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RESUMÉ 

I/S Vestforbrænding (herefter Vestforbrænding) har ansøgt om forrentning af indskuds-

kapital for årene 2019-2021. 

 

Den godkendte forrentning for 2019-2020 på 2.928.271 kr. fastsættes som en andel af 

forrentningen af indskudskapitalen som helhed1. Andelen fastsættes som forholdet mel-

lem den anvendte indskudskapital og indskudskapitalen som helhed, dvs. 36.250.128 / 

918.066.288 = ca. 3,9 pct. for 2019 og 24.373.831 / 919.811.736 = ca. 2,6 pct. for 2020. 

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

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

den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet. 

 

Vestforbrænding har for 2021 opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, 

hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter denne for dette år til 0 kr. Dermed kan Forsynings-

tilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Vestforbrænding 

for 2021.  

  

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2019-

2020. 

AFGØRELSE 

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

skrivningsbekendtgørelsen3, at Vestforbrænding i priserne kan indregne forrentning af 

 
1 Godkendt forrentning til indregning for 2019: 44.205.000 kr. * (36.250.128 kr. / 918.066.288 kr.) = 

1.745.448 kr. ; Godkendt forrentning til indregning for 2020: 44.637.000 kr. * (24.373.831 kr. / 

919.811.736 kr.) = 1.182.823 kr.   

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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indskudskapital for 2019 på i alt 1.745.448 kr. og for 2020 på i alt 1.182.823 kr., på 

følgende vilkår, jf. § 8, stk. 1, i afskrivningsbekendtgørelsen: 

 

Vestforbrænding skal indregne forrentning af indskudskapital vedrørende 2019-2020 

(2.928.271 kr.) inden udløbet af en periode på 2 år fra Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt Vestforbrænding. Den del af den tilladte forrentning, der ikke på de fastsatte 

vilkår er indregnet i afsluttede regnskabsår, er ikke indregningsberettiget, jf. § 8, stk. 3.  

 

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  

Vestforbrænding fremsendte en ansøgning om forrentning af indskudskapital ved e-mail 

af 20. marts 2018 for ansøgningsåret 2019, 13. marts 2019 for ansøgningsåret 2020 og 

27. februar 2020 for ansøgningsåret 2021. 

 

Forsyningstilsynet traf den 11. december 2020 afgørelse i sagen om Vestforbrændings 

ansøgninger om forrentning af indskudskapital for perioden 2009-2018 (j.nr. 18/03545). 

Forsyningstilsynet godkendte indregning af i alt 408.335.000 kr. 

 

Forsyningstilsynet anmodede pr. e-mail den 13. januar 2021 om opgørelser af indskuds-

kapitalen, der anvendes til drift eller investeringer i anlæg (den anvendte indskudskapi-

tal) for 2019-2021. I samme e-mail anmodede Forsyningstilsynet dels om oplysninger 

vedrørende eventuelle ændringer i Vestforbrændings risikoforhold, dels om oplysninger 

vedrørende eventuelle øvrige sagsparter.  

 

Ved e-mail af 27. januar 2021 fremsendte Vestforbrænding opgørelserne af den an-

vendte indskudskapital med udgangspunkt i priseftervisningen for 2016 for ansøgnings-

året 2019, priseftervisningen for 2017 for ansøgningsåret 2020 og priseftervisningen for 

2018 for ansøgningsåret 2021. I samme dokument fremgår en fane med oplysninger om 

rentebærende gæld, som Vestforbrænding har anvendt til opgørelserne af den anvendte 

indskudskapital efter metode 2, idet de langfristede gældsposter i priseftervisningerne 

ifølge Vestforbrænding er residualposter.   

 

Vestforbrænding har opgjort den anvendte indskudskapital for ansøgningsåret 2019 til 

769.609.664 kr. efter metode 1, 1.245.029.775 kr. efter metode 2 og 36.249.840 kr. efter 

metode 3. Endvidere har Vestforbrænding opgjort den anvendte indskudskapital for an-

søgningsåret 2020 til 769.609.664 kr. efter metode 1, 1.219.335.392 kr. efter metode 2 

og 24.373.543 kr. efter metode 3. Endelig har Vestforbrænding opgjort den anvendte 
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indskudskapital for ansøgningsåret 2021 til 769.609.664 kr. efter metode 1, 963.996.427 

kr. efter metode 2 og -169.284.130 kr. efter metode 3.  

 

I samme e-mail oplyste Vestforbrænding, at der efter Vestforbrændings vurdering ikke 

er sket væsentlige ændringer i risikoforholdene, og at der heller ikke er sket ændringer 

i forhold til Vestforbrændings vurdering af eventuelle øvrige sagsparter.  

 

I tabel 1 nedenfor findes en oversigt over Vestforbrændings oplysninger til Forsynings-

tilsynet, samt nøglefakta i sagen: 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE OPLYSNINGER 

  

Dato for ansøgning 20. marts 2018  

Ansøgningsperiode 2019 

Vestforbrænding har opgjort 

den anvendte indskudskapital 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Metode 1: 769.609.664 kr. 

Metode 2: 1.245.029.776 kr.  

Metode 3: 36.249.840 kr. 

  

Dato for ansøgning 13. marts 2019 

Ansøgningsperiode 2020 

Vestforbrænding har opgjort 

den anvendte indskudskapital 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Metode 1: 769.609.664 kr. 

Metode 2: 1.219.335.392 kr.  

Metode 3: 24.373.543 kr. 

  

Dato for ansøgning 27. februar 2020 

Ansøgningsperiode 2021 

Vestforbrænding har opgjort 

den anvendte indskudskapital 

efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, således 

Metode 1: 769.609.664 kr. 

Metode 2: 963.996.427 kr.  

Metode 3: -169.284.130 kr. 

Kilde: Mail fra Vestforbrænding til Forsyningstilsynet af 27. januar 2021.  

I tabel 2-4 nedenfor fremgår de beløb, der ligger til grund for Vestforbrændings opgø-

relse af den anvendte indskudskapital efter de tre metoder. 

TABEL 2 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL FOR ANSØG-

NINGSÅRET 2019 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 769.609.664 
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METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 2.656.980.000 

+ Anlæg under udførelse 0 

- Langfristede gældsforpligtelser 1.419.533.401 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

992.000 

- Bankgæld 0 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

8.575.176 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 1.245.029.776 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksom-

heder 

23.268.000 

- Likvide beholdninger 723.667.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

+ Henlæggelser 5.000.000 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

8.575.176 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 36.249.840 

TABEL 3 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL FOR ANSØG-

NINGSÅRET 2020 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 769.609.664 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 2.672.500.000 

+ Anlæg under udførelse 0 

- Langfristede gældsforpligtelser 1.459.827.487 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

2.086.000 

- Bankgæld 0 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

8.748.879 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 1.219.335.392 
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METODE 3: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksom-

heder 

23.598.000 

- Likvide beholdninger 734.387.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

+ Henlæggelser 4.000.000 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

8.748.879 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 24.373.543 

TABEL 4 | ANSØGERS BEREGNING AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL FOR ANSØG-

NINGSÅRET 2021 

METODE 1: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 1 769.609.664 

  

METODE 2: kr. 

Anlægssaldo 2.539.716.225 

+ Anlæg under udførelse 0 

- Langfristede gældsforpligtelser 1.575.507.004 

- Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede og associe-

rede virksomheder 

9.909.000 

- Bankgæld 0 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

9.696.206 

+ Brændselslager 0 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 2 963.996.427 

  

METODE 3: kr. 

Indskudskapital 918.066.000 

- Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksom-

heder 

23.209.000 

- Likvide beholdninger 925.381.000 

- Tilladt forrentning, der ikke er indregnet i priserne 148.456.336 

+ Henlæggelser 0 

+ 2 % af virksomhedens omkostninger (excl. tilladt forrent-

ning, der er indregnet i priserne) 

9.696.206 

Opgjort anvendt indskudskapital efter metode 3 -169.284.130 

Kilde: Mail fra Vestforbrænding til Forsyningstilsynet af 27. januar 2021. 

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

oplysninger modtaget fra virksomheden ikke er retvisende, og de korrekte oplysninger 
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ville have haft en væsentlig betydning for sagens afgørelse, kan Forsyningstilsynet ud 

fra en almindelig, ulovbestemt retsgrundsætning tilbagekalde afgørelsen og genop-

tage sagsbehandlingen 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 Vestfor-

brænding, CTR og VEKS kan anses som parter i denne sag. Forsyningstilsynets vurde-

ring er foretaget efter de almindelige forvaltningsretlige regler.  

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte ved e-mail af 21. juni 2021 et udkast til afgørelse i høring 

hos Vestforbrænding med frist for afgivelse af bemærkninger d. 5. juli 2021. I samme 

mail bad Forsyningstilsynet Vestforbrænding om at oplyse, hvorvidt udkastet 

indeholder oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt efter forvaltningsloven (parts-

høring) eller offentlighedsloven. 

 

Vestforbrænding har ved e-mail af 28. juni 2021 meddelt, at Vestforbrænding ikke me-

ner, at der er oplysninger i sagen som kan udelades i forbindelse med en aktindsigt og 

derfor skal udelades i forbindelse med en partshøring. 

 

Forsyningstilsynet sendte derfor ved e-mail af 29. juni 2021 et udkast til afgørelse i 

høring hos CTR og VEKS med frist for afgivelse af bemærkninger d. 6. august 2021. 

 

Vestforbrænding har ved e-mail af 6. juli 2021 meddelt, at Vestforbrænding ikke 

har bemærkninger til høringsudkastet. 

 

Forsyningstilsynet anmodede CTR og VEKS om eventuelle bemærkninger ved e-mail 

af 10. august 2021. CTR og VEKS har efterfølgende meddelt, at der ikke er bemærk-

ninger til høringsudkastet. 

 

Høringen har derfor ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at ændre afgørelsen. 
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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 afsnittet med Forsyningstilsynets be-

grundelse for afgørelsen henvist til de punkter i retsgrundlaget, som Forsyningstilsynet 

har inddraget ved vurderingen af sagen. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

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

 

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

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

ningsgrundlag) pr. 1. januar 2019, 1. januar 2020 og 1. januar 2021 

3. De(t) godkendte forrentningsbeløb 

4. Indregning 

1. BEREGNINGSPERIODEN 

Da Forsyningstilsynet har modtaget ansøgningen for 2019 ved e-mail af 18. marts 2018, 

ansøgningen for 2020 ved e-mail af 12. marts 2019 og ansøgningen for 2021 ved e-mail 

af 17. februar 2021, er samtlige ansøgninger indgivet rettidigt, jf. § 7, stk. 1, i afskriv-

ningsbekendtgørelsen: 

 
§ 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 2019-2021 (beregningsperioden). 

2. INDSKUDSKAPITALENS STØRRELSE (FORRENTNINGSGRUNDLAGET) 

Vestforbrænding kan efter § 6, stk. 2, i afskrivningsbekendtgørelsen indregne forrent-

ning af den anvendte indskudskapital i varmepriserne. Den anvendte indskudskapital 

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

 

Vestforbrænding har efter § 6, stk. 4, nr. 1-3, i afskrivningsbekendtgørelsen opgjort den 

anvendte indskudskapital for 2019-2021 (fremhævet med fed) således: 

 

2019* 

1) 769.609.664 kr. 

2) 1.245.029.775 kr. 

3) 36.249.840 kr. 

 

2020** 

1) 769.609.664 kr. 

2) 1.219.335.392 kr. 
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3) 24.373.543 kr. 

 

2021*** 

1) 769.609.664 kr. 

2) 963.996.427 kr. 

3) -169.284.130 kr. 

 

* = Priseftervisning 2016 

** = Priseftervisning 2017 

*** = Priseftervisning 2018 

 

Udgangspunktet for beregning af nr. 1 og 3 er Forsyningstilsynets afgørelse af 11. de-

cember 2020 samt priseftervisningen for 2016 for ansøgningsåret 2019, priseftervisnin-

gen for 2017 for ansøgningsåret 2020 og priseftervisningen for 2018 for ansøgningsåret 

2021. Herudover har Vestforbrænding ikke oplyst, at der skulle have været foretaget 

udlodning eller yderligere indbetaling af indskudskapital efter nr. 1 og til brug for nr. 3 

siden Forsyningstilsynets afgørelse af 11. december 2020. Udgangspunktet for bereg-

ning af nr. 2 er ligeledes priseftervisningerne for 2016-2018. 

 

Forsyningstilsynet har afstemt Vestforbrændings opgørelse af den anvendte indskuds-

kapital til afgørelsen af 11. december 2020 samt priseftervisningerne for 2016-2018.  

 

For det første bemærker Forsyningstilsynet, at opgørelsen af den anvendte indskuds-

kapital efter metoderne 1 og 3 skal ske på baggrund af indskudskapitalens størrelse, 

som denne optræder pr. 1. januar det pågældende ansøgningsår. Det betyder f.eks., at 

opgørelsen af den anvendte indskudskapital efter metoderne 1 og 3 for ansøgningsåret 

2020 skal ske med udgangspunkt i indskudskapitalen pr. 1. januar 2020, dvs. inkl. even-

tuel godkendt forrentning for ansøgningsåret 2019. Vestforbrænding har ikke kunnet 

tage højde herfor ved opgørelsen af den anvendte indskudskapital efter metoderne 1 og 

3 for ansøgningsårene 2020 og 2021, idet denne sag vedrører mere end ét ansøg-

ningsår. Dog ændrer dette isoleret set ikke ved de beregnede værdier, idet eventuel 

godkendt forrentning for ansøgningsårene 2019 og 2020 ikke kan være indregnet i var-

mepriserne endnu.  

 

For det andet bemærker Forsyningstilsynet, at Vestforbrænding ved opgørelsen af den 

anvendte indskudskapital efter metoderne 1 og 3 for ansøgningsåret 2019 har taget ud-

gangspunkt en indskudskapital pr. 1. januar 2018 på 918.066.000 kr. Efter Forsynings-

tilsynets vurdering, bør dette tal være 918.066.288 kr. (+288 kr.). Forsyningstilsynet for-

moder, at der blot er tale om en afrunding.  

 

For det tredje bemærker Forsyningstilsynet, at Vestforbrænding ved opgørelsen af den 

anvendte indskudskapital efter metode 2 for samtlige ansøgningsår ikke har taget ud-

gangspunkt i de aktuelle priseftervisninger for så vidt angår langfristet gæld inkl. kortfri-

stet del heraf, hvilket ellers er udgangspunktet ifølge § 6, stk. 3 og stk. 4, nr. 2. I stedet 

har Vestforbrænding anvendt rentebærende gæld. Vestforbrændings begrundelse her-

for er, at de langfristede gældsposter i priseftervisningerne er residualposter. 

 

Vestforbrænding har oplyst, at rentebærende gæld i 2016, 2017 og 2018 var hhv. 

1.419.533.401 kr., 1.459.827.487 kr. og 1.575.507.004 kr.  
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Ved gennemgang af Vestforbrændings priseftervisninger for 2016-2018 kan Forsynings-

tilsynet konstatere, at langfristet gæld inkl. kortfristet del heraf i 2016 udgør 

2.567.852.814 kr., i 2017 udgør 2.617.151.292 kr. og i 2018 udgør 2.613.551.852 kr. 

Såfremt disse tal i stedet lægges til grund, kan den anvendte indskudskapital efter me-

tode 2 opgøres til følgende: 

 

2019:  96.710.362 kr. (-1.148.319.413 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

2020:  62.011.587 kr. (-1.157.323.805 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

2021: -74.048.421 kr. (-1.038.044.848 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

 

Ved gennemgang af Vestforbrændings årsregnskaber for 2016-2018 kan Forsyningstil-

synet konstatere, at langfristet gæld inkl. kortfristet del heraf i 2016 udgør 1.650.651.000 

kr., i 2017 udgør 1.656.795.000 kr. og i 2018 udgør 1.782.360.000 kr. Såfremt disse tal 

i stedet lægges til grund, kan den anvendte indskudskapital efter metode 2 opgøres til 

følgende: 

 

2019:  1.013.912.176 kr. (-231.117.599 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

2020:  1.022.367.879 kr. (-196.967.513 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

2021:-.757.143.431 kr. (-206.852.996 kr. ift. Vestforbrændings opgørelse) 

 

Forsyningstilsynet har til brug for denne sag ikke fundet det relevant at undersøge, hvad 

det konkret skyldes, at langfristet gæld inkl. kortfristet del heraf afviger ikke ubetydeligt i 

priseftervisningerne sammenlignet med årsregnskaberne, idet den anvendte indskuds-

kapital opgjort efter metode 3 er lavest for samtlige ansøgningsår. Dette uagtet af, om 

der tages udgangspunkt i langfristet gæld inkl. kortfristet del heraf fra priseftervisnin-

gerne eller årsregnskaberne, eller om rentebærende gæld anvendes.  

 

Den laveste opgjorte anvendte indskudskapital efter de tre metoder er dermed 

36.250.128 kr. (+288 kr.) for ansøgningsåret 2019, 24.373.831 kr. (+288 kr.) for ansøg-

ningsåret 2020 og -169.283.842 kr. (+288 kr.) for ansøgningsåret 2021.   

 

Vestforbrænding kan således indregne forrentning på baggrund af en anvendt indskuds-

kapital på 36.250.128 kr. for ansøgningsåret 2019 og 24.373.831 kr. for ansøgningsåret 

2020.  

 

Forsyningstilsynet godkendte i afgørelse af 11. december 2020, at Vestforbrænding kan 

indregne forrentning for perioden 2009-20184. Det fremgår af Forsyningstilsynets afgø-

relse af 11. december 2020, samt på baggrund af oplysningerne i denne sag, at ind-

skudskapitalen pr. 1. januar 2019 er 918.066.288 kr.5 

 
4 J.nr. 18/03545 

5 Indskudskapital pr. 1. januar 2019: Indskudskapital pr. 1. januar 2009 (509.731.288 kr.) + Forrentning 

for 2009-2018 (408.335.000 kr.) = 918.066.288 kr.  
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3. FORRENTNING  

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 nugældende afskrivningsbekendtgørelse nr. 

941 af 4. juli 2017.  

 

Det fremgår af § 6, stk. 2 i nugældende afskrivningsbekendtgørelse nr. 941 af 4. juli 

2017, at der alene kan indregnes forrentning for den del af indskudskapitalen, der an-

vendes 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. 

 

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

ændringen af afskrivningsbekendtgørelsen med virkning fra den 19. maj 2017. Forsy-

ningstilsynet anvender ved fastsættelsen af forrentningen den WACC-model, som Ener-

gitilsynet anvendte ved fastsættelsen af en rimelig forrentning i EGJ 20176.  

 

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 afskrivningsbekendtgørelsen med virkning fra 

den 19. maj 2017 tillagt forrentning godkendt efter ændringen. Det godkendte forrent-

ningsbeløb, som kan indregnes i priserne, fastsættes i afsnit 3.4 nedenfor. 

 

At den, på baggrund af reglerne fra før ændringen af 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. 

Energitilsynet 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-

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 

 
6 Se bilag 1, afsnit 4.  
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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 be-

kendtgørelsesudkastet. 

3.1 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 2019 2020 

Øvre grænse   

Beta (aktiv) 0,35 0,35 

Beta (egenkapital) 1,17 1,17 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,56 1,37 

Høj rente (pct.) 6,34 6,23 

Lavere rente (pct.) 0,91 0,60 

Nedre grænse   

Beta (aktiv) 0,15 0,15 

Beta (egenkapital) 0,50 0,50 

Gældsrisikopræmie (pct.) 1,32 1,22 

Høj rente (pct.) 2,34 2,23 

Lavere rente (pct.) 0,67 0,45 
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Kilde: WACC-notatet, jf. bilag 1, afsnit 4. 

Note: Se bilag 4 for fastsættelsen af parametrene for perioden 2019-2020. 

 

  
TABEL 4 | BEREGNING AF GRÆNSER FOR VESTFORBRÆNDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 2019 2020 

Indskudskapital kr. (primo) 918.066.288 919.811.722 

Beregnet forrentning   

Øvre grænse i kr. 47.107.279 47.656.243 

Nedre grænse i kr. 18.084.906 17.465.867 

Kilde: Forsyningstilsynet 

3.2 ØVRIGE KRITERIER 

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

WACC-interval. Disse kriterier er beskrevet i kriterienotatet, jf. bilag 1 afsnit 4.  

Vestforbrænding har i det udfyldte risikoskema givet en række oplysninger til brug for 

Forsyningstilsynets afgørelse om forrentning af indskudskapital af 11. december 2020 

for perioden 2009-2018, jf. sagsfremstillingen. Disse kriterier vedrører risikoforhold, som 

efter Forsyningstilsynets vurdering er relevante for fastsættelsen af en markedsmæssig, 

systematisk, risikojusteret forrentning af indskudskapitalen, jf. retsgrundlaget afsnit 2.1.  

Forrentningen fastsættes på baggrund af en vurdering af kriterierne for året inden an-

søgningsåret.7 Denne afgørelse angår forrentning for 2019-2020. Der skal derfor anven-

des en vurdering af kriterierne for 2018-2019. For en række af kriterierne anvendes de 

kriterier, der blev lagt til grund for 2018 i Forsyningstilsynets afgørelse af 11. december 

2020. Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at inddrage andre supplerende 

kriterier.  

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 Vestforbrænding indikerer isoleret for hvert kriterium følgende: 

 
7   For afgørelser truffet i medfør af afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 blev der an-

vendt 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 Forsyningstilsynet træffer afgørelse i ansøgningssagen senest 3 måneder efter begyndelsen af 

det regnskabsår, 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 

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

ansøgningsåret.  
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 Finansiel gearing: Vestforbrænding har oplyst en rentebærende gæld vedrørende 

varmeaktiviteterne, der i perioden 2019-2020 svarer til en gearing på ca. 60%. 

Dette kriterie er neutralt for risikovurderingen i forhold til branchen generelt.  

 

 Slutbrugere: Vestforbrænding har levering af varme til slutbrugere (ca. 40-55% af 

den leverede varme er til slutkunder, og sker til en pris, som er under branchens 

gennemsnitspris), hvilket isoleret set trækker i retning af en lav risiko i forhold til 

branchen generelt. Dette skyldes, at risikoen ved distribution er meget begrænset, 

da selskabet har adgang til slutkunderne og dermed er sikret indregning af sine 

omkostninger. Den eneste risiko er kundeflugt. Denne kan være begrænset, så-

fremt der er tilslutnings- eller forblivelsespligt, eller såfremt virksomheden har lave 

priser, hvilket reducerer risikoen for, at der opstår en negativ prisspiral, hvor kun-

derne forlader varmevirksomheden og dermed indirekte øger prisen for de reste-

rende kunder. For Vestforbrænding har ingen af kunderne tilslutnings- eller forbli-

velsespligt, hvilket trækker i retning af højere risiko i forhold til branchen generelt. 

 

 Konkurrencesituationen: Vestforbrænding har angivet, at der er konkurrerende leve-

randører tilsluttet de net, som Vestforbrænding leverer til (CTR og VEKS). Varmele-

vering sker gennem Varmelast, der er et lastfordelingssamarbejde mellem CTR, 

HOFOR og VEKS. Levering tildeles efter varmepriser hos de enkelte varmeprodu-

center. Vestforbrænding vurderer, at konkurrenterne potentielt kan erstatte en væ-

sentlig del af Vestforbrændings varmeproduktion. Dog har varme fra Vestforbræn-

ding i perioden 2019-2020, sammen med de øvrige affaldsforbrændingsanlæg, haft 

status som prioritereret produktion. Da der desuden er stor efterspørgsel efter varme 

i transmissionssystemet, har affaldsselskaberne haft en meget stor sikkerhed for de-

res afsætning. Konkurrencesituationen trækker således isoleret set i retning af en 

høj risiko i forhold til branchen generelt, da de på trods af prioritet er i indbyrdes 

konkurrence.  

 

 Realiseret tab i perioden: Vestforbrænding har ikke oplyst, at Vestforbrænding har 

lidt tab i perioden 2019-2020. Ved tab forstås i denne sammenhæng som udgangs-

punkt en afholdt omkostning som led i driften som varmevirksomhed, der ikke kan 

indregnes i varmeprisen. Igen er det lagt til grund, at varmeforsyningsvirksomheder 

generelt har en lav risiko, da de kan indregne varmerelaterede omkostninger i var-

meprisen og dermed typisk ikke lider tab. Dette kriterium påvirker således ikke på 

det foreliggende grundlag Vestforbrændings risiko, hverken absolut eller relativt til 

branchen generelt.  

 

 Varmetransmission: Vestforbrænding leverer varme til slutbrugere via eget transmis-

sionsnet udover at levere varme til de net, der er ejet af CTR og VEKS. I forhold til 

branchen generelt trækker varmetransmission isoleret set som udgangspunkt i ret-

ning af en lav risiko pga. varmeforsyningslovens regler om indregning af nødvendige 

omkostninger i varmeprisen. Der er dog ikke mulighed for at pålægge distributions-

kunderne tilslutnings-/forblivelsespligt eller for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, 

og der kan være en substitutionsprisrisiko, hvilket som udgangspunkt trækker i ret-

ning af en højere risiko end varmedistribution. På den anden side er der ikke samme 

risiko for brændselsprisstigninger som ved varmeproduktion. 
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Vestforbrænding producerer 100 pct. af den solgte varme selv og køber således ikke 

varme hos andre varmeproducenter med henblik på videresalg, og de er ikke selv 

den eneste leverandør til deres transmissionsnet. Dette kriterie trækker således iso-

leret set ligeledes i retning af en højere risiko. 

 

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

gangspunkt i retning af en relativt højere risiko. Begrundelsen er hovedsageligt sub-

stitutionsprisprincippet, men der er også en begrundelse i risikoen for prisstigninger 

på de/den brændselstype, som varmeproduktionen er baseret på. 

 

Vestforbrænding har haft begrænsede muligheder for brændselssubstitution, hvilket 

isoleret set trækker i retning af en lidt højere risiko end for branchen generelt. Des-

uden kan det anføres, at varmeproduktionen er omfattet af prisloft for affalds-for-

brændingsanlæg, hvilket isoleret set trækker i retning af en højere risiko end det 

generelle udgangspunkt. 

 

Da der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlig individuelle forhold, der fraviger 

den generelle beskrivelse af varmeforsyningsvirksomheder i WACC-notatet, jf. punkt 4 

i bilag 1, har Forsyningstilsynet ikke fundet anledning til at inddrage yderligere forhold. 

Endelig er der en pligtmæssig inddragelse af hensynet til at beskytte varmeforbrugerne 

mod urimelige priser. 

3.3 AFVEJNING 
Forsyningstilsynet har i den skønsmæssige afvejning af kriterierne i denne sag især lagt 
vægt på: 
 

 at Vestforbrænding har haft produktion som altovervejende hovedaktivitet. og 

selvom andelen af distribution til egne slutbrugere har været stigende over periode, 

så har ingen af disse tilslutnings- eller forblivelsespligt 

 at Vestforbrænding er omfattet af prisloftsreguleringen for affaldsværker  

 at Vestforbrænding har konkurrerende leverandører til det transmissionsnet, de le-

verer til  
 
Disse kriterier taler for, at Vestforbrænding skal placeres i den øvre del af det beregnede 
WACC-interval.  
 
Der er også lagt vægt på hensynet til at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige priser, 
hvilket trækker i retning af fastsættelsen af en rimelig forrentning der er lavest mulig.  
 

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets skøn, at en rimelig forrentning af indskuds-

kapitalen for Vestforbrænding i perioden 2019-2020 skal ligge i den høje ende af det 

beregnede WACC-interval, der anvendes som udgangspunkt for skønnet – især fordi 

virksomhedens risiko efter sagsoplysningen fremstår som betydelig i forhold til varme-

forsyningsvirksomhederne generelt, der dog i forvejen har en lav risiko. Forsyningstilsy-

net finder omvendt ikke, at den skønsmæssige afvejning af kriterierne kan understøtte, 

at kun en forrentning på eller over den højest beregnede grænse er rimelig, da der er en 

betydelig andel af distributionsaktivitet til slutkunder (og til priser under gennemsnittet 

for branchen), samt med en prioriteret stilling på markedet for varmeproduktion. 
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Med anvendelse af WACC-modellen8 og ovennævnte kriterier er det Forsyningstilsynets 

samlede vurdering, at forrentning af Vestforbrændings indskudskapital for perioden 

2019-2020 fastsættes til 88.842.000 kr. fordelt på de enkelte år som følger: 

 

 2019: 44.205.000 kr. 

 2020: 44.637.000 kr. 

3.4 FORRENTNING PÅ BAGGRUND AF ANVENDT INDSKUDSKAPITAL 

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

som den anvendte indskudskapitals andel af indskudskapitalen. Vestforbrænding kan 

indregne forrentning på baggrund af en anvendt indskudskapital på: 

 

 36.250.128 kr. for 2019 svarende til ca. 3,9 pct. af indskudskapitalen pr. 1. januar 

2019 (918.066.288 kr.) og 

 

 24.373.831 kr. for 2020 svarende til ca. 2,6 pct. af indskudskapitalen pr. 1. januar 

2020 (919.811.736 kr.). 

 

Forrentningen, der kan indregnes i priserne, fastsættes for de enkelte år som følger: 

 
 2019: Forrentning på 44.205.000 kr. gange andelen på ca. 3,9 pct. Dvs. 44.205.000 

kr. * (36.250.128 / 918.066.288) = 1.745.448 kr. 

 

 2020: Forrentning på 44.637.000 kr. gange andelen på ca. 2,6 pct. Dvs. 44.637.000 

kr. * (24.373.831 / 919.811.736) = 1.182.823 kr. 

 

Den samlede godkendte forrentning for Vestforbrænding for perioden 2019-2020 bliver 

således 2.928.271 kr.  

4. INDREGNING 

Den del af den tilladte forrentning af indskudskapital, der ikke er indregnet senest 2 år 

efter afgørelsen, jf. § 8, stk. 1, er ikke indregningsberettiget, jf. § 8, stk. 3, i afskrivnings-

bekendtgørelsen, jf. bilag 1, afsnit 4.3. Det betyder, at den del af forrentningen, der ikke 

er indregnet på dette tidspunkt, ikke i det efterfølgende år eller senere vil kunne indreg-

nes i varmepriserne. 

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 med-

delt. 

 

 
8  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 

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

enkelte ansøgte år.  
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Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Refsgaard Holm 

Chefkonsulent 

Tlf. +45 51 71 00 30 

trb@forsyningstilsynet.dk 

 

BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

Bilag 2: Parametre i WACC-modellen for 2019-2020 


