for den samme gruppe kunder uanset fordeling/placering. Desuden, at det er 

uden betydning for resultatet og at anvendt indskudskapital efter metode 1 er uændret, 

 
4 Priseftervisningen for perioden 1. juni – 31. december 2018, dvs. 7 måneder, som følge af ændring af 

regnskabsår til kalenderår fra og med 2019. 

5 Afgørelserne af 8. februar 2008 for perioden 2007/08-2017/18 (31.404.000 kr. – j.nr. 12/07339), samt 

1. februar 2019 for den resterende del af 2018 (202.194 kr. – j.nr. 18/09143), dvs. 31.606.194 kr. i alt. 
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uanset fordeling af forrentning, da der ikke allokeres "allerede indregnet forrentning" til 

Assens Fjernvarme Produktion. Indskudskapitalen pr. 1. januar 2019 for Assens Fjern-

varme Produktion er opgjort til 9.659.531 kr., mens den er opgjort til 81.067.053 kr. for 

Assens Fjernvarme Distribution. 

 

Det samme gælder med hensyn til godkendt forrentning af indskudskapital for 2019 og 

20206. Fordelingen mellem de to selskaber er baseret på samme skøn som for perio-

den 2007/08-2018. Hertil bemærkes det, at en ændret beregningsmæssig tilgang - 

som anført en opdeling mellem Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme 

Distribution - ikke bør reducere de beløb som der tidligere er godkendt i forrentning af 

anvendt indskudskapital. Dette som følge af berettigede forventninger om, at de trufne 

afgørelser har kunnet anses som endelige. Desuden bedes Forsyningstilsynet be-

kræfte, at opdelingen ikke påvirker opkrævningsretten, og at der ikke sker bortfald af 

denne ret som følge af kravet om opdeling. Endeligt bedes Forsyningstilsynet oplyse 

hvordan reglen i afskrivningsbekendtgørelsens § 9 om, at indregning højst må udgøre 

10 % af omkostningerne i priseftervisningen, der begynder i 2015, skal fortolkes, så 

det fortsat sikres, at der opkræves det korrekte forrentningsbeløb i varmepriserne. 

 

For så vidt angår anvendt indskudskapital for 2019-2021 er metode 1 og 3 baseret på 

indskudskapitalen, jf. ovenfor, samt oplysningen om, at Assens Fjernvarme Distribution 

har indregnet 4.501.306 kr. både i 2019 og 2020. Metode 2 og 3 er desuden baseret 

på priseftervisningerne for Assens Fjernvarme A.m.b.a. pr. 31. maj 2017 (2016/17), 31. 

maj 2018 (2017/18) og 31. december 2018. Regnskabsposterne er fordelt mellem As-

sens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution bl.a. på baggrund af 

fordelingen af samme regnskabspost i priseftervisningen for 2019, hvor selskaberne 

første gang indberettede særskilte priseftervisninger til Forsyningstilsynet. Andre regn-

skabsposter er fordelt på baggrund af et helt eller delvist skøn. Eksempelvis anlægs-

saldoen, hvor fordelingen er baseret på anlægsnoten. Produktionsanlæg er fordelt 100 

% til Assens Fjernvarme Produktion, mens distributionsanlæg er fordelt 100 % til As-

sens Fjernvarme Distribution. Administration og øvrige anlæg er fordelt forholdsmæs-

sigt mellem de to selskaber på dette grundlag. Det samme gælder andre balancepo-

ster. 

 

Ved e-mail af 15. december 2020 har Forsyningstilsynet anmodet om oplysninger om 

risikoforhold særskilt for Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribu-

tion for 2019-2021. 

 

Ved e-mail af 6. januar 2021 har Forsyningstilsynet modtaget oplysninger om risikofor-

hold, herunder udfyldte risikoskemaer, der bl.a. indeholder oplysninger om rentebæ-

rende gæld til brug for 2020 og 2021. Det bemærkes, at der ikke er aktiviteter i de to 

selskaber, som ikke er omfattet af reglerne i varmeforsyningsloven f.eks. eventuelle 

kommercielle aktiviteter. 

 

Ved e-mail af 15. januar 2021 har Forsyningstilsynet anmodet om oplysninger om den 

rentebærende gæld til brug for 2019. 

 
6 Afgørelserne af 1. februar 2019 for 2019 (373.612 kr. – j.nr. 18/09143), samt 13. december 2019 for 

2020 (273.480 kr. – j.nr. 19/04100). 
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Ved e-mail af 19. januar 2021 har Forsyningstilsynet modtaget svar om den rentebæ-

rende gæld pr. 1. juni 2018 til brug for 2019. 

 

Ved e-mail af 29. marts 2021 har Forsyningstilsynet orienteret om status i sagen, her-

under at Forsyningstilsynet forventer at kunne sende et udkast til afgørelse i høring me-

dio april 2021. 

 

I nedenstående tabel 1 findes en oversigt over oplysningerne til Forsyningstilsynet for 

hhv. 2019, 2020 og 2021, samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE OPLYSNINGER 

  

Dato for ansøgning 13. marts 2018 

Ansøgningsperiode 2019 

Den anvendte indskudskapital 

er i ansøgningen opgjort efter § 

6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Assens Fjernvarme Produktion - Metode 1: 5.082.988 kr. 

---------- I I ---------- Produktion - Metode 2: 10.956.393 kr.  

---------- I I ---------- Produktion - Metode 3: 21.635.466 kr. 

 

Assens Fjernvarme Distribution – Metode 1: 54.037.402 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 2: 11.981.812 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 3: 54.374.029 kr. 

Dato for ansøgning 8. marts 2019 

Ansøgningsperiode 2020 

Den anvendte indskudskapital 

er i ansøgningen opgjort efter § 

6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Assens Fjernvarme Produktion - Metode 1: 5.082.988 kr. 

---------- I I -----------  Produktion - Metode 2: 8.724.678 kr.  

---------- I I ---------- Produktion - Metode 3: 18.690.740 kr. 

 

Assens Fjernvarme Distribution – Metode 1: 58.538.708 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 2: 10.737.399 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 3: 58.935.902 kr. 

Dato for ansøgning 19. marts 2020 

Ansøgningsperiode 2021 

Den anvendte indskudskapital 

er i ansøgningen opgjort efter 

§ 6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Assens Fjernvarme Produktion - Metode 1: 5.082.988 kr. 

---------- I I -----------  Produktion - Metode 2: 9.058.692 kr.  

---------- I I ---------- Produktion - Metode 3: 21.535.095 kr. 

 

Assens Fjernvarme Distribution – Metode 1: 63.040.014 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 2: 11.268.290 kr. 

----------- I I ----------- Distribution – Metode 3: 63.242.885 kr. 

Kilde: Mail fra Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution til Forsyningstilsynet af 

10. december 2020. 

I tabel 2A-2B nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for opgørelsen af den an-

vendte indskudskapital efter de tre metoder i ansøgningen for Assens Fjernvarme Pro-

duktion og Assens Fjernvarme Distribution for 2021. 
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TABEL 2A | BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

– ASSENS FJERNVARME PRODUKTION FOR 2021 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 9.753.229 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 4.670.241 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 5.082.988 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 11.214.527 

+ Anlæg under udførelse 0 

- Langfristede gældsforpligtelser 8.172.470 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

657.426 

- Bankgæld 0 

+ 2 pct. af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt for-

rentning, der er indregnet i priserne) 

148.244 

+ Brændselslager 6.525.818 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 9.058.692 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 9.753.229 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

0 

- Likvide beholdninger 946.137 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 4.670.241 

+ Henlæggelser 17.250.000 

+ 2 pct. af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt for-

rentning, der er indregnet i priserne) 

148.244 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 21.535.095 

TABEL 2B | BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

– ASSENS FJERNVARME DISTRIBUTION FOR 2021 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 81.620.447 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 18.580.433 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 63.040.014 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 41.313.795 

+ Anlæg under udførelse 0 

- Langfristede gældsforpligtelser 30.248.377 
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- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

0 

- Bankgæld 0 

+ 2 pct. af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt for-

rentning, der er indregnet i priserne) 

202.871 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 11.268.290 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 81.620.447 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virk-

somheder 

0 

- Likvide beholdninger 0 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 18.580.433 

+ Henlæggelser 0 

+ 2 pct. af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt for-

rentning, der er indregnet i priserne) 

202.871 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 63.242.885 

Kilde: Mail fra Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution til Forsyningstilsynet af 

10. december 2020.  

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

oplysningerne ikke er retvisende, og de korrekte oplysninger ville have haft en væ-

sentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsyningstilsynet ud fra en almindelig, 

ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde afgørelsen og genoptage sagsbehandlin-

gen med henblik på en fornyet vurdering. 

 

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

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

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

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

ling og afgørelser f.eks. om omkostningsfordeling. Det kan endvidere dreje sig om op-

lysninger om berettigelsen af at undlade regnskabsmæssig adskillelse, eller at prisef-

terviste omkostninger har været urigtige, herunder at afskrivninger ikke har opfyldt 

kravene hertil. 

 

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

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

 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at opgørelsen af forrentningsgrundlag kun er sket 

til brug for ansøgningen om forrentning af indskudskapital. 

SAGENS PARTER 

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

er Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution som kan anses 

som parter i sagen. Forsyningstilsynets vurdering er foretaget efter de almindelige for-

valtningsretlige regler. 
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HØRING 

1. HØRING 

 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 9. april 2021 et udkast til afgørelse i høring hos 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution med frist for afgivelse 

af bemærkninger d. 23. april 2021. 

 

Ved e-mail af 16. april 2021 blev Forsyningstilsynet anmodet om et møde med henblik 

på drøftelse af afgørelsen. I den forbindelse blev Forsyningstilsynet desuden anmodet 

om at fremsende en særskilt opgørelse af den anvendte indskudskapital efter de tre 

metoder for 2019-2021. 

 

Forsyningstilsynet besvarede anmodningen og fremsendte en opgørelse i excel-format 

baseret på den fremsendte opgørelse af anvendt indskudskapital fra d. 10. december 

2020. Forsyningstilsynet anmodede i den forbindelse om særskilte høringssvar fra hhv. 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. 

D. 22. april 2021 holdt Forsyningstilsynet møde med Assens Fjernvarme Produktion, 

Assens Fjernvarme Distribution, samt PwC, der bistår de to datterselskaber, med hen-

blik på, at Forsyningstilsynet kunne uddybe sin begrundelse for afgørelsen med hensyn 

til håndteringen af henlæggelser, samt berettigede forventninger. 

 

Ved e-mail af 23. april 2021 blev fristen for afgivelse af bemærkninger udsat til d. 28. 

april 2021. 

 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution har ved e-mail af 28. 

april 2021 afgivet følgende bemærkninger. Høringssvaret indledes med generelle be-

mærkninger, som vedrører begge selskaber, dernæst specifikke bemærkninger for det 

enkelte selskab. 

 

Generelle bemærkninger 

Selskaberne er uenige med hensyn til afgørelsen for 2019 for så vidt angår berettigede 

forventninger, idet de har ageret efter gældende regler og holdt Forsyningstilsynet ori-

enteret om alle relevante forhold. Selskaberne gengiver tidslinjen fra ansøgningen i 

marts 2018, til sagsoplysningen siden april 2018, til orienteringen af Forsyningstilsynet i 

oktober 2018 om en påtænkt spaltning af Assens Fjernvarme A.m.b.a., til høring i de-

cember 2018 og den endelige afgørelse i februar 2019. Den endelige beslutning om 

spaltning blev truffet i foråret 2019 og juridisk gennemført i maj 2019. På tidspunktet for 

afgørelsen var det Assens Fjernvarme A.m.b.a. der var omfattet af varmeforsyningslo-

ven. Selskaberne er derfor uforstående overfor Forsyningstilsynets vurdering af, at sel-

skaberne ikke har overholdt sine forpligtelser i forhold til afgørelsen for 2019, og at sel-

skaberne dermed har berettigede forventninger om, at selskaberne har kunnet dispo-

nere i forhold til afgørelsen. Ved spaltningen er rettigheder og forpligtelser efter selska-

bernes opfattelse overdraget til de fortsættende selskaber fra Assens Fjernvarme 

A.m.b.a. På den baggrund fastholder selskaberne derfor, at der for forrentning for 2019 

er en berettiget forventning om, at den allerede godkendte forrentning kan opkræves af 

de fortsættende selskaber. 
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Med hensyn til afgørelsen for 2020 gør selskaberne opmærksom på, at Assens Fjern-

varme A.m.b.a. ansøgte om forrentning af indskudskapital i marts 2019, dvs. inden der 

blev truffet endelig beslutning om spaltningen. Da Forsyningstilsynet var blevet oriente-

ret herom inden den endelige afgørelse, har selskaberne stolet på, at Forsyningstilsynet 

fortsat vurderede, at der skulle træffes en samlet afgørelse. Forsyningstilsynet har ikke 

vurderet, at der manglede oplysninger og derfor har Assens Fjernvarme A.m.b.a., As-

sens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution stolet på, at de allerede 

trufne afgørelser står ved magt. 

 

Specifikke bemærkninger - Assens Fjernvarme Produktion 

I forbindelse med spaltningen blev det besluttet at placere den del af henlæggelserne 

som skulle tilbageføres til forbrugerne i Assens Fjernvarme Distribution, selv om der var 

tale om henlæggelser til produktionsanlæg. Baggrunden herfor var bl.a. at sikre en hurtig 

og direkte tilbageførsel til forbrugerne. Desuden ville det betyde en væsentlig reduktion 

af prisen mellem Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution, så-

fremt henlæggelserne skulle tilbageføres fra Assens Fjernvarme Produktion. På trods 

heraf er det Assens Fjernvarme Produktions opfattelse, at henlæggelserne skal fordeles 

på baggrund af, hvilke anlæg der har været henlagt til, fremfor hvilket selskab de blev 

placeret i. Med andre ord som om, at selskaberne også før den reelle spatning skete, 

var særskilte selskaber. 

 

Assens Fjernvarme Produktion bemærker desuden, at Forsyningstilsynet ved opgørel-

sen af den samlede indskudskapital efter metode 1 (og 3) ikke medtager senere god-

kendt forrentning af indskudskapital. For 2021 medtages eksempelvis alene godkendt 

forrentning til og med 31. december 2018. Det bør være til og med 31. december 2020 

efter Assens Fjernvarme Produktions opfattelse. 

 

Assens Fjernvarme Produktion anmoder afslutningsvist Forsyningstilsynet om at god-

kende et forslag til en plan for indregning af forrentning af indskudskapital. Der er ikke 

tidligere indregnet forrentning af indskudskapital i priserne i Assens Fjernvarme Produk-

tion. Med henvisning til beløbene i høringsudkastet af 9. april 2021 for perioden 2007/08-

2021 foreslår Assens Fjernvarme Produktion, at indregning sker over en periode på 5 

år, der svarer til den resterende del, af de oprindelige 8 år som Assens Fjernvarme 

A.m.b.a. havde til indregning af forrentning af indskudskapital vedrørende 2007/08-

2017/18. Med hensyn til forrentningsbeløb vedrørende 2019 og 2020 (og de 7 mdr. af 

2018) lægger Assens Fjernvarme Produktion op til, at indregning sker i priserne i 2022. 

 

Specifikke bemærkninger - Assens Fjernvarme Distribution 

Assens Fjernvarme Distribution henviser til bemærkningerne for Assens Fjernvarme 

Produktion vedrørende henlæggelser. 

 

Assens Fjernvarme Distribution fremfører desuden de samme bemærkninger med hen-

syn til Forsyningstilsynets opgørelse af den samlede indskudskapital efter metode 1 (og 

3) i forhold til at medtage godkendt forrentning af indskudskapital. 

 

Assens Fjernvarme Distribution anmoder afslutningsvist Forsyningstilsynet om at god-

kende et forslag til en plan for indregning af forrentning af indskudskapital. Der er alle-

rede indregnet forrentning af indskudskapital i priserne i Assens Fjernvarme Distribution. 



 

 

Side 10/35 

Hvis den endelige afgørelse ender med, at der for Assens Fjernvarme Distribution god-

kendes en lavere forrentning for 2019-2020 end det allerede indregnede (647.092 kr.) 

foreslår Assens Fjernvarme Distribution, at indregning sker over en periode på 5 år, der 

svarer til den resterende del af de oprindelige 8 år, som Assens Fjernvarme A.m.b.a. 

havde til indregning af forrentning af indskudskapital vedrørende 2007/08-2017/18. Med 

hensyn til forskellene mellem de allerede godkendte forrentningsbeløb vedrørende 2019 

og 2020 og de i høringsudkastet af 9. april 2021 fastsatte forrentningsbeløb for samme 

år, lægger Assens Fjernvarme Distribution op til, at indregning sker i priserne i 2022. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger til høringssvaret fremgår af de relevante steder under 

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen. Høringssvaret har givet Forsyningstil-

synet anledning til at ændre selve afgørelsen. Forsyningstilsynet har vurderet, at der 

ikke er grundlag for at genoptage og ændre afgørelserne for 2019 og 2020, hvilket har 

medført, at forrentningsbeløbene for 2021 er ændret som konsekvens heraf. 

2. HØRING 

 

På baggrund af ovennævnte bemærkninger sendte Forsyningstilsynet ved e-mail af 22. 

juni 2021 et ændret udkast til afgørelse i høring hos Assens Fjernvarme Produktion og 

Assens Fjernvarme Distribution med frist for afgivelse af bemærkninger d. 6. juli 2021. 

 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution har ved e-mail af 28. 

juni 2021 meddelt, at der ikke er bemærkninger til det fremsendte udkast til afgørelse. 

RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1.  

 

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

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

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

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

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Indledningsvist bemærker Forsyningstilsynet, at Assens Fjernvarme A.m.b.a., der tidli-

gere har fået godkendt forrentning af indskudskapital7, pr. 1. januar 2019 er blevet opdelt 

og udskilt til datterselskaberne Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme 

Distribution i forbindelse med en omstrukturering af selskabets aktiviteter. Assens Fjern-

varme A.m.b.a. eksisterer fortsat og er det øverste moderselskab i Assens Fjernvarme-

koncernen. Efter omstruktureringen er datterselskaberne Assens Fjernvarme Produk-

tion og Assens Fjernvarme Distribution omfattet af varmeforsyningsloven, da disse sel-

skaber har overtaget de anlæg, som henholdsvis producerer og leverer varme. Forsy-

ningstilsynet lægger på den baggrund til grund, at hele aktiviteten i Assens Fjernvarme 

 
7 Afgørelserne af 8. februar 2008 for perioden 2007/08-2017/18 (31.404.000 kr. – j.nr. 12/07339), 1. 

februar 2019 for den resterende del af 2018, samt 2019 (575.806 kr. – j.nr. 18/09143), samt 13. de-

cember 2019 for 2020 (273.480 kr. – j.nr. 19/04100). 
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A.m.b.a., der var omfattet af varmeforsyningsloven, er overgået til hhv. Assens Fjern-

varme Produktion eller Assens Fjernvarme Distribution. 

 

De to selskaber anser det for mest retvisende at opgøre en samlet forrentning, som 

indregnes i priserne i Assens Fjernvarme Distribution. Forsyningstilsynet finder imidlertid 

ikke, at ansøgningen kan behandles som foreslået, men at der i stedet skal godkendes 

særskilte forrentningsbeløb for hvert selskab. Forsyningstilsynet er opmærksomt på, at 

varmeforbrugerne i det konkrete tilfælde som udgangspunkt bliver opkrævet de sær-

skilte forrentningsbeløb samlet set i sidste ende. Dette som følge af, at forrentningsbe-

løbet vedrørende Assens Fjernvarme Produktion kan viderefaktureres af Assens Fjern-

varme Distribution til varmeforbrugerne i Assens og omegn. 

 

Forsyningstilsynet har bl.a. vanskeligt ved at se, at Assens Fjernvarme Distribution kan 

opkræve forrentning på vegne af Assens Fjernvarme Produktion, sv.t. at hele indskuds-

kapitalen tilhører Assens Fjernvarme Distribution. Gældende praksis taler desuden alle-

rede for, at den initiale indskudskapital skal opgøres særskilt. Energitilsynets8 tilkende-

givelse af 29. april 2008 om administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver 

pr. 1. marts 1981 (j.nr. 4/0920-0200-0064) omtaler ikke omstrukturering som i den kon-

krete situation, men omtaler, at der i tilfælde af fusion skal opgøres en initial indskuds-

kapital for hver af de tidligere selvstændige virksomheder. Den konkrete situation er dog 

omvendt pga. fission/spaltning, dvs. at der er blevet flere selvstændige virksomheder. I 

Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 om forrentning af indskudskapital for 

flere værker i samme virksomhed (j.nr. 17/10296) er hovedreglen fra administrations-

grundlaget ført videre (som princip A). Tilkendegivelsen er vedlagt som bilag 2. Datter-

selskaberne er ikke værker i tilkendegivelsens forstand, men opfylder som udgangs-

punkt definitionen af et værk og har endda har taget skridtet videre og er selvstændige 

juridiske enheder. Af tilkendegivelsen følger det, at ”der udover ved fusion ligeledes vil 

være behov for en beskyttelse af varmeforbrugerne ved udskillelse af værker i form af 

salg eller spaltning. Virksomhederne er, som udgangspunkt, nødt til at opgøre en sær-

skilt indskudskapital for hvert værk eller på anden måde holde værdierne adskilt.”. Tidli-

gere afgørelser om forrentning af indskudskapital, hvor varmevirksomheder siden 1981 

er blevet opdelt og i dag udgør selvstændige virksomheder, understøtter desuden, at 

den initiale indskudskapital skal opgøres særskilt. Det er på den baggrund Forsynings-

tilsynets vurdering, at hhv. Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distri-

bution skal have godkendt særskilte forrentningsbeløb. 

 

I den forbindelse bemærker Forsyningstilsynet, at Assens Fjernvarme A.m.b.a. ved af-

gørelserne af 1. februar 2019 (j.nr. 18/09143), samt 13. december 2019 (j.nr. 19/04100) 

har fået godkendt forrentning af indskudskapital for 2019 og 2020 på trods af, at om-

struktureringen trådte i kraft (med tilbagevirkende kraft) pr. 1. januar 2019, dvs. for to år 

efter omstruktureringen af selskabets aktiviteter. 

 

Spørgsmålet er herefter hvilken betydning omstruktureringen efter Forsyningstilsynets 

vurdering har for A) afgørelserne for 2019 og 2020, dvs. eventuel genoptagelse, B) ind-

skudskapitalen for 2021, samt C) den anvendte indskudskapital for 2021. 

 
8 Forsyningstilsynet overtog Energitilsynets opgaver og blev til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018. 
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A. AFGØRELSERNE FOR 2019 OG 2020 

Assens Fjernvarme A.m.b.a. har ved e-mail af 13. marts 2018 ansøgt rettidigt om for-

rentning af indskudskapital for 2019. På baggrund af en anvendt indskudskapital på 

22.938.205 kr. efter metode 2 og en indskudskapital pr. 1. januar 2019 i alt 92.093.730 

kr. har Assens Fjernvarme A.m.b.a. fået godkendt forrentning af indskudskapital i alt 

373.612 kr. ved afgørelse af 1. februar 2019 (j.nr. 18/09143). 

 

Ved e-mail af 8. marts 2019 har Assens Fjernvarme A.m.b.a. ansøgt rettidigt om forrent-

ning af indskudskapital for 2020. På baggrund af en anvendt indskudskapital på 

19.462.077 kr. efter metode 2 og en indskudskapital pr. 1. januar 2020 i alt 92.513.881 

kr. har Assens Fjernvarme A.m.b.a. fået godkendt forrentning af indskudskapital i alt 

273.480 kr. ved afgørelse af 13. december 2019 (j.nr. 19/04100). 

 

I det følgende fremgår Forsyningstilsynets vurdering af hvorvidt, der er grundlag for at 

genoptage afgørelserne for 2019 og 2020. 

GRUNDLAGET FOR AT GENOPTAGE AFGØRELSERNE FOR 2019 OG 2020 

 

En myndighed kan i visse tilfælde genoptage behandlingen af en sag. Det gælder navn-

lig i tilfælde, hvor der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning 

for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, 

hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stilling-

tagen til sagen. Derudover kan sagen bl.a. genoptages, hvis der er mangler ved den 

oprindelige afgørelse, herunder ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Der kan endvi-

dere ske genoptagelse i tilfælde, hvor der efterfølgende fremkommer nye retlige forhold, 

dvs. en ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, som forelå på tidspunktet 

for den oprindelige afgørelse i sagen. I de nævnte tilfælde har myndigheden en ulovbe-

stemt pligt til at genoptage behandlingen af en sag, hvis der ikke er fastsat regler om 

genoptagelse i den relevante lov. 

 

Varmeforsyningsloven indeholder ikke nogle regler om genoptagelse af Forsyningstilsy-

nets afgørelser truffet i medfør af denne lov. Reglerne om genoptagelse følger derfor af 

almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, jf. ovenfor, og er beskrevet nærmere i 

den forvaltningsretlige litteratur. Forsyningstilsynet kan bl.a. henvise til Hans Gammel-

toft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, Jurist og Økonomforbundets forlag, 2. udgave (2002), 

side 915 ff, og Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Almindelige emner, Jurist- og Økonom-

forbundets forlag, 5. udgave (2009), side 493 ff. 

 

Af afgørelserne for 2019 og 2020 fremgår det i øvrigt, at Forsyningstilsynet ud fra en 

almindelig ulovbestemt retsgrundsætning kan tilbagekalde afgørelserne og genoptage 

sagsbehandlingen med henblik på en fornyet vurdering,  hvis det viser sig, at oplysnin-

gerne i sagerne ikke er retvisende, og de korrekte oplysninger ville have haft en væsent-

lig betydning for afgørelserne. På samme måde som det er tilfældet i denne afgørelse 

(se afsnit efter tabel 2B i sagsfremstilling). 

BAGGRUND 

 

Selskaberne Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution blev 

begge oprettet som aktieselskaber den 9. maj 2019. De to selskaber blev således stiftet 
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efter datoerne for ansøgningerne om forrentning af indskudskapital, men med regn-

skabsmæssig virkning pr. 1. januar 2019. I forbindelse med sagsbehandlingen har hver-

ken Assens Fjernvarme A.m.b.a, eller de to selskaber Assens Fjernvarme Produktion 

og Assens Fjernvarme Distribution fremlagt oplysninger om, at aktiviteterne i Assens 

Fjernvarme A.m.b.a. er blevet opdelt og udskilt til datterselskaberne, til brug for sagen. 

Assens Fjernvarme A.m.b.a. har imidlertid haft korrespondance med Forsyningstilsynet 

i oktober 2018 og i maj 2019 om indberetninger i forbindelse med selskabsopdelingen. 

Forsyningstilsynet burde være blevet opmærksom på problemstillingen i forlængelse af 

korrespondancen og behandlet ansøgningerne for 2019 og 2020 som ansøgningen for 

2021 bliver det i denne afgørelse. Dvs. på baggrund af særskilt opgørelse af indskuds-

kapital, anvendt indskudskapital og særskilt fastsættelse af forrentningsbeløb for hvert 

selskab. I så fald ville afgørelserne ikke have været adresseret til Assens Fjernvarme 

A.m.b.a., men i stedet Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribu-

tion på trods af, at det var Assens Fjernvarme A.m.b.a., der ansøgte om forrentning af 

indskudskapital for begge år, før opdelingen af selskaberne. 

BERETTIGEDE FORVENTNINGER 

 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution er imidlertid af den 

opfattelse, at en ændret beregningsmæssig tilgang - som anført en opdeling mellem 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution - ikke bør reducere 

de beløb som der tidligere er godkendt i forrentning af indskudskapital. Dette som følge 

af berettigede forventninger om, at de trufne afgørelser har kunnet anses som endelige. 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution har bemærket, at sel-

skaberne har ageret efter gældende regler og orienteret Forsyningstilsynet om selskabs-

opdelingen. På tidspunktet for afgørelsen for 2019 var Assens Fjernvarme A.m.b.a. om-

fattet af varmeforsyningsloven og selskaberne har derfor haft berettigede forventninger 

om, at selskaberne har kunnet disponere i forhold til afgørelsen, idet rettigheder og for-

pligtelser ved omstruktureringen er overdraget til Assens Fjernvarme Produktion og As-

sens Fjernvarme Distribution. På tidspunktet for afgørelsen for 2020 var Forsyningstil-

synet blevet orienteret om selskabsopdelingen og selskaberne stolede derfor på, at For-

syningstilsynet fortsat vurderede, at der skulle træffes en samlet afgørelse. Derfor har 

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution stolet på, at de alle-

rede trufne afgørelser for 2019 og 2020 stod ved magt. 

 

Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at det følger af den forvaltningsretlige litteratur, at 

der er krav forbundet med at ændre en begunstigende afgørelse til ugunst for en part. 

Hvorvidt der er adgang til at tilbagekalde og genoptage en afgørelse til ugunst for adres-

saten, beror på en helhedsvurdering af en række forhold. Kernen i helhedsvurderingen 

er en afvejning af to væsentlige hensyn. På den ene side et hensyn til adressatens be-

rettigede forventninger om, at den oprindelige tilladelse, dispensation el. lign. står ved 

magt. På den anden side et hensyn til modstående interesser i en ophævelse af den 

oprindelige forvaltningsafgørelse.  

Det antages, at der i sådanne sager er en videre adgang til at tilbagekalde end normalt 

idet tilbagekaldelse til ugunst for den ene part vil være til gunst for den anden part. Det 

er dog ikke alle situationer, hvor andres interesser i en afgørelse kan berettige en vide-

regående adgang til tilbagekaldelse. Således er det ikke i alle tilfælde, at der i snæver 

forstand fore-ligger et partsforhold, men snarere et partslignende forhold. Sådanne til-

fælde må som udgangspunkt bedømmes som en normal tilbagekaldelsessituation, idet 
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der formelt set kun er én adressat. Det er tilfældet i denne sag, hvor de modstående 

interesser udgøres af en ikke fastsat kreds af varmekunder. 

 jf. Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret, side 487 og 491, og Jens Garde m.fl., Forvalt-

ningsret – Almindelige Emner, 6. udgave (2016), side 537. 

FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING 

 

Genoptagelse vil være til ugunst for Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjern-

varme Distribution, idet forrentningsbeløbene for 20199 og 202010, såfremt de i stedet 

blev fastsat på baggrund af selskabernes særskilte indskudskapital og anvendte ind-

skudskapital, samlet set udgør mindre end de allerede godkendte forrentningsbeløb for 

disse år11. Efter det oplyste har Assens Fjernvarme Distribution desuden i 2019 indreg-

net den forrentning af indskudskapital som Assens Fjernvarme A.m.b.a. har fået god-

kendt vedrørende 2019 i alt 373.612 kr. Tilsvarende har Assens Fjernvarme Distribution 

indregnet forrentning af indskudskapital vedrørende 2020 i alt 273.480 kr. i 2020. 

 

I henhold til Forsyningstilsynets administrative praksis indtræder erhverver ved overta-

gelse af en virksomhed som udgangspunkt i de rettigheder og forpligtelser, der består 

på overdragelsestidspunktet. Efter Forsyningstilsynets vurdering succederer dattersel-

skaberne derfor i Assens Fjernvarme A.m.b.a.'s ret til at indregne godkendt forrentning 

af indskudskapital for perioden 2007/08-2018, samt Assens Fjernvarme A.m.b.a.'s an-

søgninger om forrentning af indskudskapital for 2019 og 2020. Det samme gælder af-

gørelsen af 1. februar 2019 adresseret Assens Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende forrent-

ning af indskudskapital for 2019. 

 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse har Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjern-

varme Distribution derfor haft berettigede forventninger – både for så vidt angår forrent-

ningsbeløbene for 2019 og 2020. 

 

Det forhold, at Assens Fjernvarme A.m.b.a. har været adressat for afgørelsen for 2020, 

men siden 1. januar 2019 ikke længere har været omfattet af varmeforsyningsloven, 

ændrer ikke herved. Henset til, at omstruktureringen juridisk set blev gennemført 9. maj 

2019 burde Forsyningstilsynet have adresseret afgørelsen for 2020 til hhv. Assens 

Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. Dette er udtryk for en mangel 

ved afgørelsen for 2020. 

 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse er der ikke tale om nye faktiske oplysninger med 

hensyn til, at aktiviteterne i Assens Fjernvarme A.m.b.a. er blevet opdelt og udskilt til 

 
9 Tidligere godkendt 373.612 kr. vedrørende 2019 samlet for Assens Fjernvarme A.m.b.a. ved afgørelse 

af 1. februar 2019, j.nr. 18/09143. 97.318 kr. for Assens Fjernvarme Produktion og 174.540 kr. for 

Assens Fjernvarme Distribution, dvs. i alt 271.858 kr., jf. høringsudkast af 9. april 2021. 

10 Tidligere godkendt 273.480 kr. samlet for Assens Fjernvarme A.m.b.a. ved afgørelse af 13. december 

2019, j.nr. 19/04100. 36.799 kr. for Assens Fjernvarme Produktion og 142.305 kr. for Assens Fjern-

varme Distribution, dvs. i alt 179.104 kr., jf. høringsudkast af 9. april 2021. 

11 Tidligere godkendt i alt 647.092 kr. vedrørende 2019 og 2020 samlet, jf. fodnoterne 9 og 10. Ved 

genoptagelse vil der i stedet blive godkendt 450.962 kr. svarende til en samlet forskel på 196.130 kr. 

Af dette beløb kan +78.482 kr. henføres til Assens Fjernvarme Produktion og -274.612 kr. henføres til 

Assens Fjernvarme Distribution.  
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datterselskaberne, idet Forsyningstilsynet i anden sammenhæng var blevet orienteret 

herom. Hvis oplysningerne havde været inddraget ville resultatet af afgørelserne have 

været ændret ved, at der i stedet var blevet fastsat særskilte forrentningsbeløb for hvert 

selskab. 

 

Samlet set er det  Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke er grundlag for at genoptage 

og ændre afgørelserne for 2019 og 2020. Hensynet til Assens Fjernvarme Produktion 

og Assens Fjernvarme Distribution taler stærkt imod en genoptagelse. Forsyningstilsy-

net har navnlig lagt vægt på, at genoptagelse vil være til ugunst for Assens Fjernvarme 

Produktion og Assens Fjernvarme Distribution og at der er indrettelseshensyn, idet der 

har været kommunikeret med virksomhederne på en måde, som med rette har kunnet 

givet dem en berettiget forventning om, at forrentningen var godkendt. 

Selskaberne har således handlet i god tro med henvisning til, at Forsyningstilsynet var 

orienteret om udskillelsen af aktiviteterne i særskilte selskaber og har derfor stolet på, 

at Forsyningstilsynet havde inddraget oplysningerne herom, og som følge heraf, at af-

gørelserne stod ved magt. Endelig er der lagt vægt på, at der i forhold til en ubestemt 

kreds af varmekunder ikke er et modstående partsforhold, der kan berettige til en tilba-

gekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt ud fra faktiske forhold, der var kendt ved 

udstedelsen af afgørelsen om forrentning. 

 

I det følgende fremgår Forsyningstilsynets vurdering af indskudskapitalen for 2021 for 

hvert selskab, herunder fordelingen af tidligere godkendte forrentningsbeløb. 

B. INDSKUDSKAPITALEN FOR 2021 

Energitilsynet har d. 30. januar 2018 tilkendegivet hvilken betydning selskabsretlige ka-

pitalændringer m.v. har for opgørelsen af indskudskapitalen (j.nr. 17/12912). Tilkende-

givelsen er vedlagt som bilag 3. Udgangspunktet er, at indskudskapitalen ikke påvirkes 

af ændring i selskabsform eller af selskabsretlige kapitalændringer, som alene bygger 

på enten en ny vurdering af virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets egen-

kapital til aktiekapital. Indskudskapitalen påvirkes alene af ændringer i selskabskapita-

len, hvor selskabet får tilført nye midler fra ejerkredsen eller der udloddes midler til ejer-

kredsen. Efter det oplyste er dette ikke tilfældet og den samlede indskudskapital er efter 

datterselskabernes opfattelse uændret bortset fra de indskud, der fortsat er placeret i 

Assens Fjernvarme A.m.b.a. 

 

På den baggrund er det Forsyningstilsynets vurdering, at indskudskapitalen ikke er på-

virket af omstruktureringen bortset fra de omtalte indskud, der som følge af placeringen 

i Assens Fjernvarme A.m.b.a. ikke længere indgår i forrentningsgrundlaget. Forsynings-

tilsynet lægger navnlig vægt på, at der efter det oplyste hverken er tilført midler til eller 

fra ejerkredsen i forbindelse med omstruktureringen. 
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INITIAL INDSKUDSKAPITAL 

 

I afgørelse af 8. februar 2018 om forrentning af indskudskapital for 2007/08 til 2017/18 

(j.nr. 12/07339) er den initiale indskudskapital pr. 1. marts 1981 opgjort til 59.121.000 kr. 

i henhold til administrationsgrundlaget12. 

 

Den initiale indskudskapital er fordelt mellem Assens Fjernvarme Produktion og As-

sens Fjernvarme Distribution på baggrund af dels en vurdering af de konkrete aktivers 

placering, hvis der havde været en opdeling i 1981, dels på baggrund af et skøn for de 

poster som ikke umiddelbart kan fordeles mellem det ene eller andet selskab. Den initi-

ale indskudskapital er opgjort til 5.082.988 kr. for Assens Fjernvarme Produktion, mens 

den er opgjort til 54.037.402 kr. for Assens Fjernvarme Distribution. 

 

Da der allerede er foretaget en vurdering af dokumentationen for den initiale indskuds-

kapital, herunder aktivernes eksistens og værdiansættelse, i afgørelsen af 8. februar 

2018, henvises der hertil. 

 

I henhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 om forrentning af ind-

skudskapital for flere værker i samme virksomhed (j.nr. 17/10296 – se bilag 2) skal den 

initiale indskudskapital fordeles efter en begrundet og rimelig fordeling (princip C). 

 

Forsyningstilsynet har gennemgået den konkrete fordeling af de enkelte aktiver og 

passiver, der udgør den initiale indskudskapital, og har på den baggrund vurderet, at 

fordelingen mellem Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution 

er begrundet og rimelig. Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at den initiale ind-

skudskapital for Assens Fjernvarme Produktion udgør 5.082.988 kr. og 54.037.402 kr. 

for Assens Fjernvarme Distribution. 

INDSKUDSKAPITALEN PR. 1. JANUAR 2021 

 

Indskudskapitalen pr. 1. januar 2021 for Assens Fjernvarme Produktion udgør i henhold 

til de fremsendte opgørelser 9.753.229 kr., mens den udgør 81.620.447 kr. for Assens 

Fjernvarme Distribution.  

 

Opgørelserne er baseret på dels den initiale indskudskapital, dels godkendt forrentning 

for perioden 2007/08-2020 fordelt på baggrund af en skønnet rentesats på baggrund af 

historiske sager om forrentning af indskudskapital for hhv. produktions- og distributions-

selskaber. Skønnet indebærer, at ca. 14,5 % af den godkendte forrentning i den nævnte 

periode fordeles til Assens Fjernvarme Produktion, mens ca. 85,5 % fordeles til Assens 

Fjernvarme Distribution. Indskuddene der ellers indgik i opgørelsen af indskudskapitalen 

for Assens Fjernvarme A.m.b.a. indgår ikke i opgørelsen, da disse midler fortsat er pla-

ceret i Assens Fjernvarme A.m.b.a. 

 

 
12 Energitilsynets tilkendegivelse af 29. april 2008 om administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvar-

meaktiver pr. 1. marts 1981 (j.nr. 4/0920-0200-0064) 
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I henhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 om forrentning af ind-

skudskapital for flere værker i samme virksomhed (j.nr. 17/10296 – se bilag 2) skal ef-

terfølgende indskud og udlodninger opgøres og fordeles på samme måde som ind-

skudskapitalen, medmindre der er dokumentation for en anden fordeling (princip D). 

Disse efterfølgende bevægelser skal med andre ord fordeles i samme forhold som ind-

skudskapitalen forud for f.eks. et indskud. På den baggrund er det Forsyningstilsynets 

vurdering, at de godkendte forrentningsbeløb for perioden frem til 1. januar 2021, dvs. 

2007/08-202013, skal fordeles i samme forhold som indskudskapitalen forud for det år 

de vedrører, idet forrentning af indskudskapital kan sidestilles med et indskud. Forsy-

ningstilsynet har lagt vægt på, at forrentningsbeløbene fortsat indestår. Forrentnings-

beløbet for 2007/08 (3.400.000 kr.) fordeles eksempelvis med udgangspunkt i ind-

skudskapitalen pr. 1. juni 2007 for hhv. Assens Fjernvarme Produktion og Assens 

Fjernvarme Distribution. Da der efter det oplyste ikke er bevægelser på indskudskapi-

talen frem til 1. juni 2007 udgør Assens Fjernvarme Produktions andel af forrentnings-

beløbet for 2007/08 i alt 292.321 kr., sv.t. ca. 8,6 %14. 

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at der ved opgørelsen af indskudskapitalen pr. 

1. januar 2021 ikke indgår den modregning af indskudskapital i anlægssummen (-

450.058 kr.) som Assens Fjernvarme A.m.b.a. foretog i regnskabsåret 2009/10 og som 

blev inddraget i forbindelse med afgørelserne om forrentning af indskudskapital. Det er 

Forsyningstilsynets opfattelse, at der skal ske fradrag i indskudskapitalen forholds-

mæssigt efter samme fremgangsmåde som de godkendte forrentningsbeløb ovenfor, 

dvs. i samme forhold som indskudskapitalen forud for 2009/10. 

 

Samlet set betyder det, at indskudskapitalen for Assens Fjernvarme Produktion pr. 1. 

januar 2021 efter Forsyningstilsynets vurdering kan opgøres til 7.817.331 kr.15 og 

83.106.28716 kr. for Assens Fjernvarme Distribution. Forsyningstilsynet har herved 

også taget stilling til, at 2.773.038 kr. af den samlede godkendt forrentning for perioden 

2007/08 til og med 2020 (i alt 32.253.286 kr.) vedrører Assens Fjernvarme Produktion, 

mens 29.480.248 kr. vedrører Assens Fjernvarme Distribution. 

 

Forsyningstilsynet er uenig i, at det er uden betydning for resultatet, dvs. forrentnings-

beløbene for 2021, hvordan de efterfølgende bevægelser, herunder særligt godkendt 

forrentning af indskudskapital for perioden 2007/08-2020, fordeles mellem Assens 

 
13 Afgørelserne af 8. februar 2008 for perioden 2007/08-2017/18 (31.404.000 kr. – j.nr. 12/07339), 1. 

februar 2019 for den resterende del af 2018 og 2019 (202.194 kr. + 373.612 kr. – j.nr. 18/09143), samt 

13. december 2019 for 2020 (273.480 kr. – j.nr. 19/04100), dvs. 32.253.286 kr. i alt. 

14 Assens Fjernvarme Produktion: 5.082.988 kr. / (5.082.988 kr. + 54.037.402 kr. ) = ca. 8,6 % 

Assens Fjernvarme Distribution: 54.037.402 kr. / (5.082.988 kr. + 54.037.402 kr. ) = ca. 91,4 % 

15 Assens Fjernvarme Produktion: Initial indskudskapital (5.082.988 kr.) + forrentning for perioden 

2007/08-2017/18 (31.404.000 kr. * ca. 8,6 %) + forrentning for den resterende del af 2018 (202.194 

kr. * ca. 8,6 %) – modregning af indskudskapital i anlægslummen i 2009/10 (-450.058 kr. * ca. 8,6 %) 

+ forrentning for 2019 (373.612 kr. * ca. 8,6 %) + forrentning for 2020 (273.480 kr. * ca. 8,6 %) = 

7.817.331 kr. Bemærk, at forholdet 8,6 % / 91,4 % ikke ændrer sig i perioden. 

16 Assens Fjernvarme Distribution: Initial indskudskapital (54.037.402 kr.) + forrentning for perioden 

2007/08-2017/18 (31.404.000 kr. * ca. 91,4 %) + forrentning for den resterende del af 2018 (202.194 

kr. * ca. 91,4 %) – modregning af indskudskapital i anlægslummen i 2009/10 (-450.058 kr. * ca. 91,4 

%) + forrentning for 2019 (373.612 kr. * ca. 91,4 %) + forrentning for 2020 (273.480 kr. * ca. 91,4 %) 

= 83.106.287 kr. Bemærk, at forholdet 8,6 % / 91,4 % ikke ændrer sig i perioden. 
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Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. Forsyningstilsynet er desu-

den uenig i, at opgørelsen af anvendt indskudskapital efter metode 1 er uændret, uan-

set fordelingen. Det gælder uanset, at den samlede forrentning indregnes over for den 

samme gruppe kunder. Det skyldes, at der fastsættes en forrentning på baggrund af 

indskudskapitalen som helhed. Desuden kan det have en betydning for den anvendte 

indskudskapital, dvs. hvilken af de tre metoder til opgørelse heraf, der er den laveste. 

C. DEN ANVENDTE INDSKUDSKAPITAL FOR 2021 

Ansøgning om forrentning af indskudskapital for 2021 er modtaget ved e-mail af 19. 

marts 2020, og er derfor indgivet rettidigt, jf. § 7, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen: 

 
§ 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. 

 

Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at der kan beregnes forrentning af ind-

skudskapitalen for 2021. 

 

Efter Forsyningstilsynets praksis skal den anvendte indskudskapital ved en ansøgning 

for 2021 som udgangspunkt baseres på priseftervisningen for 2018. Der er imidlertid 

ikke udarbejdet priseftervisninger for de to selskaber for 2018, da omstruktureringen 

først trådte i kraft d. 1. januar 2019. Da Forsyningstilsynet lægger til grund, at aktivite-

terne i Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution svarer til akti-

viteten i Assens Fjernvarme A.m.b.a. finder Forsyningstilsynet, at der er tilstrækkelig 

sammenhæng til, at priseftervisningen for Assens Fjernvarme A.m.b.a. for 2018 kan ud-

gøre grundlaget for opgørelsen af den anvendte indskudskapital. Den anvendte ind-

skudskapital skal imidlertid – ligesom indskudskapitalen - opgøres særskilt, dvs. fordeles 

på hhv. Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution. Forsynings-

tilsynet har derfor anmodet om særskilte opgørelser af den anvendte indskudskapital 

(se tabel 2A-2B). 

 

I det følgende fremgår Forsyningstilsynets vurdering af den anvendte indskudskapital 

for 2021 for hvert selskab. 

GENERELT OM OPGØRELSERNE AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

Efter § 6, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen kan der indregnes forrentning af den 

anvendte indskudskapital i varmeprisen. Den anvendte indskudskapital fastsættes til 

den laveste af de tre værdier i bekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 1-3. 

 

Udgangspunktet for beregningerne af nr. 1 og 3 er afgørelserne om forrrentning af ind-

skudskapital for 2007/08 til 2020, samt indskudskapitalen pr. 1. januar 2021 for den til-

svarende anvendte indskudskapital. Beregningerne tager desuden udgangspunkt i pris-

eftervisningen for 201817, jf. ovenfor. Der er efter det oplyste ikke udloddet eller indbetalt 

yderligere indskud til brug for nr. 1 og 3. Udgangspunktet for beregningerne af nr. 2 er 

ligeledes den nævnte priseftervisning. 

 

 
17 Priseftervisningen for perioden 1. juni – 31. december 2018, dvs. 7 måneder, som følge af ændring af 

regnskabsår til kalenderår fra og med 2019. 
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Forsyningstilsynet har afstemt opgørelserne af den anvendte indskudskapital til afgørel-

serne, samt den relevante priseftervisning. Forsyningstilsynet har i den forbindelse gen-

nemgået den konkrete fordeling af regnskabsposterne mellem Assens Fjernvarme Pro-

duktion og Assens Fjernvarme Distribution. Forsyningstilsynets afstemning og gennem-

gang af opgørelserne efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, for begge selskaber, giver anledning til 

følgende bemærkninger. De bemærkninger, der udelukkende gør sig gældende for ét af 

selskaberne fremgår af den nærmere vurdering af det enkelte selskabs anvendte ind-

skudskapital pr. 1. januar 2021, efterfølgende. 

 

Metode 1 og 3 om modregning af indskudskapital i anlægssummen 

I forhold til opgørelsen efter metode 1 og 3 for begge selskaber henviser Forsyningstil-

synet til sine tidligere bemærkninger om indskudskapitalen pr. 1. januar 2021, dvs. om 

modregning af indskudskapital i anlægssummen i regnskabsåret 2009/10. Det betyder, 

at Assens Fjernvarme Produktions andel af modregningen (ca. 8,6 % af -450.058 kr.) 

reducerer den anvendte indskudskapital efter metode 1 og 3 med -38.695 kr. Det samme 

gælder Assens Fjernvarme Distribution, hvor reduktionen udgør -411.363 kr. (ca. 91,4 

% af -450.058 kr.). 

 

Metode 2 og 3 om henlæggelser 

Henlæggelser indgår ved beregningen af 2 pct. af omkostningerne. Efter selskabernes 

opfattelse skal henlæggelserne fordeles på baggrund af, hvilke anlæg der har været 

henlagt til, fremfor hvilket selskab de blev placeret i ved omstruktureringen pr. 1. januar 

2019. Med andre ord som om, at selskaberne også før den reelle spatning skete, var 

særskilte selskaber. Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at vurderingen af hvordan hen-

læggelser bør fordeles mellem selskaberne ikke er relevant for opgørelsen af den an-

vendte indskudskapital pr. 1. januar 2021, idet der ikke indgår foretagne eller tilbageførte 

henlæggelser i priseftervisningen for 2018. Til forskel fra 2016/17 og 2017/18 er der ikke 

foretaget henlæggelser i perioden 1. juni – 31. december 2018. 

 

Metode 3 om akkumulerede henlæggelser 

I forhold til opgørelsen efter metode 3 for begge selskaber er det ligeledes Forsynings-

tilsynets vurdering, at fordeling af akkumulerede henlæggelser ikke er relevant for op-

gørelsen af den anvendte indskudskapital pr. 1. januar 2021. Det skyldes, at uanset om 

de fordeles med udgangspunkt i den konkrete fordeling foretaget ved omstruktureringen 

pr. 1. januar 2019 eller udelukkende henføres til Assens Fjernvarme Produktion, som 

fremført af selskaberne, er metode 3 ikke i nogle af tilfældene den laveste for nogle af 

selskaberne. 

ANVENDT INDSKUDSKAPITAL PR. 1. JANUAR 2021 

Den anvendte indskudskapital for 2021 for Assens Fjernvarme Produktion er opgjort til 

5.082.988 kr., mens den for Assens Fjernvarme Distribution er opgjort til 11.268.290 kr., 

jf. tabel 2A og 2B. 

 

Assens Fjernvarme Produktion  

I forhold til opgørelsen efter metode 1 henviser Forsyningstilsynet til de generelle be-

mærkninger. Da Assens Fjernvarme Produktion efter det oplyste endnu ikke har indreg-

net forrentning vedrørende perioden 2007/08-2020 i priserne, bliver resultatet af Forsy-
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ningstilsynets opgørelse 5.044.293 kr. efter metode 1. Forskellen til 5.082.988 kr. udgø-

res af Assens Fjernvarme Produktions andel af modregningen, dvs. ca. 8,6 % af -

450.058 kr. (-38.695 kr.). 

 

I forhold til opgørelsen efter metode 2 bemærker Forsyningstilsynet, at 2 pct. af omkost-

ningerne i opgørelsen af anvendt indskudskapital af 10. december 2020 ikke er omreg-

net så beløbet svarer til 2 pct. af 12 måneders omkostninger. Ved opgørelsen af anvendt 

indskudskapital i forbindelse med ansøgningen af 19. marts 2020 var det ellers tilfældet. 

Forsyningstilsynet vurderer, at en omregning er i overensstemmelse med afskrivnings-

bekendtgørelsen, da udgangspunktet efter ordlyden i bestemmelsen er ”år”. Forsynings-

tilsynet har overvejet betydningen af, at omkostninger som udgangspunkt varierer fra 

måned til måned - ikke mindst i fjernvarmebranchen, hvor der er ”kolde” og ”varme” 

måneder. Forsyningstilsynet vurderer dog, at metoden er rimelig og ved sammenligning 

med 2 pct. af hvert af de seneste 3 års omkostninger giver omregningen desuden et 

mindre beløb end alle de pågældende hele år18. De øvrige elementer i opgørelsen er 

balanceposter og skal af den grund ikke omregnes. Endelig bemærker Forsyningstilsy-

net, at anlægssaldoen pr. 31. december 2018 ikke stemmer til anlægssaldoen pr. 1. 

januar 2019 i priseftervisningerne for Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjern-

varme Distribution. Anlægsposten "Administration og øvrige anlæg" i alt 351.824 kr. er 

reduceret til 23.870 kr. i forbindelse med omstruktureringen. Forsyningstilsynet har vur-

deret, at priseftervisningen for Assens Fjernvarme A.m.b.a. for 2018 som helhed kan 

lægges til grund ved opgørelsen af den anvendte indskudskapital for 2021. Når det imid-

lertid fremgår hvordan anlægsaldoen defacto er fordelt pr. 31. december 2018 (ultimo)/1. 

januar 2019 (primo) er det Forsyningstilsynets vurdering, at disse faktiske regnskabspo-

ster i stedet bør lægges til grund. Dette er særligt for anlægssaldoen, da der ikke for 

andre regnskabsposter indgår primosaldi i priseftervisningen. Det er på den baggrund 

Forsyningstilsynet vurdering, at den anvendte indskudskapital efter metode 2 for Assens 

Fjernvarme Produktion kan opgøres til 9.070.667 kr. Forskellen til 9.058.692 kr. udgøres 

dels af omregningen af 2 % af omkostningerne fra 7 til 12 måneder (+105.888 kr.), dels 

af anlægssaldoen med udgangspunkt i priseftervisningen for 2019 (-93.913 kr.). 

 

I forhold til opgørelsen efter metode 3 henviser Forsyningstilsynet til de generelle be-

mærkninger. Det er Forsyningstilsynet vurdering, at den anvendte indskudskapital efter 

metode 3 for Assens Fjernvarme Produktion ikke kan opgøres lavere end den anvendte 

indskudskapital efter metode 1 (5.044.293 kr.). Når der tages højde for Assens Fjern-

varme Produktions andel af modregningen, dvs. ca. 8,6 % af -450.058 kr. (-38.695 kr.), 

samt omregningen af 2 % af omkostningerne fra 7 til 12 måneder (+105.888 kr.), bliver 

den anvendte indskudskapital 5.802.288 kr. hvis de akkumulerede henlæggelser forde-

les med udgangspunkt i den konkrete fordeling foretaget ved omstruktureringen pr. 1. 

 
18 2 pct. af omkostningerne i perioden 1. juni 2018 – 31. december 2018 omregnet til 12 måneder 

(601.911 kr.) udgør mindre end 2 pct. af omkostningerne i perioden 1. juni 2017 – 31. maj 2018 

(719.686 kr.), i perioden 1. juni 2016 – 31. maj 2017 (612.042 kr.), samt i perioden 1. juni 2015 – 31. 

maj 2016 (734.654 kr.) 
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januar 2019 (-15.800.000 kr.19). Hvis de akkumulerede henlæggelser i stedet udeluk-

kende henføres til Assens Fjernvarme Produktion bliver den anvendte indskudskapital 

21.602.288 kr. 

 

Den laveste opgjorte anvendte indskudskapital for Assens Fjernvarme Produktion for 

2021 er 5.044.293 kr., dvs. metode 1. 

 

Assens Fjernvarme Distribution 

I forhold til opgørelsen efter metode 1 henviser Forsyningstilsynet til de generelle be-

mærkninger. Da Assens Fjernvarme Distribution har indregnet 8.700.286 kr. i forrent-

ning vedrørende perioden 2007/08-2020 i priserne i 2019 og 2020, bliver resultatet af 

Forsyningstilsynets opgørelse 62.326.325 kr. efter metode 1. Forsyningstilsynet bemær-

ker, at Assens Fjernvarme Distribution alene har indregnet 4.198.980 kr. i 2020 i mod-

sætning til det oplyste beløb i alt 4.501.306 kr. Forskellen til 63.040.014 kr. udgøres dels 

af Assens Fjernvarme Distributions andel af modregningen, dvs. ca. 91,4 % af -450.058 

kr. (-411.363 kr.), dels af det indregnede forrentningsbeløb i 2020, dvs. 4.198.980 kr. (-

302.326 kr.). 

 

I forhold til opgørelsen efter metode 2 henviser Forsyningstilsynet til sine bemærknin-

ger om omregningen af 2 % af omkostningerne fra 7 til 12 måneder, og om anlægssal-

doen med udgangspunkt i priseftervisningen for 2019 ovenfor. Det er på den baggrund 

Forsyningstilsynet vurdering, at den anvendte indskudskapital efter metode 2 for As-

sens Fjernvarme Distribution kan opgøres til 11.179.156 kr. Forskellen til 11.268.290 

kr. udgøres dels af omregningen af 2 % af omkostningerne fra 7 til 12 måneder 

(+144.908 kr.), dels af anlægssaldoen med udgangspunkt i priseftervisningen for 2019 

(-234.041 kr.). 

 

I forhold til opgørelsen efter metode 3 henviser Forsyningstilsynet til de generelle be-

mærkninger. Det er Forsyningstilsynet vurdering, at den anvendte indskudskapital efter 

metode 3 for Assens Fjernvarme Distribution ikke kan opgøres lavere end den anvendte 

indskudskapital efter metode 2 (11.179.156 kr.). Når der tages højde for Assens Fjern-

varme Distributions andel af modregningen, dvs. ca. 91,4 % af -450.058 kr. (-411.363 

kr.), dels for det indregnede forrentningsbeløb i 2020, dvs. 4.198.980 kr. (-302.326 kr.), 

dels for omregningen af 2 % af omkostningerne fra 7 til 12 måneder (+144.908 kr.), bliver 

den anvendte indskudskapital 78.474.104 kr. hvis de akkumulerede henlæggelser for-

deles med udgangspunkt i den konkrete fordeling foretaget ved omstruktureringen pr. 1. 

januar 2019 (+15.800.000 kr.20). Hvis de akkumulerede henlæggelser i stedet udeluk-

kende henføres til Assens Fjernvarme Produktion bliver den anvendte indskudskapital 

62.674.104 kr. 

 

Den laveste opgjorte anvendte indskudskapital for Assens Fjernvarme Distribution for 

2021 er 11.179.156 kr., dvs. metode 2. 

 

 
19 "Forgasningsanlæg" (14.800.000 kr.) og "El patron akkumuleringstank" (1.000.000 kr.) fremgår af pris-

eftervisningen for Assens Fjernvarme Distribution, mens "Varmepumpe" (1.450.000 kr.) fremgår af 

priseftervisningen for Assens Fjernvarme Produktion. 

20 Se fodnote 19. 
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Forsyningstilsynet vurderer og tager i det følgende stilling til disse forhold: 

1. Forrentningsbeløb for 2021 

2. Indregning 

1. FORRENTNINGSBELØB  

Forsyningstilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller 

gas bortset fra naturgas indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret for-

rentning af indskudskapital, jf. § 6, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 2, at der alene kan indregnes forrentning for 

den del af indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer 

i anlæg med henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas: 

 
§ 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 indskudskapi-

tal. 

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

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

vand, damp eller gas bortset fra naturgas. 

 

Forrentningen fastsættes på baggrund af indskudskapitalen, som den blev opgjort inden 

ændringen af bekendtgørelsen med virkning fra den 19. maj 201721. Forsyningstilsynet 

anvender ved fastsættelsen af forrentningen den WACC-model, som Energitilsynet an-

vendte ved fastsættelsen af en rimelig forrentning i EGJ 201722.  

 

Den fastsatte forrentning reduceres, således at der kun kan indregnes et forrentnings-

beløb svarende til den anvendte indskudskapitals andel af den samlede indskudskapital 

som den blev opgjort inden ændringen af bekendtgørelsen med virkning fra den 19. maj 

2017 tillagt forrentning godkendt efter ændringen. De godkendte forrentningsbeløb, som 

kan indregnes i priserne, fastsættes i afsnit 1.4 og 1.7 nedenfor. 

 

At den, på baggrund af reglerne fra før ændringen d. 19. maj 2017, fastsatte forrentning 

efterfølgende justeres med forholdet mellem den anvendte indskudskapital og indskuds-

kapital opgjort før ændring, er kodificeret af Energistyrelsen i forbindelse med Energitil-

synets høringssvar over afskrivningsbekendtgørelsen. Energistyrelsen har samtidig ko-

dificeret Energitilsynets anvendelse af WACC-modellen på varmeområdet m.v. Energi-

tilsynet anførte således nedenstående forståelse af de nye regler: 

 
Markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning  

I den gældende bekendtgørelse kan Energitilsynet tillade ”en rimelig forrentning” af indskudskapi-

talen. Det fremgår af høringsmaterialet, at der derved sker en sproglig tilnærmelse til Energitilsy-

nets praksis, som indebærer, at der tages udgangspunkt i den til formålet tilpassede WACC-model 

ved vurderingen af om en forrentning er rimelig, da denne i sig selv udgør en rimelig forrentning.  

Den materielle ændring består i, at der som udgangspunkt ikke længere skal foretages samme 

rimelighedsvurdering, jf. § 6, stk. 1. Sekretariatet forstår ændringen således, at der er tale om en 

kodificering af Energitilsynets gældende praksis som fastsat ved bl.a. Energitilsynets notat af 31. 

januar 2017 om WACC på varmeområdet, notatet om opgørelsen af indskudskapital i virksomheder 

med forenet produktion af 25. oktober 2016 mv., bortset fra, at det kun er forrentning af indskuds-

 
21 Bekendtgørelse nr. 479 af 17. maj 2017. 

22 Se bilag 1, afsnit 4.  
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kapitalen, som anvendes til at drive eller investereres i virksomheden, som virksomheden kan ind-

regne i varmeprisen, jf. § 6, stk. 2-3. Da der er tale om en kodificering lægger sekretariatet til grund, 

at en virksomhed, der har ansøgt om forrentning, således skal opgøre indskudskapitalen, der kan 

forrentes efter § 6, stk. 1, som hidtil, dvs. efter de principper, som Energitilsynet har fastsat i sin 

praksis, f.eks. i administrationsgrundlaget med tilhørende notat om principper for opgørelsen af 

forrentningsgrundlag mv. af 16. december 2015.  

 

Sekretariatet vil herefter fastsætte et forrentningsbeløb på baggrund heraf. Idet, der som anført 

alene vil kunne indregnes forrentning i varmepriserne af den anvendte indskudskapital, vil forrent-

ningsbeløbet herefter skulle deles forholdsmæssigt, således at der kun indregnes et forrentnings-

beløb svarende til den anvendte indskudskapitals andel af den samlede indskudskapital. Idet der 

henvises til Energitilsynets praksis ved ændringen af stk. 1, lægger sekretariatet med andre ord til 

grund, at beregningen af den markedsmæssige, systematiske risikojusterede forrentning tager ud-

gangspunkt i indskudskapitalen, jf. stk. 1, men at der alene kan indregnes en forholdsmæssig andel 

af forrentningsløbet svarende til den anvendte indskudskapitals andel heraf, jf. stk. 3. Såfremt se-

kretariatets forståelse ikke er korrekt, bedes Energistyrelsen tydeliggøre, hvordan reglerne skal 

forstås. Sekretariatet er gerne behjælpelig med en nærmere præcisering af bestemmelsen, såfremt 

Energistyrelsen finder behov for dette.  

 

Energitilsynets forståelse af denne praksis har ved høringssvar ikke givet anledning til 

bemærkninger fra Energistyrelsen. Af Energistyrelsens høringsnotat fremgår følgende: 

 
Sekretariatet for Energitilsynet beder Energistyrelsen tydeliggøre, hvordan reglerne skal forstås, 

hvis Sekretariatet for Energitilsynet ikke har forstået bekendtgørelsesændringen korrekt.  

 

Energistyrelsen har ikke umiddelbart bemærkninger til Energitilsynets udlægning af bekendtgørel-

sesudkastet.  

1.1 WACC-MODELLEN 

Der anvendes en WACC-model til fastsættelsen af forrentningen. For en nærmere be-

skrivelse af WACC-modellen henvises der til WACC-notatet, jf. bilag 1, afsnit 4. Tabel 3 

viser parameterværdierne, som er anvendt ved beregningen af det vejledende interval 

for branchen. Tabel 4 viser beregningen af det vejledende interval for henholdsvis den 

øvre og den nedre grænse for forrentningsbeløb for Assens Fjernvarme Produktion, 

mens tabel 5 viser beregningen af det vejledende interval for henholdsvis den øvre og 

den nedre grænse for forrentningsbeløb for Assens Fjernvarme Distribution. 

 

 
TABEL 3 | PARAMETRE I WACC-MODELLEN PÅ VARMEOMRÅDET 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

År 2021 

Øvre grænse  

Beta (aktiv) 0,35 

Beta (egenkapital) 1,17 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,37 

Høj rente (pct.) 6,44 

Lavere rente (pct.) 0,81 

Nedre grænse  

Beta (aktiv) 0,15 

Beta (egenkapital) 0,50 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,11 
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Høj rente (pct.) 2,44 

Lavere rente (pct.) 0,55 

Kilde: WACC-notatet, jf. bilag 1, afsnit 4. 

Note: Se bilag 4 for fastsættelsen af parametrene for 2021. 

 

 

  
TABEL 4 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR ASSENS FJERNVARME PRODUKTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 2021 

Indskudskapital kr. (primo) 7.817.331 

Beregnet forrentning  

Øvre grænse i kr. 195.578 

Nedre grænse i kr. 87.253 

 

  
TABEL 5 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR ASSENS FJERNVARME DISTRIBUTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 2021 

Indskudskapital kr. (primo) 83.106.287 

Beregnet forrentning  

Øvre grænse i kr. 2.789.333 

Nedre grænse i kr. 1.166.589 

Kilde (tabel 4 og 5): Forsyningstilsynet 

 

De efterfølgende afsnit 1.2-1.4 vedrører alene Assens Fjernvarme Produktion, mens de 

efterfølgende afsnit 1.5-1.7 alene vedrører Assens Fjernvarme Distribution. 

1.2 ØVRIGE KRITERIER – ASSENS FJERNVARME PRODUKTION 

Der anvendes en række kriterier til fastsættelsen af forrentningen inden for det bereg-

nede WACC-interval. Disse kriterier er beskrevet i kriterienotatet, som er omtalt i bilag 

1. 

  

Assens Fjernvarme Produktion har i det udfyldte risikoskema givet en række oplysninger 

til brug for denne sag. Disse kriterier vedrører risikoforhold, som efter Forsyningstilsy-

nets vurdering er relevante for fastsættelsen af en markedsmæssig, systematisk, risiko-

justeret forrentning af indskudskapitalen, jf. bilag 1, afsnit 2.1. 
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Forrentningen fastsættes på baggrund af en vurdering af kriterierne for året inden an-

søgningsåret23. Denne afgørelse angår forrentningen for 2021. Der skal derfor anvendes 

en vurdering af kriterierne for 2020. 

 

Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fundet 

anledning til at inddrage ved fastsættelsen af forrentningen. De enkelte relevante krite-

rier for Assens Fjernvarme Produktion indikerer isoleret for hvert kriterium følgende: 

 

- Finansiel gearing: En finansiel gearing på under 70 pct. er et kriterium, som isoleret 

set er neutralt for Assens Fjernvarme Produktion, og trækker derfor ikke i retning 

af en højere forrentning. I WACC-modellen anvendes en fast gearing på 70 pct. til 

beregning af et vejledende beløbsinterval for forrentningen24, men hvis den enkelte 

varmevirksomhed konkret har en højere gearing end 70 pct., kan dette isoleret set 

trække i retning af et højere forrentningsbeløb.  

 

- Konkurrencesituationen: Assens Fjernvarme Produktion har oplyst, at der er en 

mindre varmeproduktionsenhed i form af en elkedel tilsluttet det net, som Assens 

Fjernvarme Produktion leverer til. 

 

Elkedlen har historisk leveret en begrænset mængde af varme, der efter Assens 

Fjernvarme Produktions forventning fremadrettet vil stige som følge af, at elmarke-

derne udvikler sig mod mere ekstreme priser, og fordi regulerkraftmarkedet, som 

elkedlen drives med udgangspunkt i, vil blive større. 

 

Endvidere er det Assens Fjernvarme Produktions vurdering, at elkedlen har kapa-

citet til at forsyne området i forår, sommer og efterår. 

 

Ifølge Assens Fjernvarme Produktion producerer elkedlen primært varme, når for-

holdene på elmarkedet gør det attraktivt at tænde for den. Assens Fjernvarme Pro-

duktion oplever i disse tilfælde at kunne købe varme på attraktive vilkår, hvilket 

medfører en lavere produktion på det primære værk, idet der ikke kan konkurreres 

med de lave priser (når elmarkedet er gunstigt). 

 

Assens Fjernvarme Produktion har ikke kommenteret yderligere på, hvor sandsyn-

ligt det efter Assens Fjernvarme Produktions vurdering er, at elkedlen kan udkon-

kurrere hele eller dele af Assens Fjernvarme Produktions varmesalg. 

 

 
23 For afgørelser truffet i medfør af afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 blev der anvendt 

en vurdering af kriterierne i ansøgningsårene. Efter nugældende afskrivningsbekendtgørelse nr. 941 

af 4. juli 2017 anvendes vurderingen af kriterierne for året forinden, da en række af kriterierne først vil 

kunne vurderes efter ansøgningsårets afslutning. Det fremgår af bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at For-

syningstilsynet træffer afgørelse i ansøgningssagen senest 3 måneder efter begyndelsen af det regn-

skabsår, som ansøgningen vedrører. Det er derfor nødvendigt at anvende kriterierne fra året før for at 

overholde denne frist. Af samme årsag anvendes den rentebærende gæld primo året inden ansøg-

ningsåret i WACC-beregningen, hvor der tidligere blev anvendt den rentebærende gæld primo ansøg-

ningsåret.  

24 Se WACC-notatet, bilag 1, afsnit 4, for en nærmere beskrivelse af betydningen af gearingen for ud-

regningen af det vejledende beløbsinterval. 
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Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at Assens Fjernvarme Produktion 

ikke har oplyst, hvem der ejer elkedlen, herunder om den er ejet af en ekstern part 

eller ej. Uanset dette er det dog Forsyningstilsynets vurdering, jf. det oplyste, at 

Assens Fjernvarme Produktions konkurrencesituation kun i meget begrænset om-

fang er påvirket af elkedlens tilstedeværelse. Blandt andet finder Forsyningstilsynet 

det usandsynligt, at elkedlen reelt kan true eller udkonkurrere Assens Fjernvarme 

Produktions varmeafsætning. Til støtte herfor bemærker Forsyningstilsynet, ved 

gennemgang af Assens Fjernvarme Produktions – samt daværende Assens Fjern-

varme A.m.b.a.'s – priseftervisninger, at den samlede årlige varmeproduktion/-af-

sætning har været stabil og endda generelt stigende. 

 

Endeligt kan Forsyningstilsynet heller ikke basere risikovurderingen på fremtidige 

forventninger til, hvorvidt et forhold vil indtræde eller ej. Med andre ord skal risiko-

vurderingen i denne sag foretages med udgangspunkt i de faktiske risikoforhold, 

der var gældende i 2020. 

 

- Realiseret tab i perioden: Assens Fjernvarme Produktion har oplyst, at virksomhe-

den ikke har lidt tabt i perioden. Dette kriterie påvirker således ikke Assens Fjern-

varme Produktions risiko. 

 

- Varmeproduktion: I forhold til branchen generelt trækker varmeproduktion som ud-

gangspunkt i retning af en relativt højere risiko. Begrundelsen herfor er hovedsa-

geligt substitutionsprincippet, men der er også en begrundelse i risikoen for pris-

stigninger på den eller de brændselstyper, som varmeproduktionen er baseret på.  

 

Det, at Assens Fjernvarme Produktion delvist kan anvende forskellige typer af brænds-

ler, er et kriterium, som er neutralt for virksomheden. Desuden kan det anføres, at As-

sens Fjernvarme Produktions varmeproduktion ikke er omfattet af prisloft for affaldsfor-

brændingsanlæg, hvilket isoleret set ville have trukket i retning af en højere risiko.  

 

Assens Fjernvarme Produktion har angivet, at virksomheden producerer 98 pct. af den 

solgte varme selv, hvilket isoleret set indebærer, at effekten af egenproduktionen i den 

samlede kombination af varmeforsyningsaktiviteter i virksomheden ikke er ubetydelig. 

 

Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at inddrage yderligere risikoforhold til 

brug for fastsættelsen af en markedsmæssig, systematisk, risikojusteret forrentning af 

indskudskapitalen. 

 

Endeligt er der en pligtmæssig inddragelse af hensynet til at beskytte forbrugerne/afta-

gerne mod urimelige priser. 

1.3 AFVEJNING – ASSENS FJERNVARME PRODUKTION 

Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især lagt 

vægt på følgende: 

 

 At Assens Fjernvarme Produktion har en (meget) lavere finansiel gearing sam-

menlignet med den forudsætning, der anvendes i WACC-modellen 

 At Assens Fjernvarme Produktion har haft produktion som altovervejende ho-

vedaktivitet og ikke har haft distribution til slutbrugere  
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 At Assens Fjernvarme Produktion har haft en gunstig konkurrenceposition som 

dominerende varmeleverandør 

 

Disse kriterier taler for, at Assens Fjernvarme Produktion skal placeres under midten – 

og dermed i den lavere, men ikke laveste, ende – i det beregnede WACC-interval.  

 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte forbrugerne/aftagerne mod urimelige 

priser, hvilket trækker i retning af fastsættelse af en forrentning, der er lavest mulig. 

 

Desuden er der på den anden side lagt vægt på, at Assens Fjernvarme Produktion ikke 

har varmedistribution til slutbrugere, samt at der alene er én varmekøber, som aftager 

den samlede varmeproduktion. Endvidere trækker det kun i beskeden udstrækning i 

retning af en højere risiko, at der er en anden varmeproducent tilkoblet det net, som 

Assens Fjernvarme Produktion leverer til. Med andre ord er det lagt til grund, at Assens 

Fjernvarme Produktions konkurrence fra denne konkurrencekilde har været meget be-

grænset, og at Assens Fjernvarme Produktion derfor har haft en gunstig konkurrence-

position som dominerende varmeleverandør. 

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund fastsat, at forrentningen af indskudskapitalen 

for Assens Fjernvarme Produktion i 2021 skal ligge i den lavere, men ikke laveste, ende 

i det beregnede WACC-interval. WACC-intervallet er et brancheinterval, som omfatter 

risikoen i hovedparten af virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens prisbestem-

melser. Varmeforsyningsvirksomheder er en heterogen gruppe med forskellig risiko og 

intervallet skal således f.eks. både rumme varmeforsyningsvirksomheder, som hoved-

sageligt forestår varmedistribution til slutbrugere, som vil have en relativ lav risiko, og 

varmeproducenter, som er i konkurrence med andre varmeproducenter, som vil have en 

relativ høj risiko. På baggrund af oplysningerne i sagen vurderes Assens Fjernvarme 

Produktion at have en forholdsvis beskeden risiko i forhold til hele branchen. 

 

Med anvendelse af WACC-modellen25 og ovennævnte kriterier er det Forsyningstilsy-

nets samlede vurdering, at forrentning af Assens Fjernvarme Produktions indskudska-

pital for 2021 fastsættes til 120.000 kr. 

1.4 FORRENTNING PÅ BAGGRUND AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL – AS-

SENS FJERNVARME PRODUKTION 

Den samlede andel af ovenstående forrentning, der godkendes til indregning, beregnes 

som den anvendte indskudskapitals andel af indskudskapitalen. Assens Fjernvarme 

Produktion kan indregne forrentning på baggrund af en anvendt indskudskapital på 

5.044.293 kr. svarende til ca. 64,5 pct. af indskudskapitalen pr. 1. januar 2021 

(7.817.331 kr.). 

 

Forrentning, der kan indregnes i priserne, fastsættes som forrentningen på 120.000 kr. 

gange andelen på ca. 64,5 pct. Dvs. 120.000 kr. * (5.044.293 / 7.817.331) = 77.432 kr. 

 
25  WACC-modellen anvendes sammen med indskudskapitalen i det enkelte år, der er søgt om forrent-

ning for, til at udregne det vejledende forrentningsbeløbsinterval. Hvis indskudskapitalen er blevet for-

rentet i de(t) foregående år, er denne forrentning en del af indskudskapitalen, som forrentes i det 

enkelte ansøgte år.  
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Den endelig godkendte forrentning for Assens Fjernvarme Produktion for 2021 bliver 

således 77.432 kr. 

1.5 ØVRIGE KRITERIER – ASSENS FJERNVARME DISTRIBUTION 

Som nævnt tidligere under afsnit 1.2 anvendes der en række kriterier til fastsættelsen af 

forrentningen inden for det beregnede WACC-interval. Der henvises til afsnit 4 i bilag 1.  

Assens Fjernvarme Distribution har i det udfyldte risikoskema givet en række oplysnin-

ger til brug for denne afgørelse. Disse kriterier vedrører risikoforhold, som efter Forsy-

ningstilsynets vurdering er relevante for fastsættelsen af en markedsmæssig, systema-

tisk, risikojusteret forrentning af indskudskapitalen, jf. bilag 1, afsnit 2.1. 

Forrentningen fastsættes som nævnt tidligere på baggrund af en vurdering af kriterierne 

for året inden ansøgningsåret, dvs. 2020. 

Inden afvejningen nedenfor oplistes her de kriterier, som Forsyningstilsynet har fundet 

anledning til at inddrage ved fastsættelsen af forrentningen. De enkelte relevante krite-

rier for Assens Fjernvarme Distribution indikerer isoleret for hvert kriterium følgende: 

- Finansiel gearing: En finansiel gearing på omkring 30 pct. er et kriterium, som er 
neutralt for Assens Fjernvarme Distribution. I WACC-modellen anvendes en fast 
gearing på 70 pct. til beregning af et vejledende beløbsinterval for forrentningen, 
men hvis den enkelte varmevirksomhed konkret har en højere gearing end 70 pct., 
kan dette isoleret set trække i retning af et højere forrentningsbeløb. For Assens 
Fjernvarme Distribution trækker dette kriterium således ikke i retning af en højere 
forrentning. 

 

- Placering i Forsyningstilsynets prisstatistik: Prisen på en standardbolig på 130 m2 
med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh er hos Assens Fjernvarme Distribution 
10.349 kr. pr. august 2020 og ligger dermed under den uvægtede gennemsnitspris 
på 14.395 kr. i prisstatistikken for samme måned (medianen er 14.008 kr., mens 
den vægtede gennemsnitspris er 12.907 kr.). I august 2020 har prisen været blandt 
de ca. 8 pct. billigste i hele branchen. Effekten af dette kriterie trækker således iso-
leret set i retning af en lavere risiko. 
 

- Realiseret tab i perioden: Assens Fjernvarme Distribution har oplyst, at virksomhe-
den ikke har lidt tabt i perioden. Dette kriterie påvirker således ikke Assens Fjern-
varme Distributions risiko. 

 

- Varmedistribution: Levering af varme til slutbrugere som altovervejende hoved-
aktivitet trækker i retning af en meget lav risiko i forhold til hele branchen. Dette 
som følge af varmeforsyningslovens regler om indregning af nødvendige omkost-
ninger i varmeprisen, om udtrædelsesgodtgørelse, om mulighed for tilslutnings- 
/forblivelsespligt samt muligheden for at indregne henlæggelser til skrotningsom-
kostninger. 

 
Særligt for Assens Fjernvarme Distribution trækker det isoleret set i retning af en 
højere risiko, at 0 pct. af forbrugerne har været pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt.  

 
For 2020 har ca. 25 pct. af varmesalget været afsat til erhvervskunder, hvilket vur-
deres på grænsen til at være en lav koncentration, og ca. 8 pct. af varmesalget har 
været afsat til de 10 største kunder, hvilket vurderes at være en lav koncentration. 
Dette trækker således isoleret set i retning af en lavere risiko.  
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Der har været tilsluttet ca. 3.400 målere/kunder, hvilket Forsyningstilsynet vurderer 
som et lidt over middel antal. Dette kriterie trækker isoleret set i retning af en lidt 
lavere risiko.  

 

Assens Fjernvarme Distribution oplyser i øvrigt, at der er andre relevante risikoforhold, 

der bør inddrages i Forsyningstilsynets vurdering af virksomheden, og som ikke er 

nævnt i risikoskemaet.  

Konkret oplyser Assens Fjernvarme Distribution, at prisen på varmepumper til individuel 

opvarmning er faldet væsentligt. Det øgede kendskab og den lave pris har medført et 

stigende pres fra denne opvarmningsform, som er markant anderledes end de forud-

sætninger, der lå til grund, da Forsyningstilsynet fastsatte WACC-intervallet tilbage i 

2018.  

I tillæg hertil bemærker Assens Fjernvarme Distribution, at Regeringen har vedtaget en 

grøn reform, hvor boligejere får mulighed for at få et meget stort tilskud på etableringen 

af en ny varmepumpe. Tilskuddet får virkning for 2021, og de præcise konsekvenser 

heraf kan derfor endnu ikke vurderes, men det forventes, at mange vil gøre brug af mu-

ligheden, særligt i nye konverteringsområder, hvor fjernvarmen endnu ikke er installeret. 

Det giver færre kunder til at dække omkostningerne ved udvidelse af forsyningsområdet, 

og dermed øger det risikoen for kundeafgang gennem højere varmepriser. Ligeledes 

øger det risikoen for kundeafgang, da det bliver meget billigt med de lave afgifter at 

etablere en varmepumpe.  

Derfor bør Forsyningstilsynets risikovurdering ifølge Assens Fjernvarme Distribution af-

spejle, at WACC-intervallet ikke længere er repræsentativt for branchen, der samlet fra 

2021 vil operere efter nogle væsentlig andre forudsætninger end dem, der ligger til 

grund. Assens Fjernvarme Distribution vurderer, at dette konkret (på den korte bane) 

kan løses ved at placere varmeforsyningsvirksomhederne højere i WACC-intervallet, 

men bør medføre en ny vurdering af WACC-intervallet – eventuelt på sigt såfremt den 

første løsning gennemføres.  

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at et eventuelt stigende konkurrencemæs-

sigt pres fra alternative opvarmningsformer, herunder varmepumper, må forudsættes at 

påvirke branchen generelt. Dermed fører dette forhold ikke nødvendigvis til en anden 

placering i WACC-intervallet, der netop er et brancheinterval. Desuden har Assens 

Fjernvarme Distribution ikke dokumenteret over for Forsyningstilsynet, at Assens Fjern-

varme Distribution i højere grad end de øvrige varmeforsyningsvirksomheder har været 

påvirket af denne konkurrence, eller generelt, på et mere faktuelt grundlag, redegjort 

nærmere for konsekvenserne herved. 

I henhold til Assens Fjernvarme Distributions bemærkning om tilskud til varmepumper, 

bemærker Forsyningstilsynet, at tilskudspuljen – hvorfra de begrænsede midler ansø-

ges om efter først-til-mølle-princippet – kun kan ydes ved konvertering fra oliefyr, gasfyr, 

biomassefyr eller elvarme til bl.a. varmepumpe, forudsat at den pågældende bolig ikke 

er beliggende i et område, hvor der er udlagt eller planlægges udlagt fjernvarme. Forsy-

ningstilsynet er dog enig i, at der i forhold til nye, potentielle konverteringsområder, hvor 

fjernvarmen endnu ikke er udrullet, kan blive færre kunder til at dække omkostningerne 

ved eventuel udvidelse hertil på sigt, f.eks. fordi tilskudsmuligheden kan tilskynde nogen 
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boligejere til allerede at konvertere nu. Dog er der her efter Forsyningstilsynets opfat-

telse blot tale om fremtidige formodninger og ikke forhold, der reelt har præget konkur-

renceforholdene for Assens Fjernvarme Distribution i 2020, svarende til det år, som risi-

kovurderingen skal baseres på. Assens Fjernvarme Distribution har da heller ikke, på et 

mere faktuelt grundlag, redegjort nærmere for, hvilke konsekvenser tilskudsmuligheden 

har haft for konkurrenceforholdene for Assens Fjernvarme Distribution.  

Forsyningstilsynet kan afslutningsvist konstatere, at i tilfælde af at Assens Fjernvarme 

Distribution har oplevet kundeafgang, f.eks. fordi nogle kunder har skiftet til varmepum-

per, har virksomheden under den nugældende regulering kunnet få dækket samtlige 

omkostninger hos den tilbageværende del af kunderne.  

Alt i alt er det Forsyningstilsynets vurdering, at de supplerende risikohold, som Assens 

Fjernvarme Distribution har anført i risikoskemaet, er kriterier, som samlet set er neutrale 

for virksomheden.  

Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at inddrage yderligere risikoforhold til 

brug for fastsættelsen af en markedsmæssig, systematisk, risikojusteret forrentning af 

indskudskapitalen.  

Endeligt er der som nævnt tidligere en pligtmæssig inddragelse af hensynet til at be-

skytte forbrugerne/aftagerne mod urimelige priser. 

1.6 AFVEJNING – ASSENS FJERNVARME DISTRIBUTION 

Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især lagt 

vægt på følgende: 

 At Assens Fjernvarme Distribution har en lavere finansiel gearing sammenlignet 

med den forudsætning, der anvendes i WACC-modellen 

 At Assens Fjernvarme Distribution har distribution til slutbrugere som altoverve-

jende hovedaktivitet  

 At Assens Fjernvarme Distributions pris har været blandt de billigste i hele bran-

chen 

 

Disse kriterier taler for, at Assens Fjernvarme Distribution skal placeres i den laveste 

ende af det beregnede WACC-interval.  

 

Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte forbrugerne/aftagerne mod urimelige 

priser, hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en forrentning, der er lavest mulig. 

 

Desuden er der på den anden side lagt vægt på, at ingen kunder er pålagt tilslutnings-

/forblivelsespligt, hvilket trækker i retning af en højere risiko – dog i mindre omfang, da 

Assens Fjernvarme Distribution har en (konkurrencedygtig) pris, som ligger blandt de 

laveste i hele branchen.  

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund fastsat, at forrentningen af indskudskapitalen 

for Assens Fjernvarme Distribution i 2021 skal ligge i den laveste ende af det beregnede 

WACC-interval. WACC-intervallet er som nævnt tidligere et brancheinterval, som omfat-
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ter risikoen i hovedparten af virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens prisbe-

stemmelser. Varmeforsyningsvirksomheder er en heterogen gruppe med forskellig risiko 

og intervallet skal således f.eks. både rumme varmeforsyningsvirksomheder, som ho-

vedsageligt forestår varmedistribution til slutbrugere, som vil have en relativ lav risiko, 

og varmeproducenter, som er i konkurrence med andre varmeproducenter, som vil have 

en relativ høj risiko. På baggrund af oplysningerne i sagen vurderes Assens Fjernvarme 

Distribution at have en meget beskeden risiko i forhold til hele branchen.  

 

Med anvendelse af WACC-modellen og ovennævnte kriterier er det Forsyningstilsynets 

samlede vurdering, at forrentning af Assens Fjernvarme Distributions indskudskapital 

for 2021 fastsættes til 1.300.000 kr. 

1.7 FORRENTNING PÅ BAGGRUND AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL – AS-

SENS FJERNVARME DISTRIBUTION 

Den samlede andel af ovenstående forrentning, der godkendes til indregning, beregnes 

som den anvendte indskudskapitals andel af indskudskapitalen. Assens Fjernvarme Di-

stribution kan indregne forrentning på baggrund af en anvendt indskudskapital på 

11.179.156 kr. svarende til ca. 13,45 pct. af indskudskapitalen pr. 1. januar 2021 

(83.106.287 kr.). 

 

Forrentning, der kan indregnes i priserne, fastsættes som forrentningen på 1.300.000 

kr. gange andelen på ca. 13,45 pct. Dvs. 1.300.000 kr. * (11.179.156 / 83.106.287) = 

174.871 kr. Den endelig godkendte forrentning for Assens Fjernvarme Distribution for 

2021 bliver således 174.871 kr. 

2. INDREGNING 

Efter det oplyste har Assens Fjernvarme Distribution indregnet den forrentning af ind-

skudskapital som Assens Fjernvarme A.m.b.a. har fået godkendt vedrørende 2018 i alt 

202.194 kr. og 2019 i alt 373.612 kr., i 2019. Tilsvarende har Assens Fjernvarme Distri-

bution indregnet forrentning af indskudskapital vedrørende 2020 i alt 273.480 kr. i 2020, 

som Assens Fjernvarme A.m.b.a. har fået godkendt. Herudover har Assens Fjernvarme 

Distribution indregnet 1/8-del af 31.404.000 kr. (3.925.500 kr.) i 2019, 2020 og 2021, 

som Assens Fjernvarme A.m.b.a. fik godkendt for perioden 2007/08-2017/18. Samlet 

set har Assens Fjernvarme Distribution indregnet 12.625.786 kr. i 2019-2021, hvilket i 

øvrigt også fremgår af høringssvaret. Assens Fjernvarme Produktion har efter det oply-

ste endnu ikke indregnet forrentning af indskudskapital. 

2.1 FORRENTNINGSBELØB VEDRØRENDE 2021 

Assens Fjernvarme Produktion skal indregne forrentning af indskudskapital vedrørende 

2021 (77.432 kr.) inden udløbet af en periode på 18 måneder fra Forsyningstilsynets 

afgørelse er meddelt Assens Fjernvarme Produktion. Assens Fjernvarme Distribution 

skal tilsvarende indregne forrentning af indskudskapital vedrørende 2021 (174.871 kr.) 

inden udløbet af en periode på 18 måneder fra Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt 

Assens Fjernvarme Distribution. 

 

Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital for 2021, som selskaberne ikke har 

indregnet senest 18 måneder efter afgørelsen, er ikke indregningsberettiget, jf. bilag 1, 

afsnit 4.3. Det betyder, at den del af forrentningen, der ikke er indregnet på dette tids-

punkt, ikke i det efterfølgende år eller senere vil kunne indregnes i varmepriserne. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at afgørelsen for 2021 er truffet efter fristen d. 31. marts 

2021, jf. § 7, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen. Forsyningstilsynet kan i henhold til § 

8, stk. 1, fastsætte vilkår om indregning over en periode, der svarer til det antal år, der 

meddeles tilladelse for, hvis Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) ikke kan træffe afgø-

relse inden fristen. Da der er ansøgt om forrentning for 1 år vil det i så fald betyde en 

kortere indregningsperiode end udgangspunktet på 18 måneder efter § 7, stk. 3. Forsy-

ningstilsynet har på den baggrund valgt ikke at benytte sig af § 8, stk. 1, hvorfor vilkårene 

for indregning efter Forsyningstilsynets opfattelse derfor skal følge udgangspunktet i § 

7, stk. 3, dvs. 18 måneder. 

2.2  FORRENTNINGSBELØB VEDRØRENDE 2018-2020 

Forsyningstilsynet bemærker, at de forrentningsbeløb for 2018-2020 som Assens Fjern-

varme Distribution har indregnet overstiger de forrentningsbeløb, der er fordelt til Assens 

Fjernvarme Distribution26. Differencen udgør 73.019 kr., sv.t. Assens Fjernvarme Pro-

duktions andel af forrentningsbeløbene for perioden. Ved indregning af forrentning af 

indskudskapital for 2021 skal Assens Fjernvarme Distribution derfor tage højde herfor. 

Såfremt der ikke indregnes yderligere forrentning af indskudskapital i priserne, skal dif-

ferencen mellem de tidligere indregnede forrentningsbeløb og de nu fordelte forrent-

ningsbeløb for 2018-2020 tilbageføres til forbrugerne/aftagerne. 

 

Som det fremgår kan Assens Fjernvarme Produktion indregne 73.019 kr. vedrørende 

2018-2020. Det fremgår imidlertid af afgørelse af 1. februar 2019 (j.nr. 18/09143), at 

indregning af forrentningsbeløb vedrørende den resterende del af 2018 skal ske i 2019. 

Forrentningsbeløb vedrørende 2019 skal ske senest 18 måneder efter afgørelsen. Det 

samme gælder forrentningsbeløb vedrørende 2020, jf. afgørelse af 13. december 2019 

(j.nr. 19/04100). På baggrund af disse afgørelser, herunder Forsyningstilsynets vurde-

ring af omstruktureringens betydning for indskudskapitalen for 2021, jf. afsnit B, herun-

der fordelingen af de tidligere godkendte forrentningsbeløb, er det dog Forsyningstilsy-

nets opfattelse, at Assens Fjernvarme Produktion fortsat kan anse den godkendte for-

rentning vedrørende 2018-2020 (73.019 kr.) for indregningsberettiget. Med andre ord 

ophæver Forsyningstilsynet vilkårene fastsat i henhold til § 8, stk. 1 og § 7, stk. 3, for 

disse forrentningsbeløb. 

2.3  FORRENTNINGSBELØB VEDRØRENDE 2007/08-2017/18 

Forsyningstilsynet er under sagsbehandlingen blevet bedt om at oplyse hvordan reglen 

i afskrivningsbekendtgørelsens § 9 om, at indregning højst må udgøre 10 % af omkost-

ningerne i priseftervisningen, der begynder i 2015, skal fortolkes. Dette med henblik på, 

at det fortsat sikres, at der opkræves det korrekte forrentningsbeløb i varmepriserne. 

Forsyningstilsynet er desuden i forbindelse med høringssvaret blevet om at godkende 

et forslag til en plan for indregning af forrentning af indskudskapital. 

 

 
26 Beløbene er fordelt i forholdet ca. 91,4 % til Assens Fjernvarme Distribution og ca. 8,6 % til Assens 

Fjernvarme Produktion, jf. fodnote 14. 2018: Af 202.194 kr. er 184.810 kr. fordelt til Assens Fjernvarme 

Distribution og 17.384 kr. til Assens Fjernvarme Produktion. 2019: Af 373.612 kr. er 341.490 kr. fordelt 

til Assens Fjernvarme Distribution og 32.122 kr. fordelt til Assens Fjernvarme Produktion. 2020: Af 

273.480 kr. er 249.967 kr. fordelt til Assens Fjernvarme Distribution og 23.513 kr. fordelt til Assens 

Fjernvarme Produktion. 
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Det følger af § 9, stk. 2, at indregning ikke kan ske over en længere periode end 8 år. 

Da 10 % af omkostningerne i priseftervisningen for 2015/16 udgør 3.673.270 kr. ville 

indregning af 31.404.000 kr. (2007/08-2017/18) betyde en indregningsperiode på mere 

end 8 år. Derfor skal det beløb27, der overstiger 10 % af omkostningerne indregnes for-

holdsmæssigt over 8 år. Med andre ord skal der årligt indregnes en 1/8-del af 

31.404.000 kr. Der er således indregnet 3.925.500 kr. i forrentning årligt vedrørende 

2007/08-2017/18 i overensstemmelse med § 9, stk. 2. Af budgettet for 2021 fremgår det, 

at Assens Fjernvarme Distribution har indregnet 3.926 t.kr. i forrentning af indskudska-

pital. Det fremgår i øvrigt også af høringssvaret. 

 

Som det fremgår af afsnittet om indskudskapitalen pr. 1. januar 2021, jf. afsnit B, vedrø-

rer 2.700.019 kr.28 af den samlede godkendte forrentning for 2007/08-2017/18 Assens 

Fjernvarme Produktion, mens 28.703.981 kr.29 vedrører Assens Fjernvarme Distribution. 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse betyder denne fordeling af forrentningsbeløbet mel-

lem selskaberne i forhold til § 9, stk. 2, jf. ovenfor, at selskaberne årligt samlet set må 

indregne 1/8-del af i alt 31.404.000 kr. dvs. som ville have været tilfældet, såfremt As-

sens Fjernvarme A.m.b.a. var fortsat. Såfremt begge selskaber indregner 10 % af om-

kostningerne for 2015/16 eller 1/8-del af 31.404.000 kr. ville forbrugerne/aftagerne i As-

sens og omegn komme til at betale mere årligt end det, der følger af § 9, Forsyningstil-

synet bemærker, at det følger af § 9, stk. 1, nr. 1, at indregning skal foretages hurtigst 

muligt. 

2.4  PLAN FOR INDREGNING 

Da Assens Fjernvarme Produktion endnu ikke har indregnet forrentning af indskudska-

pital må Assens Fjernvarme Produktion nødvendigvis indregne 1/5-del af 2.700.019 kr. 

(540.004 kr.) i hvert af årene i perioden 2022-2026, dvs. de resterende 5 år af den op-

rindelige indregningsperiode på 8 år (2019-2026). Hertil kommer forrentning af ind-

skudskapital vedrørende 2018-2021. Det er Assens Fjernvarme Produktions forslag, at 

indregning heraf sker i 2022. Med de korrektioner af forrentningsbeløbene for 2019 og 

2020, som fremgår af denne afgørelse i forhold til de i høringsudkastet af 9. april 2021  

fastsatte forrentningsbeløb, har Forsyningstilsynet ikke indvendinger mod, at Assens 

Fjernvarme Produktion indregner forrentning af indskudskapital vedrørende 2018-2021 

i alt 150.451 kr. i 2022. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Assens Fjernvarme Distribution som nævnt tidligere 

har indregnet 3.925.500 kr. i forrentning årligt vedrørende 2007/08-2017/18 i 2019-2021. 

Af Assens Fjernvarme Distributions andel i alt 28.703.981 kr. resterer der derfor herefter 

16.927.481 kr. til indregning i 2022-2026, sv.t. 3.385.496 kr. årligt. Hertil kommer tilba-

geførsel af forrentning vedrørende 2018-2020 (-73.019 kr.), samt indregning af forrent-

ning af indskudskapital vedrørende 2021 (174.871 kr.). Det er Assens Fjernvarme Di-

stributions forslag, at tilbageførsel og indregning heraf sker i 2022. Med de korrektioner 

af forrentningsbeløbene for 2019 og 2020, som fremgår af denne afgørelse i forhold til 

de i høringsudkastet af 9. april 2021 fastsatte forrentningsbeløb, har Forsyningstilsynet 

 
27 31.404.000 kr. – 8 år x 3.673.270 kr. = 2.017.841 kr. 1/8-del af 2.017.841 kr. = 252.230 kr. 

28 Assens Fjernvarme Produktion: 31.404.000 kr. * ca. 8,6 % = 2.700.019 kr. 

29 Assens Fjernvarme Distribution: 31.404.000 kr. * ca. 91,4 % = 28.703.981 kr. 
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ikke indvendinger mod, at Assens Fjernvarme Distribution indregner forrentning af ind-

skudskapital (netto) vedrørende 2018-2021 i alt 101.852 kr. i 2022. 

  

På den baggrund har Forsyningstilsynet ikke indvendinger mod selskabernes forslag til 

indregning af forrentning af indskudskapital med de korrektioner af forrentningsbeløbene 

for 2019 og 2020, som fremgår af denne afgørelse i forhold til de i høringsudkastet af 9. 

april 2021 fastsatte forrentningsbeløb, jf. tabel 6 nedenfor. 

 

 

  
TABEL 6 | INDREGNING AF FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASSENS FJERNVARME 

PRODUKTION 
ASSENS FJERNVARME 

DISTRIBUTION 

2022 690.455 kr. 3.487.348 kr. 

2023 540.004 kr. 3.385.496 kr. 

2024 540.004 kr. 3.385.496 kr. 

2025 540.004 kr. 3.385.496 kr. 

2026 540.004 kr. 3.385.496 kr. 

I ALT 2.850.470 kr. 17.029.333 kr. 

Kilde: Forsyningstilsynet 
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KLAGEVEJLEDNING 
 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 

lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning. Klagen skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

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

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

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Refsgaard Holm 

Chefkonsulent 

Tlf. +45 51 71 00 30 

trb@forsyningstilsynet.dk 

 

BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2: Energitilsynets tilkendegivelse af 31. oktober 2017 om forrentning af ind-

skudskapital for flere værker i samme virksomhed (j.nr. 17/10296) 

Bilag 3: Energitilsynets tilkendegivelse af 30. januar 2018 om betydning af sel-

skabsretlige kapitalændringer m.v. for opgørelsen af indskudskapital 

(j.nr. 17/12912) 

Bilag 4: Parametre i WACC-modellen for 2021 


