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1. Resumé 

1. Sagen er rejst af Farum Fjernvarme A.m.b.a. og drejer sig om fast-
læggelse af vilkår for overdragelsen af den sydgående transmissionsled-
ning, der forbinder Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk A.m.b.a. 
med Hillerød Kraftvarmeværk, herunder markedsprisen på transmissions-
ledningen pr. 1. juli 2006, hvor forkøbsretten blev udløst.  

2. I sagen har Farum Fjernvarme et omregnet krav på, at prisen på 
den sydgående ledning ultimo juni 2006 bør være 36,9 mio. kr. eller min-
dre. De øvrige parter – DONG Energy Power A/S, Vattenfall A/S og I/S 
Vestforbrænding – mener, at prisen bør være 138,8 mio. kr. Parterne er 
også uenige om betydningen af det forløbne tidsrum, siden forkøbsretten 
blev udløst i 2006. Farum Fjernvarme finder, at Energitilsynet skal fast-
lægge en egentlig regulering af markedsprisen på grundlag af begivenhe-
der efter forkøbsretten blev udløst, sådan at den samlede pris er den var-
meprismæssigt nedskrevne værdi på afgørelsestidspunktet, mens de øvri-
ge parter finder, at overdragelsen skal indeholde et vilkår om en sædvan-
lig refusionsopgørelse.  

3. Sekretariatet finder ikke at kunne lægge parternes vurderinger til 
grund. På baggrund af forkøbsretsbestemmelsens ordlyd og fortolknings-
bidrag finder sekretariatet, at begrebet markedspris i denne sag må forstås 
som den pris, der ville kunne være opnået på et marked efter forhandling 
mellem en uafhængig køber og sælger pr. 1. juli 2006, og således kan væ-
re forskellig fra en varmeprismæssig nedskreven værdi. Sekretariatet vur-
derer endvidere, at den samlede puljepris, fordelt på handlerne i 2011, ik-
ke giver en pris, der kan sammenlignes med et tilbud fra en uafhængig 
køber på den sydgående ledning pr. 1. juli 2006.  

4. I mangel af en foreliggende markedspris i form af et købstilbud el-
ler en sammenlignelig pris, må Energitilsynet herefter foretage en skøns-
mæssig fastsættelse af markedsprisen. Det er sekretariatets vurdering, at 
der ikke er belæg for, at én bestemt økonomisk metode er rigtig, og Ener-
gitilsynet er dermed overladt et vidt skøn.  

5. Sekretariatet finder, at der er en række pejlemærker, der kan indgå 
i skønnet over markedsprisen pr. 1. juli 2006. Sekretariatet har derudover 
indhentet en vurdering af markedsprisen hos en revisor, der er uafhængig 
af sagens parter. Sekretariatet finder, at de stærkeste pejlemærker for 
skønsudøvelsen i sagen er DCF-modellen (nutidsværdi af fremadrettede 
nettoindtægter), som medfører en pris på 90-99,2 mio. kr., den nedskrev-
ne genanskaffelsesværdi (kostprisen for tilsvarende ledning), som medfø-
rer en pris på 108-112,35 mio. kr. og revisors samlede faglige vurdering, 
der medfører en pris på 90-95 mio. kr. ved hovedvægt på DCF-modellen. 
Sekretariatet finder, at der er forhold, som både trækker i retning af højere 
og af lavere pris, men ud fra en samlet vurdering skønner sekretariatet, at 
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markedsprisen på den sydgående transmissionsledning – eksklusive veks-
leranlæg på Hillerød Kraftvarmeværk – pr. 1. juli 2006 er 90 mio. kr. 

6. Sekretariatet vurderer endelig, at Energitilsynet ikke har kompe-
tence til at foretage en regulering af selve markedsprisen pga. tidsforløbet 
siden 1. juli 2006, men alene til at fastsætte krav om en refusionsopgørel-
se som vilkår for overdragelsen ved forkøbsret.  

7. Sekretariatet bemærker, at et vilkår om refusion er sædvanligt ved 
overdragelser. Vilkår om en anden fordeling af indtægter og omkostnin-
ger end en ren tilbageførsel af alt uden undtagelse, finder sekretariatet 
derimod er at ligestille med en fastlæggelse af retsvirkninger af den for-
løbne tid, siden forkøbsretten blev udløst, og dermed uden for Energitil-
synets kompetence, som er beskrevet af Energiklagenævnet. Det står 
imidlertid parterne frit at aftale en sådan regulering eller indbringe et krav 
herom for domstolene. 
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2. Afgørelse 

8. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering truffet afgørelse om følgende: 

• At markedsprisen for den sydgående transmissionsledning pr. 1. juli 
2006 i kroner pr. 1. juli 2006 – fra og med afspærringsventiler på 
Hillerød Kraftvarmeværk (dvs. eksklusiv veksleranlæg) og til og 
med afspærringsventiler på tilslutningsledninger til varmecentraler 
og pumpestationer hos Farum Fjernvarme, Værløse Varmeværk og 
Farum Kasserne (dvs. inklusiv veksleranlæg) – i medfør af varme-
forsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. punktum, skønsmæssigt fastsættes 
til 90 mio. kr. 
 

• At der som vilkår for overdragelsen ved udnyttelse af forkøbsretten i 
medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. punktum, skal ud-
arbejdes en sædvanlig refusionsopgørelse over alle omkostninger og 
indtægter vedrørende den sydgående transmissionsledning i perioden 
fra 1. juli 2006 og ske refusion i overensstemmelse hermed. 
 

Endeligt har Energitilsynet ikke hjemmel til at fastsætte vilkår om regule-
ring af markedsprisen for den sydgående transmissionsledning pr. 1. juli 
2006, som følge af forløbet af en periode efter forkøbsretten blev udløst, da 
varmeforsyningsloven – herunder særligt § 21, stk. 4, og § 23 f, stk. 4 – ikke 
indeholder grundlag derfor. 
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3. Sagsfremstilling 

9. Indledningsvis følger en kort redegørelse for sagens tema, dvs. 
hvad Energitilsynet konkret skal tage stilling til, og hvorfor sagen fore-
lægges. Dernæst følger sagens historik før henvendelsen til Energitilsy-
net. Herefter følger en kronologisk gengivelse af sekretariatets og tilsy-
nets tidligere behandling af spørgsmålet, der nu forelægges, fra sagens 
oprindelige indbringelse i marts 2011 og frem til Energiklagenævnets 
hjemvisning af sagen til fornyet behandling i tilsynet i marts 2012. Videre 
omtales de yderligere spørgsmål, som parterne i denne sag har indbragt til 
behandling i sekretariatet/tilsynet, og hvorfor sekretariatet har fundet det 
hensigtsmæssigt at behandle dem separat fra denne sag. Afslutningsvis 
følger en gengivelse af parternes anbringender henholdsvis før og i hørin-
gen, som sekretariatet for overskuelighedens skyld har valgt at opdele i 
underoverskrifter. 

3.1 Sagens tema 

10. Energitilsynet skal i denne sag fastsætte markedsprisen for den 
sydgående transmissionsledning pr. 1. juni 2006 i henhold til varmeforsy-
ningslovens § 23 f, stk. 4, 2. pkt.; herunder tage stilling til Energitilsynets 
kompetence til at efterregulere denne markedspris til tidspunktet for 
Energitilsynets afgørelse. Afgørelsen af det sidste spørgsmål afhænger af 
rækkevidden af Energitilsynets kompetence til at fastsætte vilkår for for-
købsretten efter samme bestemmelse.  

11. Energitilsynet har ikke tidligere fastsat en markedspris i en situati-
on, som den foreliggende, hvor der på tidspunktet, hvor forkøbsretten 
blev udløst, kun findes en samlet forhandlet pris mellem ejer og en køber 
for flere aktiver, og dermed ikke en pris for det omhandlede anlæg alene. 
Energitilsynet har heller ikke tidligere taget stilling til rækkevidden af 
Energitilsynets kompetence til at fastsætte vilkår for forkøbsretten. Dette 
er baggrunden for, at sagen forelægges Energitilsynet med henblik på til-
synets afgørelse om disse hovedspørgsmål. 

12. Parterne i sagen1 er enige om, at det er overdragelsen fra DONG 
til Vattenfall med virkning fra 1. juli 2006, der har udløst en forkøbsret, 
og at det derfor er markedsprisen pr. 1. juni 2006, der er genstand for sa-
gen. Parterne er imidlertid uenige om, hvordan markedsprisen konkret 
skal fastsættes, og om hvorvidt Energitilsynet yderligere skal regulere 
markedsprisen med den del af Farum Fjernvarmes varmebetalinger i peri-
oden efter 1. juli 2006, som modsvarer afskrivninger og henlæggelser ef-
ter varmeforsyningsloven, eller om Energitilsynet alene skal fastsætte vil-

1 Parterne i sagen er Farum Fjernvarme, DONG Energy Power A/S (herefter DONG), Vat-
tenfall A/S (herefter Vattenfall) og I/S Vestforbrænding (herefter Vestforbrænding). 
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kår om refusion ud fra en opgørelse af indtægter og omkostninger. Ende-
lig er parterne uenige om, hvorvidt forkøbsretten også omfatter veksleran-
læg på Hillerød Kraftvarmeværk, som forbinder værk og den sydgående 
transmissionsledning, men betinget enige om, at Energitilsynet kan und-
lade at behandle spørgsmålet, jf. afsnittene 3.5.1 og 5.3.1.  

3.2 Sagens historik før henvendelse til Energitilsynet2 
3.2.1 Transmissionsledningens etablering og aftagere af varme fra den 

13. Farum Fjernvarme og Værløse Fjernvarme A.m.b.a. modtager 
varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, som er idriftsat i 1991. Varme mod-
tages via den sydlige transmissionsledning, som blev etableret i 1996 og 
forbinder fjernvarmeforsyningernes net med Hillerød Kraftvarmeværk. 
Der er desuden en nordgående transmissionsledning mod Hillerød, som 
blev etableret samtidig med værket. Såvel transmissionsledning som Hil-
lerød Kraftvarmeværk er etableret af Sjællandske Kraftværker I/S, der 
blev oprettet i 1992 ved sammenlægning af IFV-energi og kraftværkerne 
under SEAS A/S.3 

14. Den sydgående og den nordgående transmissionsledning er etable-
ret med samme dimensioner. Den sydgående transmissionsledning er 17 
km lang, og den nordgående transmissionsledning er 13 km.4  

15. I 2000 blev Sjællandske Kraftværker I/S sammenlagt med KE 
Produktion A/S og EK Energi A.m.b.a. til et nyt energiproduktionsselskab 
Energi E2 A/S. I 2006 – under den store energifusion5 – blev DONG 
Energy dannet som en fusion mellem DONG, Energi E2, Nesa, Køben-
havns Energis el-forretning, Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter og 
Elsam. DONG var herefter ejer af Hillerød Kraftvarmeværk med tilhø-
rende transmissionsledninger. En oversigt over begivenheder og aktører 
omkring den sydlige transmissionsledning er vedlagt som bilag 1.  

 
3.2.2 Overdragelse af transmissionsledning og tilbud om køb 

16. Med virkning fra 1. juli 2006 indgik DONG og Vattenfall AB af-
tale om, at Vattenfall koncernen overtog en række anlæg og aktiviteter fra 

2 En nærmere beskrivelse af sagens historik før henvendelsen til Energitilsynet fremgår af 
sekretariatets delafgørelse, jf. bilag 4 (bilagsside 156-174) til sagsfremstillingen. 
3 http://www.denstoredanske.dk, Gyldendals åbne encyklopædi, opslag om SK energi, 
Sjællandske Kraftvarmeværker I/S. Opslaget er verificeret af redaktionen. 
4 Se byggeregnskabet i bilag 2, bilagsside 16-20, notat om markedspris for den sydgående 
transmissionsledning, bilagsside 212-213, projektforslaget til ledningen, bilagsside 221-224 
og Rambøll rapporten bilagsside 252-261. 
5 Fusionen blev endeligt godkendt af EU-Kommissionen i marts 2006. 
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DONG/Energi E2. Disse anlæg omfattede blandt andet Hillerød Kraft-
varmeværk med tilhørende transmissionsledninger, som betaling for Vat-
tenfalls aktiepost på 35 % i Elsam A/S.  

17. Efter handlen, dvs. opnåelse af samstemmende accept omkring de 
samlede aktiver og samlet pris, blev den samlede købesum fordelt på an-
læg og aktiviteter, herunder blev godt 242 mio. kr. allokeret til Hillerød 
Kraftvarmeværk inkl. nord- og sydgående transmissionsledning (også be-
nævnt ”puljeprisen”) af regnskabsmæssige og skattemæssige årsager. 
Dette beløb blev ikke fordelt yderligere mellem de 3 delelementer værk, 
nord- og sydgående ledning.6 

18. Forholdet mellem aktiverne i den samlede handel i 2006 og akti-
verne i den efterfølgende aftalte puljepris, og mellem aktiverne i puljepri-
sen og den sydgående transmissionsledning, kan illustreres som følger:7 

 

19. Vattenfall ABs aktiviteter i Danmark blev overdraget til det dan-
ske datterselskab. Vattenfall overtog samtlige ENERGI E2 A/S´ rettighe-
der og forpligtelser i henhold til indgåede varmeaftaler med virkning fra 
1. juli 2006. Vattenfall ville efter 1. juli 2006 tage initiativ til en proces, 
der skulle sikre opfyldelsen af forkøbsretsbestemmelsen i varmeforsy-
ningsloven.8  

20. Farum Fjernvarme er to gange blevet tilbudt at udnytte sin for-
købsret,9 henholdsvis ved det første tilbud 26. november 2009 til 95 mio. 
kr.10 og ved det andet tilbud 22. december 2010 til 54,5 mio. kr.11  

21. I det første tilbud havde Vattenfall fastsat markedsprisen til nu-
tidsudgifterne til etablering af transmissionsanlægget i 2008 nedskrevet 
lineært fra det faktiske etableringstidspunkt over anlægsdelenes forvente-
de, tekniske levetid. Vattenfalls opgørelse af markedspris var baseret på 
en prissætning af Hillerød Kraftvarmeværk og den nordgående transmis-

6 Se bilag 9, bilagsside 271-273, indlæg af 27. september 2012. 
7 Illustration er udarbejdet af sekretariatet. 
8 Se bilag 2, bilagsside 77-79, brev af 16. juni 2006. 
9 Om betydningen/ manglende betydning for denne sag, se afsnit 3.3.3-3.3.5. 
10 Se bilag 2, bilagsside 81-90.  
11 Se bilag 2, bilagsside 99-140. I materialet senere i sagen er prisen i det andet tilbud og 
den betingede overdragelse til Vestforbrænding nogle steder omtalt som 54,4 mio. kr., hvil-
ket er en fejl. 
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sionsledning foretaget af Rambøll august 2008.12 Markedsprisen blev på 
dette grundlag af Vattenfall fastsat til 110 mio. kr. kontant ekskl. moms.13 
Vattenfall var villig til at yde en rabat på 15 mio. kr., således at Farum 
Fjernvarme kunne erhverve transmissionsledningen for 95 mio. kr.  

22. Ved et brev af 22. december 2010 meddelte Vattenfall Farum 
Fjernvarme, at selskabet havde modtaget et købstilbud (betinget købsafta-
le) på 54,5 mio. kr. kontant fra Vestforbrænding med overtagelse pr. den 
1. januar 2011. Det andet tilbud gav Farum Fjernvarme mulighed for at 
købe transmissionsledningen til samme pris og på vilkår angivet i den be-
tingede købsaftale. 

23. Den sydgående ledning blev betinget overtaget af Vestforbræn-
ding 1. januar 2011 med en købesum på 54,5 mio. kr., mens nordlednin-
gen og Hillerødværket samtidigt blev solgt til Hillerød Fjernvarmeforsy-
ning for en samlet pris af 40,5 mio. kr.  

24. Udover forløbet om udnyttelse af forkøbsret har der været for-
handlinger om et samlet køb af Hillerød Kraftvarmeværk og de 2 trans-
missionsledninger fra værket, benævnt Projekt Hippo. Farum Fjernvarme 
indgik i et samarbejde med Hillerød Forsyning, Værløse Varmeværk 
A.m.b.a. og Vestforbrænding med henblik på at afgive et samlet tilbud. 
Samarbejdet blev afsluttet 1. juli 2010 uden en aftale. Vestforbrænding og 
Hillerød Forsyning valgte herefter at afgive et samlet tilbud på køb af an-
lægget i henhold til Projekt Hippo14.  

25. Grafisk kan tidslinjen over hovedbegivenheder i forløbet fremstil-
les således: 

___________________________________________________________________ 
1991 1996 1. juli 2006 
Hillerødværket Den sydgående ledning  Dong sælger værk og ledninger  
og den nord- idriftsat15 + andre aktiver til Vattenfall 
gående ledning 
idriftsat  
  
___________________________________________________________________ 
26. november 2009 22.december 2010 1. januar 2011 
Det første tilbud på  Det andet tilbud på  Betinget overdragelse af   
forkøbsret; 95 mio kr. forkøbsret; 54,5 mio kr. sydledningen fra Vattenfall 

til Vestforbrænding (ca. samtidigt salg af 
værk og nordledning til Hillerød Forsy-
ning) 

12 Se bilag 9, Rambøll rapporten bilagsside 252-261. 
13 Se bilag 9, bilagsside 212-213, notat af 17. september 2009.  
14 Sagsforløbet er bl.a. gengivet i den oprindeligt indbragte klage fra Farum Fjernvarme af 
21. marts 2011 med relevante bilag, der er medtaget som bilag 1.  
15 Anlæggelsen kostede 95,5 mio. kr., der blev modtaget tilskud på knap 11,2 mio. kr. 
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3.3 Tidligere behandling af sagen 

3.3.1 Den (oprindeligt) indbragte klage af 21. marts 2011 

26. Sagen for Energitilsynet startede principielt den 21. marts 2011, da 
Farum Fjernvarme rettede henvendelse til Sekretariatet for Energitilsynet 
vedrørende selskabets forkøbsret til den sydgående transmissionsled-
ning.16  

27. Farum Fjernvarme anmodede Energitilsynet om i medfør af var-
meforsyningslovens bestemmelser om forkøbsret i § 23 f at afgøre, hvor-
dan bl.a. markedsprisen for transmissionsledningen skulle opgøres. Var-
meforsyningslovens § 23 f, stk. 4, indebærer, at Energitilsynet skal fast-
lægge vilkårene for overdragelsen af fremføringsanlæg, hvis parterne ikke 
kan blive enige.  Derudover bad Farum Fjernvarme Energitilsynet tage 
stilling til, om opgørelsen af afskrivninger på transmissionsledningen, der 
indgår i en varmeleveringsaftale mellem Farum Fjernvarme og Vattenfall, 
er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.  

3.3.2 Energitilsynets tilkendegivelse af 30. maj 2011 

28. Ved tilkendegivelse af 30. maj 201117 tog Energitilsynet stilling til 
nogle principielle juridiske problemstillinger om, hvornår forkøbsret ud-
løses, forståelse af begreberne fremføringsanlæg og slutbruger, samt til-
synets kompetence dels i forbindelse med retsvirkningerne af, at en for-
købsretsbestemmelse ikke er overholdt, dels ved stillingtagen til, om et 
a.m.b.a. kan handle på forbrugernes vegne.  

29. Problemstillingerne var rejst på baggrund af ovennævnte indbragte 
klage af 21. marts 2011 fra Farum Fjernvarme om forkøbsret til transmis-
sionsledningen. Sagens materielle indhold blev ikke behandlet yderligere 
i tilkendegivelsen af 30. maj 2011, da spørgsmålet om forkøbsrettens iagt-
tagelse fandtes afgørende for en stillingtagen hertil. Sagen blev derfor 
alene forelagt Energitilsynet med henblik på tilsynets tilkendegivelse af 
de generelle juridiske spørgsmål.  

30. Sekretariatet henviser til punkt 146-151 under ”Lovgrundlag”, 
hvor tilkendegivelsen er omtalt.  

16 Bilag 2. 
17 Bilag 3. 
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3.3.3 Sekretariatets afgørelse af 13. oktober 2011 

31. Sekretariatet traf den 13. oktober 2011 delafgørelse i klagesagen18. 
Sekretariatet afviste bl.a. at fastsætte markedsprisen, da transmissionsled-
ningen fandtes overdraget fra DONG til Vattenfall, uden DONG havde 
iagttaget forkøbsretten, og overdragelsen derfor efter reglerne var ugyldig. 
Sekretariatet bemærkede herefter ikke at foretage sig yderligere i relation 
til spørgsmålet om forkøbsret til den sydgående transmissionsledning. 
Afvisningerne blev meddelt under henvisning til varmeforsyningslovens § 
23 f. 

32. Sekretariatet oplyste samtidig, at spørgsmålet om afskrivninger på 
transmissionsledningen ville blive behandlet i særskilt sag19.  

3.3.4 Indbringelse af klage for Energiklagenævnet den 9. november 2011 

33. Farum Fjernvarme påklagede ved brev af 9. november 2011 sekre-
tariatets afgørelse til Energiklagenævnet20. Farum Fjernvarme anmodede 
Energiklagenævnet om at ophæve tilsynets afgørelse af 13. oktober 2011 
og hjemvise sagen med henblik på tilsynets fastlæggelse af vilkårene for 
overdragelsen af transmissionsledningen.  

34. Farum Fjernvarme gjorde under sagen for Energiklagenævnet bl.a. 
gældende, at Energitilsynets kompetence til at fastsætte vilkårene for 
overdragelsen efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. pkt., forud-
sætter, at der består en forkøbsret efter § 23 f, stk. 1, og at parterne ikke 
kan blive enige om vilkårene for overdragelsen af anlægget. Selve for-
købsrettens beståen forudsætter, at forkøbsretten er blevet aktuel efter lo-
vens § 23 f, stk. 1, og endnu ikke er ophørt efter udløbet af fristen i lovens 
§ 23 f, stk. 4, 1. pkt.    

35. I sekretariatets svarskrift til klagenævnet21 bemærkede sekretaria-
tet bl.a., at det efter sekretariatets vurdering først skulle afklares, om for-
købsretten fortsat består, sådan at der er en forkøbsret at fastsætte vilkår 
for, som Farum Fjernvarme havde anført. Sekretariatet henviste til, at Fa-
rum Fjernvarme forudsatte, at selskabet var forkøbsberettiget til den syd-
gående transmissionsledning, og at tilsynet på mødet den 30. maj 2011 
havde tilkendegivet, at det falder uden for Energitilsynets kompetence at 
tage stilling til, om et distributionsanlæg organiseret som et a.m.b.a. har 
den fornødne fuldmagt til at handle på forbrugernes vegne.   

18 Bilag 4. 
19 Se også afsnit 3.4 om ”Andre sager med tilknytning til parterne og transmissionslednin-
gen”. 
20 Bilag 5. 
21 Bilag 6. 
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3.3.5 Energiklagenævnets afgørelse af 12. marts 2012 

36. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste den 12. marts 2012 
sagen til fornyet behandling i Energitilsynet.22  

37. Nævnet fandt, at tilsynet i den konkrete situation, hvor transmissi-
onsledningen ved forkøbsretten var blevet tilbudt klager, og hvor tilsynet 
alene er blevet anmodet om at tage stilling til vilkårene for overdragelse i 
medfør af § 23 f, stk. 4, skulle have taget stilling hertil i afgørelsen af 13. 
oktober 2011. Energiklagenævnet bemærkede bl.a., at Energitilsynets 
fastsættelse af vilkårene i medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 
alene er udtryk for Energitilsynets vurdering af, hvilke vilkår en overdra-
gelse bør ske på, herunder navnlig tilsynets prisfastsættelse af et givent 
aktiv i den konkrete sag.  Nævnet fandt endvidere, at spørgsmålet om, 
hvorvidt en overdragelse er sket i overensstemmelse med § 23 f, stk. 1, er 
uden betydning for, om Energitilsynets kompetence til at fastsætte vilkår 
efter stk. 4.  

38. Energiklagenævnet hjemviste herefter sagen til Energitilsynet med 
henblik på, at tilsynet fastsætter vilkårene for overdragelsen af den sydgå-
ende transmissionsledning i henhold til § 23 f, stk. 4. Fastsættelse af mar-
kedspris er nærværende sags hovedtema.  

39. Sekretariatet henviser til nedenstående afsnit 4.6.1 ”Energiklage-
nævnet” under ”Lovgrundlag”, hvor klagenævnets afgørelse er omtalt 
yderligere.  

3.4 Andre sager med tilknytning til parterne og transmissionsledningen 

40. Som nævnt23 bad Farum Fjernvarme i klagen af 21. marts 201124 
også Energitilsynet om at tage stilling til, om opgørelsen af afskrivninger 
på transmissionsledningen, der indgår i en varmeleveringsaftale mellem 
Farum Fjernvarme og Vattenfall, er i overensstemmelse med varmeforsy-
ningsloven. I afgørelsen om forkøbsret af 13. oktober 2011 har Sekreta-
riatet knyttet en række bemærkninger til spørgsmålene om afskrivnin-
ger25, herunder at spørgsmålet om afskrivninger på transmissionslednin-
gen vil blive behandlet separat.  

41. Desuden har Vestforbrænding spurgt, hvorvidt det fremadrettede 
afskrivningsgrundlag efter en overtagelse i henhold til den betingede afta-
le med Vattenfall kan være 54,5 mio. kr. Dette spørgsmål behandles i 
samme separate sag om afskrivninger, hvor det også vil indgå, hvorvidt 

22 Bilag 8. 
23 Også omtalt i ovenstående afsnit 3.3.1 og 3.3.3. 
24 Bilag 2, bilagsside 2, se også afsnit 3.3.1. 
25 Bilag 4, bilagsside 170-173. 
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der efter varmeforsyningsloven har været pligt til at foretage afskrivnin-
ger på transmissionsledningen. 

42. Farum Fjernvarme har den 30. oktober 201226 indbragt en fyldig 
klage over prisfastsættelsen på varme fra Hillerød Kraftvarmeværk. Den-
ne klage behandles ligeledes særskilt.  

43. Der verserer således - inklusive nærværende sag - pt. tre sager for 
Energitilsynet med tilknytning til de centrale parter i sagen om vilkår for 
forkøbsretten til transmissionsledningen.  

44. Sekretariatet har fundet det hensigtsmæssigt at behandle de tre sa-
ger separat. Dette skyldes primært, at nærværende sag om fastsættelse af 
markedspris og vilkår for Farum Fjernvarmes udnyttelse af forkøbsret har 
et særligt hjemmelsgrundlag i varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, i 
modsætning til sagerne om det fremtidige afskrivningsgrundlag og den 
historiske varmepris, som behandles med hjemmel i Energitilsynets gene-
relle indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Hertil kom-
mer sagernes betydelige omfang, som kan være mere overskueligt ved 
opdeling. 

45. Udkast til afgørelse i sagen om det fremtidige afskrivningsgrund-
lag vil blive behandlet på samme tilsynsmøde som nærværende sag. At 
sagerne forelægges samtidigt skyldes til dels, at parterne har anmodet om, 
at Energitilsynet træffer afgørelse om det fremtidige varmeprismæssige 
afskrivningsgrundlag samtidig med markedsprisen, dels et anbringende 
fra Farum Fjernvarme om, at nærværende sag ikke kan afgøres, før Ener-
gitilsynet har truffet afgørelse om den varmeprismæssige nedskrevne 
værdi af transmissionsledningen. 

46. Klagen over prisfastsættelsen på varme fra Hillerød Kraftvarme-
værk vil derimod blive afgjort på sekretariatsniveau, da sagen efter sekre-
tariatets vurdering ikke indeholder principielle spørgsmål eller på nuvæ-
rende tidspunkt må forventes at få stor økonomisk betydning, jf. Energi-
tilsynets forretningsorden. 

3.5 Parterne og deres anbringender 

47. Sekretariatet har under sagens behandling efter hjemvisningen fra 
Energiklagenævnet modtaget flere skriftlige indlæg fra parterne.27  

26 Bilag 11. 
27 De væsentligste indlæg er medtaget samlet i kronologisk rækkefølge som bilag 9. Desu-
den findes indlæg i bilagene 2, 5, 7 og 10. 
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48. Sekretariatet har den 5. september 2012 afholdt et statusmøde med 
parterne, hvor parterne blev opfordret til at fremkomme med deres syns-
punkter på retsgrundlaget, herunder særligt parternes syn på det juridiske 
grundlag for Energitilsynets kompetence i denne sag, begrebet markeds-
pris samt dato for denne markedspris28.  

49. DONG er ikke under sagens behandling fremkommet med skrift-
lige bemærkninger til spørgsmålet om Energitilsynets fastlæggelse af vil-
kår for overdragelsen. 

50. I det følgende behandles parternes anbringender opdelt i emner. 
Dette skyldes, at omfanget af anbringender er mere overskueligt ved op-
deling. Indledningsvis afgrænses det fysiske aktiv, der konkret er omfattet 
af forkøbsretten. Herefter følger parternes syn på begrebet markedspris ef-
ter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, parternes konkrete opgørelse af 
markedsprisen på transmissionsledningen pr. 1. juli 2006 samt parternes 
syn på hinandens opgørelser af markedsprisen. Afslutningsvis gengives 
parternes syn på Energitilsynets kompetence til at efterregulere markeds-
prisen frem til tidspunktet for Energitilsynets afgørelse af markedspris. 

51. Argumenterne fra parterne er overvejende gengivet som citater fra 
parternes indlæg for at give en neutral og samtidigt udførlig fremstilling. 

3.5.1 Det fysiske aktiv omfattet af forkøbsretten 

52. Parterne er enige om, at det fysiske aktiv, der er omfattet af for-
købsretten, er den sydgående transmissionsledning, der forbinder Farum 
Fjernvarme med Hillerød Kraftvarmeværk.  

53. Under den fornyede behandling af sagen efter hjemvisningen har 
Farum Fjernvarme anført, at veksleranlæg på Hillerød Kraftvarmeværk 
forbundet med transmissionsledningen principielt også er omfattet af for-
købsretten efter § 23 f, stk. 1, i lighed med f.eks. veksleranlægget til Vær-
løse, som, der er enighed om, er omfattet29. Vestforbrænding og Vatten-
fall har oplyst, at veksleranlægget indgår i Hillerød Kraftvarmeværk på en 
sådan måde, at det ikke kan udskilles i forbindelse med salg af transmis-
sionsledningen, og at det derfor heller ikke er overdraget sammen med 
transmissionsledningen, hverken ved salget i 2006 af både kraftværk og 
transmissionsledning til Vattenfall eller i aftalen med Vestforbrænding 
om betinget overdragelse i 2011.  

28 Mødeoplæg og sekretariatets interne referat er medtaget som bilag 11. Bilag 9, bilagsside 
252-270 er 3 dokumenter udleveret af Vestforbrænding/ Vattenfall på mødet. 
29 Bilag 9, bilagsside 302-306, e-mails oktober og september 2013. 
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54. Farum Fjernvarme har imidlertid tilkendegivet at være indforstået 
med, at spørgsmålet ikke behandles i denne sag under betingelse af, at 
veksleranlægget på Hillerød Kraftvarmeværk ikke findes at indgå i af-
skrivningsgrundlaget for den sydlige transmissionsledning30. 

55. Sekretariatet har knyttet nogle yderligere kommentarer hertil i ne-
denstående afsnit 5.1.3, hvortil sekretariatet henviser. Spørgsmålet om af-
grænsningen af ledningen sprogligt set har også været vendt i forbindelse 
med høringen, jf. afsnit 3.7. 

3.5.2 Begrebet markedspris 

56. Farum Fjernvarme gør gældende, at markedsprisen for den sydgå-
ende transmissionsledning efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 
svarer til ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi31: 

Det følger af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, jf. stk. 1, at vilkårene 
for overdragelsen af transmissionsledningen skal fastsættes, så de svarer til 
markedsprisen. 

Markedsprisen for den sydgående transmissionsledning må ligesom for et 
hvilken som helst andet driftsaktiv skulle opgøres med udgangspunkt i de 
indtægter, aktivet kan generere. 

Da indtægterne fra ledningen netop svarer til den opkrævede varmepris hos 
de tilkoblede forbrugere, forekommer det efter Farum Fjernvarmes opfattel-
se rigtigst også at værdiansætte markedsprisen for ledningen til det beløb, 
som varmeprisen kan finansiere. Dette beløb svarer igen til ledningens var-
meprismæssigt nedskrevne værdi. 

Eventuelt øgede udgifter ved erhvervelse af et anlæg vil efter varmeforsy-
ningslovens § 20, stk. 7, således kun kunne indregnes i varmeprisen, hvis 
den købende virksomhed ved udnyttelse af synergieffekter vil kunne opnå 
lavere samlede priser til varmeforbrugerne i såvel den overdragne som den 
købende virksomhed. Det fastholdes, at spørgsmålet om en eventuel syner-
gieffekt ved overdragelsen fortsat er relevant for fastsættelse af markedspri-
sen. 

Hvis markedsprisen antages at overstige ledningens varmeprismæssigt ned-
skrevne værdi, skal der således kunne dokumenteres en synergieffekt, hvor-
ved varmeprisen til samtlige varmeaftagere, herunder i det konkrete tilfælde 
Farum Fjernvarme, må forventes at blive sænket. 

Varmeforsyningsloven bygger på grundlæggende principper om gennemsigtig-
hed og forbrugerbeskyttelse. I mangel af anden dokumentation for markeds-

30 Bilag 9, bilagsside 302. 
31 Bilag 9, brev af 9. august 2012 og 5. december 2012. 
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prisen og i lyset af, at aktivoverdragelsen i øvrigt vedrører et prisreguleret 
område, fastholdes det, at markedsprisen skal fastsættes med udgangspunkt i 
ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi. 

Det gøres endvidere gældende, at markedsprisen for ledningen under alle 
omstændigheder bør tage udgangspunkt i den værdi, som en typisk aktør på 
det prisregulerede område, som varmeforsyning er, må antages at ville betale 
for ledningen. 

Fra Energitilsynets praksis henvises som tidligere til Energitilsynet afgørel-
se af 30. januar 2006 i Præstø-sagen j .nr. 4/0920-8901-0003), pkt. 53-54, 
hvor Energitilsynet som begrundelse for at acceptere overdragelsesvilkårene 
ikke kun lagde vægt på, at parterne i deres varetagelse af henholdsvis køber- 
og sælgerinteresser havde fundet frem til en aftale, der tilfredsstillede begge 
parter. Tilsynet lagde således også vægt på, at der i aftalen toges hensyn til, 
at prisen afspejlede kommunens gæld i transmissionsledningen, en gæld som 
ifølge tilsynet burde betales af fjernvarmeforbrugerne og ikke af kommunens 
skatteindtægter. 

Hensynet til overholdelsen af varmeforsyningslovens prisregulering indgår 
således ved fastsættelsen af markedsvilkårene for overdragelsen efter varme-
forsyningslovens § 21 f, stk. 4. 

57. Vestforbrænding anfører, at markedsprisen er den pris, der kan 
opnås på et marked efter forhandling mellem uafhængige parter og såle-
des er forskellig fra den varmeprismæssigt nedskrevne værdi32:  

Farum Fjernvarme anfører på side 1-2, at markedsprisen skal opgøres med ud-
gangspunkt i de indtægter, transmissionsledningen kan generere, og at disse 
svarer til transmissionsledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi. 

Hertil bemærkes, at markedsprisen definitorisk er den pris, markedet er villig til 
at betale for transmissionsledningen, og som der derfor kan opnås enighed om 
mellem to uafhængige parter. Markedsprisen var derfor 138,8 mio. kr. i 2006 og 
54,5 mio. kr. i 2011. Der er enighed om, at det er overdragelsen i 2006, som har 
udløst forkøbsretten, og som derfor er bestemmende for markedsprisen. 

Markedsprisen kan således ikke uden videre fastlægges med udgangspunkt i de 
indtægter, transmissionsledningen kan generere, ligesom det ikke kun er den 
varmeprismæssigt nedskrevne værdi, men også de indgåede varmeaftaler, som 
har betydning for varmeprisen. 

I/S Vestforbrænding kan desuden tilslutte sig, at markedsprisen er den pris, der 
kan opnås på et marked efter forhandling mellem uafhængige parter og således 
er forskellig fra den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. Dette underbygges af 

32 Se bilag 9, bilagsside 274-276 og 292-295, indlæg af 28. september 2012 og 16. novem-
ber 2012.  
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forarbejderne til varmeforsyningslovens § 23 f, hvor det fremgår, at prisen fast-
sættes på almindelige markedsvilkår. 

58. Vattenfall tilslutter sig uden yderligere tilføjelser Vestforbræn-
dings opfattelse33.  

3.5.3 Parternes opgørelse af markedspris for den sydgående transmissi-
onsledning 

59. Farum Fjernvarme gør i forlængelse af det principielle udgangs-
punkt om begrebet markedspris gældende, at der ikke er synergieffekter, 
der kan påvirke markedsprisen for den sydgående transmissionsled-
ning34: 

Efter Farum Fjernvarmes kendskab til forholdene knytter der sig ikke nogen 
uudnyttet synergieffekt til den sydgående transmissionsledning, der kan be-
grunde, at markedsprisen forhøjes væsentligt i forhold til ledningens varme-
prismæssigt nedskrevne værdi i dag. 

Markedsprisen for den sydgående transmissionsledning kan således hø-
jest fastsættes til ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi, idet 
indtægtsgrundlaget fra ledningen begrænses af varmeforsyningslovens pris-
regulering, herunder lovens § 20, stk. 7. 

60. Dansk Fjernvarmes Projektselskab har for Farum Fjernvarme be-
regnet den varmeprismæssigt nedskrevne værdi af den sydgående trans-
missionsledning og de tilhørende installationer, der knytter sig til Farum 
Fjernvarme, til 11.667.000 kr. brutto ultimo 2013.35  

61. I sagen har Farum Fjernvarme anført, at markedsprisen bør være 
kr. 20 mio. kr. eller et mindre beløb.36 Beløbet svarer nogenlunde til 
Dansk Fjernvarmes Projektselskabs beregning af nettoanlægsværdien af 
transmissionsledningen på datoen for anbringendet, den 30. oktober 2012. 
Denne pris blev anført, før parterne tilsluttede sig, at markedsprisen som 
udgangspunkt må fastsættes på det tidspunkt, som udløste forkøbsretten. 

33 Bilag 9, bilagsside 296, indlæg af 26. november 2012. 
34 Bilag 9, bilagsside 214-218, indlæg af 9. august 2012. 
35 Se bilag 9, bilagsside 219. Farum Fjernvarme gør gældende, at ejer af ledningen har haft 
en pligt til at foretage afskrivninger på transmissionsledningen, jf. indgåede varmeleve-
ringsaftaler (se også bilag 10, bilagsside 309-311 og 330-333. Aftalerne findes på bilags-
side 30-50 og 51-61). Sekretariatet henviser til afskrivningssagen, hvor dette spørgsmål vil 
blive behandlet.  
36 Se bilag 10, bilagsside 308, 330 samt bilagsside 219, der er identisk med det bilag 18, der 
omtales i brevet som er medtaget som bilag 10 til sagen. 

Side 16 af 85 

                                                 



Omsat til værdien ultimo juni 2006 svarer det til, at prisen bør være på 
36,9 mio. kr. eller et lavere beløb.37   

62. Vattenfall og Vestforbrænding gør gældende, at markedsprisen for 
den sydgående ledning i 2006 er 138,8 mio. kr. Opgørelsen bygger på 
værdiansættelsen af Hillerød Kraftvarmeværk med tilhørende transmissi-
onsledninger i forbindelse med overdragelsen af dette og en række andre 
aktiver fra DONG/ENERGI E2 til Vattenfall A/S i 2006. Efter handlen 
blev købesummen fordelt på mindre grupper af aktiver, og Hillerød 
Kraftvarmeværk med ledninger ansat til 242,115 mio. kr.  

63. Beløbet på 242,115 mio. kr. fordeles mellem på den ene side den 
sydgående transmissionsledning og på den anden side den nordgående 
transmissionsledning og Hillerød kraftvarmeværk efter forholdet mellem 
købesummer på samme aktiver ved overdragelserne i 2011, hvorved en 
markedspris på 138,8 mio. kr. pr. 1. juli 2006 for den sydgående transmis-
sionsledning nås.  

64. Vattenfalls redegørelse for markedsprisfastsættelsen lyder:38  

Overdragelsen af blandt andet Hillerød Kraftvarmeværk fra DONG/ENERGI 
E2 til Vattenfall A/S blev gennemført ved en såkaldt ”Separation Agreement 
Concerning Transfer of Certain parts of E2’s business” (Separation Agreement), 
dateret 22. juni 2006.  

I denne Separation Agreement var der angivet en samlet pris for samtlige de ak-
tiver, som Vattenfall A/S og Vattenfall AB erhvervede fra DONG/ENERGI E2. 

Efterfølgende udarbejdede parterne i fællesskab med bistand fra revisionsfirma-
et Grant Thornton en fordeling af købesummen på de enkelte aktiver, hvilket 
var nødvendigt af både regnskabsmæssige og skattemæssige grunde.  

Som bilag vedlægges et delvist anonymiseret uddrag af denne fordeling be-
nævnt ”Adjusted opening balance (E2), Assets”. Som det fremgår heraf værdi-
ansatte parterne Hillerød Kraftvarmeværk med tilhørende transmissionslednin-
ger til en samlet pris på godt kr. 242 mio. 

Den aftalte salgspris er, som det fremgår, ikke fordelt på henholdsvis Hillerød 
Kraftvarmeværk og transmissionsledningerne. I mangel heraf må fordelingen 
finde sted på grundlag af den fordeling af købesummerne, som blev fastsat ved 
overdragelsen af Hillerød Kraftvarmeværk (inklusiv den nordlige transmissi-
onsledning) og den sydlige transmissionsledning til henholdsvis Hillerød Fjern-
varmeforsyning og I/S Vestforbrænding i 2011. 

Herved fås følgende regnestykke: 

37 Dette beløb fremkommer ud fra ud fra de årlige ultimoværdier angivet i opgørelsen fra 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Sekretariatets beregning er vedlagt som bilag 12. 
38 Se bilag 9, bilagsside 271-273, indlæg af 27. september 2012. 
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Salgspris Hillerød Kraftvarmeværk mv. i 2011 kr. 40,5 mio. 
Salgspris sydlig transmissionsledning i 2011 kr. 54,5 mio. 
Salgspris sydlig transmissionsledning 2006  
(242 x 54,5: 95) kr.138,8 mio.  

65. Vestforbrænding anfører, at Vattenfalls fordeling af den samlede 
købesum i Separation Agreement på de enkelte overtagne aktiver er retvi-
sende, således at det kan lægges til grund, at markedsprisen for Hillerød 
Kraftvarmeværk med tilhørende transmissionsledninger var 242 mio. kr. 
pr. 1. juli 200639.  

66. Vestforbrænding anfører videre, at Energitilsynet kan lægge til 
grund, at der er indgået en betinget købsaftale mellem Vestforbrænding 
og Vattenfall vedrørende den sydgående transmissionsledning, hvor mar-
kedsprisen pr. 1. januar 2011 er fastsat til 54,5 mio. kr., og at prisen kan 
anvendes som grundlag for fordelingen af den samlede markedspris pr. 1. 
juli 2006, hvorved der fremkommer en markedspris for transmissionsled-
ningen på 138,8 mio. kr. 

3.5.4 Vattenfall og Vestforbrændings argumenter mod Farum Fjernvar-
mes markedsprisopgørelse 

67. Vattenfall anfører40: 

Farum Fjernvarmes indlæg af 9. august 2012 giver Vattenfall A/S anledning til 
følgende bemærkninger: 

I indlæggets afsnit 3 anfører Farum Fjernvarme, at prisfastsættelsen af den syd-
lige transmissionsledning i aftalen mellem Vattenfall A/S og I/S Vestforbræn-
ding ikke skulle være relevant for vurderingen af markedsprisen.  

Dette udsagn er uforståeligt: Prisen er udtryk for resultatet af en forhandling 
mellem to uafhængige parter.  

I indlæggets afsnit 3 anføres endvidere følgende:  

”Farum Fjernvarme skal […] bemærke, at overdragelsen mellem Vattenfall A/S 
og I/S Vestforbrænding ikke kun omfatter den sydgående transmissionsledning, 
men blandt andet også Hillerød Kraftvarmeværk.  

Vattenfall A/S og I/S Vestforbrændings fælles prissætning af transmissionsled-
ningen kan således ikke anskues isoleret. De to parter har på grund af Farum 
Fjernvarmes forkøbsret tillige en fælles interesse i, at prisen for netop dette ak-
tiv sættes relativt højt for at sikre gennemførelsen af den samlede transaktion, 
som overdragelsen af ledningen kun er en del af.”  

39 Se bilag 9, bilagsside 292-295, indlæg af 16. november 2012. 
40 Se bilag 9, bilagsside 271-273, indlæg af 27. september 2012. 
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Dette udsagn er urigtigt: Som det er Farum Fjernvarme bekendt, gennemførtes 
overdragelsen af Hillerød Kraftvarmeværk og den sydlige transmissionsledning 
via to separate transaktioner: Hillerød Kraftvarmeværk(inklusiv den nordlige 
transmissionsledning) blev solgt til Hillerød Fjernvarmeforsyning ved en sær-
skilt aftale, og I/S Vestforbrænding erhvervede den sydlige transmissionsled-
ning ved en særskilt aftale. Det er således grundløst tenderende til det injurie-
rende, når det i Farum Fjernevarmes indlæg anføres, at I/S Vestforbrænding 
skulle have betalt en overpris for den sydlige transmissionsledning for at ”sikre 
gennemførelsen af den samlede transaktion”.  

68. Vestforbrænding anfører41:  

Når de indgåede varmeaftaler maksimerer varmeprisen begrænses indtægts-
grundlaget, men da der ikke kan indregnes fulde afskrivninger, bliver den var-
meprismæssigt nedskrevne værdi tilsvarende højere. 

For den sydlige transmissionsledning er det således varmekontrakterne, som 
sætter grænsen for, hvilken afskrivning der kan indregnes i varmepriskalkulati-
onen og ikke omvendt. 

Farum Fjernvarme anfører på side 2, at der ikke knytter sig nogen uudnyttet sy-
nergieffekt til den sydgående transmissionsledning, som kan begrunde, at mar-
kedsprisen er højere end den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. 

Da den varmeprismæssigt nedskrevne værdi er højere end markedsprisen for 
transmissionsledningen, er forholdet ikke relevant. 

For en ordens skyld kan det dog oplyses, at I/S Vestforbrænding ved fastsættel-
sen af købsprisen på 54,5 mio. kr. i 2011 bl.a. vurderede, at der ville være en 
væsentlig synergi i at forbinde den sydlige transmissionsledning med det øvrige 
transmissionssystem til I/S Vestforbrændings anlæg og herefter at afsætte en 
væsentlig varmemængde gennem den sydlige transmissionsledning. 

På grundlag af en omkostningsbestemt pris ab værk tillagt transmissionsom-
kostninger er det vurderet, at varmeprisen i de forsynede områder vil falde, 
selvom købsprisen på 54,5 mio. kr. indregnes i prisen for de kommende varme-
leverancer. Vederlaget for overdragelse af ledningen vil således ikke føre til en 
højere pris, end hvis overdragelsen ikke finder sted. 

Det bemærkes i den forbindelse, at I/S Vestforbrænding ikke ønsker at gøre 
brug af den varmeprismæssigt nedskrevne værdi, men kun købsprisen, som 
fremtidigt afskrivningsgrundlag. 

I/S Vestforbrænding er naturligvis enig i, at de fremtidige afskrivninger ikke må 
overstige den varmeprismæssigt nedskrevne værdi, hvilket er årsagen til, at den 

41 Se bilag 9, bilagsside 274-276 og 292-295, indlæg af 28. september 2012 og 16. novem-
ber 2012. 
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betingede købsaftale indeholder en betingelse om, at købsprisen ikke må over-
stige den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. 

Da I/S Vestforbrænding kun indgik aftale om overtagelse af den sydgående 
transmissionsledning, havde I/S Vestforbrænding ingen interesse i at betale en 
overpris, som det indikeres i Farums Fjernvarmes indlæg. Når den pris, Hillerød 
Forsyning betalte for Hillerød Kraftvarmeværk og den nordlige transmissions-
ledning, er lavere, skyldes det, at de indtægter, disse aktiver kan generere pga. 
elpriser, naturgaspriser og de indgåede varmeaftaler, er lavere og forbundet med 
en større risiko. 

Der er således ikke foretaget en ”skævdeling”, og den forholdsmæssige forde-
ling af købesummen i 2011 kan derfor anvendes ved fordelingen af købesum-
men på 242 mio. kr. i 2006. 

Det gøres gældende, at Vattenfalls fordeling af den samlede købesum i Separa-
tion Agreement på de enkelte overtagne aktiver er retvisende. 

Det må lægges til grund, at fordelingen er foretaget i overensstemmelse med 
reglerne i bl.a. afskrivningslovens § 45, stk. 2, hvorefter sælger og køber ved 
salg af aktiver skal foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede 
salgssum på de virksomheder og aktiver, der er omfattet af overdragelsen. 

Ved fordelingen af købesummen efter afskrivningsloven skal aktiver omfattet af 
overdragelsen ansættes til handelsværdien. (Jf. forarbejderne til § 45, stk. 2 – 
LFF 1999-11-03 nr. 85)  

Det bemærkes i den forbindelse, at fordelingen er foretaget af en statsautoriseret 
revisor i forlængelse af overdragelsen og således længe inden Farum Fjernvar-
me rejste nærværende sag ved Energitilsynet. 

Det kan derfor lægges til grund, at markedsprisen for Hillerød Kraftvarmeværk 
med tilhørende transmissionsledninger var 242 mio. kr. pr. 1. juli 2006. 

Farum Fjernvarme anfører i indlægget, at det er Hillerød Forsyning, der har 
købt den sydgående transmissionsledning af Vattenfall og har videresolgt 
transmissionsledningen til I/S Vestforbrænding med samtidig indgåelse af en 
transmissionsaftale. På den baggrund konkluderer Farum Fjernvarme, at de in-
volverede parter frit har kunnet fordele den samlede købesum på aktiverne, og 
at købesummen på den sydgående transmissionsledning derfor er kunstigt høj. 

Dette udsagn er urigtigt. 

Som tidligere oplyst under sagen blev overdragelsen af Hillerød Kraftvarme-
værk med nordgående transmissionsledning og overdragelsen af den sydgående 
transmissionsledning gennemført ved to separate transaktioner. Hillerød Kraft-
varmeværk og den nordgående transmissionsledning blev solgt til Hillerød For-
syning ved en særskilt aftale, og den sydgående transmissionsledning blev solgt 
til I/S Vestforbrænding ved en særskilt aftale. 
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Energitilsynet kan derfor lægge til grund, at der er indgået en betinget købsafta-
le mellem I/S Vestforbrænding og Vattenfall vedrørende den sydgående trans-
missionsledning, hvor markedsprisen pr. 1. januar 2011 er fastsat til 54,5 mio. 
kr. 

Prisen kan derfor anvendes som grundlag for fordelingen af den samlede mar-
kedspris pr. 1. juli 2006, hvorved der fremkommer en markedspris for transmis-
sionsledningen på 138,8 mio. kr. 

Der er heller ikke grundlag for at reducere den dokumenterede markedspris, 
hvis der ikke kan dokumenteres synergieffekter, der kan begrunde, at markeds-
prisen er højere end den varmeprismæssigt nedskrevne værdi (hvilket i øvrigt 
ikke er tilfældet). Vattenfalls motiver til i 2006 at erhverve transmissionsled-
ningen fra Energi E2 til den angivne markedspris på 138,8 mio. kr. er således 
sagen uvedkommende. 

 

3.5.5 Farum Fjernvarmes argumenter mod Vattenfalls og Vestforbræn-
dings markedsprisopgørelse  

69. Farum Fjernvarme afviser, at den aftalte købesum mellem Vat-
tenfall og Vestforbrænding i 2011 udtrykker nogen markedspris eller 
relevant fordeling, og at prisfastsættelsen på aktiver i handlen mellem 
DONG og Vattenfall i 2006 er relevant42:  

Farum Fjernvarme er opmærksom på, at Vattenfall den 22. december 2010 
på vegne af DONG har tilbudt Farum Fjernvarme at denne kunne købe led-
ningen for 54,4 mio. kr. med overtagelse den 1. januar 2011. 

Beløbet svarede til et købstilbud på ledningen, som Vattenfall på daværende 
tidspunktet skulle have modtaget fra I /S Vestforbrænding. 

Man kan naturligvis anføre, at den tilbudte pris på 54,4 mio. kr. svarer til 
markedsprisen, alene fordi prisen er fremkommet ved forhandling mellem 
to af hinanden uafhængige parter, nemlig Vattenfall og I/S Vestforbrænding. 

Farum Fjernvarme skal imidlertid hertil bemærke, at overdragelsen mellem Vat-
tenfall og I/S Vestforbrænding ikke kun omfatter den sydgående transmissions-
ledning, men bl.a. også Hillerød Kraftvarmeværk. Vattenfall og I/S Vestfor-
brændings fælles prissætning af transmissionsledningen kan således ikke ansku-
es isoleret. De to parter har på grund af Farum Fjernvarmes forkøbsret til led-
ningen en fælles interesse i, at prisen for netop dette aktiv sættes relativt højt for 
at sikre gennemførelsen af den samlede transaktion, som overdragelsen af led-
ningen kun er en del af.  

42 Se bilag 9, bilagsside 277-291 og 297-301, indlæg af 5. november 2012 og 5. december 
2012. Dette er et blandt flere steder i materialet i sagen, at prisen i det andet tilbud og den 
betingede overdragelse til Vestforbrænding er omtalt som 54,4 mio. kr., hvilket er en fejl.  
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Købesummen for ledningen på 54,5 mio. kr., som er fastsat af Vattenfall og I/S 
Vestforbrænding, udtrykker ikke nogen markedspris i sig selv. 

I/S Vestforbrænding tog som nævnt i selskabets eget indlæg af 28. september 
2012 netop forbehold for, at købsprisen ikke må overstige den varmeprismæs-
sigt nedskrevne værdi. Før den varmeprismæssigt nedskrevne værdi er fast-
sat, kan der under alle omstændigheder derfor heller ikke fastsættes nogen 
markedspris. 

Det har således stået de involverede parter Hillerød Kraftvarmeværk ApS, I/S 
Vestforbrænding og Vattenfall frit for at fordele den samlede købesum på 92 
mio. kr. for Hillerød Kraft- varmeværk med tilhørende nord- og sydgående 
transmissionsledning mellem aktiverne med det resultat, at der via en sale and 
lease back aftale med tilhørende varmeleveranceaftale kunne laves en ”kunstig 
høj pris” på transmissionsledningen. 

Den aftalte pris mellem Vattenfall og I /S Vestforbrænding kan i dette til-
fælde således ikke danne udgangspunkt for fastsættelsen af markedsprisen 
efter varmeforsyningslovens § 21 f, stk. 4, da den aftalte pris for ledningen 
ikke kan opgøres isoleret fra vederlaget for de øvrigt overdragne aktiver, 
herunder Hillerød Kraftvarmeværk. 

Hillerød Forsyning A/S’ pris for såvel den nordgående transmissionsledning og 
Hillerød Kraftvarmeværk udgør sammenlagt ca. 35 mio. kr. Til sammenligning 
skal nævnes, at den nord- og sydgående transmissionsledning er etableret med 
samme dimensioner og på samme tidspunkt. Den nordgående transmissionsled-
ning er 13 km. lang og, den sydgående transmissionsledning er 17 km. lang.  

Grundlaget for den indbyrdes fordeling af købesummen for den samlede ak-
tivoverdragelse mellem DONG og Vattenfall, som Vattenfalls opgørelse byg-
ger på, er aldeles udokumenteret. Det gælder både i forhold til de anvendte 
vurderingsprincipper og det konkrete vurderingsgrundlag i form af regnskabs-
oplysninger, tekniske due diligence-undersøgelser mv. 

Selv hvis den fornødne dokumentation antages at foreligge, er fordelingen 
som nævnt af Vattenfall selv foretaget af skattemæssige og regnskabsmæssige 
grunde og efter indgåelsen af den samlede overdragelsesaftale. Fordelingen 
vedrører således ikke parternes forudgående aftale om, hvad prisen for det 
konkrete aktiv skal være, hvilket som minimum må være betingelsen for at an-
vende fordelingen som udgangspunkt for fastsættelsen af en markedspris. 

Vattenfalls beregningsmetode indebærer reelt, at de ovenfor anførte usikkerhe-
der ved fordelingen af købesummen mellem DONG og Vattenfall henholdsvis 
den fastsatte købesum på 54,5 mio. kr. multipliceres. 

De to beløb vil så meget desto mere derfor heller ikke kunne anvendes som 
grundlag for opgørelsen af en markedspris i 2006. 

Udover at henvise til det allerede anførte i  indlægget af 5. november 2012 
skal Farum Fjern- varme bemærke, at opgørelsen fra Vattenfall A/S som 
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ovenfor anført bygger på en voldsom overvurdering af ledningens markeds-
pris i 2006, hvis det lægges til grund, at ledningen blot 4 år senere måtte 
sælges til I/S Vestforbrænding for et beløb, der var 60,7 pct. lavere. 

Hertil kommer som også anført i indlægget af 5. november 2012, at overdragel-
sen i 2006 omfattede en række anlæg, hvor den indbyrdes fordeling af over-
overdragelsessummen mellem de enkelte anlæg ikke var aftalt mellem parterne 
på forhånd, men opgjort efterfølgende uden reelt at have genstand for modstå-
ende forhandlinger mellem parterne, som Energitilsynet ellers forudsætter.  

I/S Vestforbrænding anfører, at opgørelsen af den samlede pris for Hillerød 
Kraftvarmeværk med tilhørende transmissionsledninger til 242 mio. kr. per 
1. juli 2006 svarede til markedsprisen, da opgørelsen er foretaget af en 
statsautoriseret revisor efter - antageligvis - bl.a. afskrivningslovens § 45, 
stk. 2. 

At opgørelsen er foretaget af en statsautoriseret revisor, udelukker heller ik-
ke, at opgørelsen kan være forkert selv efter afskrivningslovens § 45, stk. 2, 
da fordelingen af salgssummen efter denne bestemmelse jo i sidste ende be-
ror på skattemyndighederne. 

Den særlige interesse, som begrundede, at Vattenfall A/S i 2006 muligvis er-
hvervede ledningen til en væsentligt højere pris end markedsprisen, kan 
således ikke begrunde en højere fastsættelse af markedsprisen efter varme-
forsyningslovens § 23 f, stk. 4. 

3.5.6 Energitilsynets kompetence til at regulere for perioden 2006-2014 

70. Farum Fjernvarme gør gældende, at varmeforsyningslovens § 23 
f, stk. 4, giver Energitilsynet kompetence til at inddrage mellemlig-
gende forhold i afgørelsen om vilkår for forkøbsretten i form af en re-
gulering af markedsprisen frem til tidspunktet for afgørelse43: 

Farum Fjernvarme er dog principielt enig i, at udgangspunktet for værdian-
sættelsen efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, må være tidspunktet for 
den påtænkte transaktion, der udløste forkøbsretten oprindeligt, dvs. 2006. 

Af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, må imidlertid også følge, at Energi-
tilsynet ved fastsættelsen af vilkårene for overdragelsen skal inddrage de mel-
lemkommende forhold, der er fremkommet siden tidspunktet for den oprindeligt 
påtænkte transaktion. 

I/S Vestforbrænding anfører i sit indlæg af 16. november 2012, at de mellem-
kommende indtægter og omkostninger vedrørende ledningen må reguleres via 
en refusionsopgørelse. Farum Fjernvarme gør gældende, at den mellemkom-
mende regulering, uanset hvordan den betegnes, nødvendigvis må svare til æn-

43 Se bilag 9, bilagsside 279-301, indlæg af 5. december 2012. 
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dringerne i ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi over den mellem-
liggende periode.  

Energitilsynet skal herunder indregne et fradrag i markedsprisen for den del af 
de mellemliggende varmebetalinger, der reelt modsvarer afskrivninger og hen-
læggelse i henhold til varmeforsyningsloven. 

Hvis markedsprisen som anført af Farum Fjernvarme skal opgøres med ud-
gangspunkt i ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi, vil denne reelt 
herefter svare til ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi på det tids-
punkt, hvor Energitilsynets afgørelse efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 
4, foreligger. 

71. Vestforbrænding bemærker, at de mellemkommende indtægter og 
omkostninger vedrørende ledningen må reguleres via en refusionsopgø-
relse44:  

Da markedsprisen fastsættes pr. 1. juli 2006, vil det være naturligt at Energitil-
synet fastsætter som et yderligere vilkår for overdragelsen, at der skal udarbej-
des en sædvanlig refusionsopgørelse for perioden efter den 1. juli 2006, der sik-
rer, at køber afholder udgifter og oppebærer indtægter for perioden efter den 1. 
juli 2006, jf. ovenfor. 

De mellemkommende indtægter og omkostninger vedrørende ledningen må – i 
lighed med almindelige transaktioner – reguleres via en refusionsopgørelse. 
Energitilsynet kan fastsætte dette som et vilkår for udnyttelsen af forkøbsretten, 
men har ikke hjemmel til at indregne et fradrag i markedsprisen. 

72. Vattenfall tilslutter sig Vestforbrændings vurdering uden yderlige-
re tilføjelser45. 

3.6 Revisorvurdering af markedspris 

73. Som ovenstående afsnit 3.5 viser, vurderer parterne i sagen den 
konkrete markedspris på transmissionsledningen pr. 1. juli 2006 vidt for-
skelligt, henholdsvis ca. 36,9 mio. kr. og 138,8 mio. kr.  

74. Sekretariatet har indhentet en ekstern revisors vurdering af mar-
kedsprisen for transmissionsanlægget til brug for/supplement til sekretari-
atets vurdering og fastsættelse af markedsprisen. Rammerne for opgaven 
og sekretariatets brug af vurderingen ved denne afgørelsen er nærmere 
omhandlet i afsnit 5.3. 

44 Se bilag 9, bilagsside 292-295, indlæg af 16. november 2012. 
45 Se bilag 9, bilagsside 296, indlæg af 26. november 2012. 
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75. Sekretariatet har valgt det Statsautoriserede Revisionspartnersel-
skab Beierholm ud fra kriterier om uafhængighed af sagens parter og erfa-
ring med prisfastsættelse. Sekretariatet har ved valget af Beierholm såle-
des lagt vægt på, at Beierholm ikke er revisor for eller har rådgivet nogen 
af parterne tidligere i sagen. Beierholms vurdering af markedspris er ved-
lagt i sin helhed som bilag 13. Beierholm har præciseret, at prisangivelser 
i vurderingen – bortset fra det oprindelige byggeregnskab m.v. – er i kro-
ner pr. 1. juli 2006. 

76. Oversigt over det materiale fra sagen, som Beierholm har haft til 
rådighed, fremgår på side 17 i revisorvurderingen.  

3.7 Høring 

77. Udkast til afgørelse i sagen blev sendt i høring den 11. september 
2014 med frist senest 10. oktober 2014. Efterfølgende har der været en 
kort dialog med alle parterne om det emne i høringssvarene, som er først i 
gennemgangen efter punkt 79.46 

78. Energitilsynet har modtaget høringssvar på høringen den 11. sep-
tember 2014 fra Farum Fjernvarme og Vestforbrænding. Vattenfall har 
tilsluttet sig høringssvaret fra Vestforbrænding, og DONG havde ikke 
bemærkninger. 

79. Nedenfor refereres de høringssvar, Energitilsynet sekretariat har 
modtaget. Svarene er refereret opdel på emner, som efterfølges af sekreta-
riatets bemærkninger i kursiv. 

Præcisering af aktivet omfattet af forkøbsretten 

Farum Fjernvarme har anført, at det bør præciseres, at veksleran-
læg hos Farum Fjernvarme, Værløse Varmeværk og Farum Kas-
serne indgår i aktivet den sydlige transmissionsledning. 

Vattenfall har foreslået, at ledningen afgrænses fra og med afspær-
ringsventiler på Hillerød Kraftvarmeværk og til og med afspær-
ringsventiler på tilslutningsledninger til Farum/ Værløses varme-
centraler og pumpestationer. 

Alle parter har tilsluttet sig en formulering, som kombinerer de 2 
forslag, og er enige i, at der alene er tale om en præcisering i for-
hold til indstillingen og afsnit 5.1.3 i høringsudkastet.  

Sekretariatet har præciseret som foreslået. 

46 Høringssvarene fremgår af bilag 15.  
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Begrebet markedspris 

Vestforbrænding kan fuldt ud tilslutte sig, at begrebet markedspris 
i varmeforsyningslovens § 23 f må forstås som den pris, der kan 
opnås på et marked efter forhandling mellem en uafhængig køber 
og sælger, og at tilsynet ikke skal censurere en faktisk tilbudt pris. 

Farum Fjernvarme har ikke i sit høringssvar kommenteret sekreta-
riatets forståelse af begrebet markedspris. 

Kriterierne i vurderingen af markedspris 

Farum Fjernvarme anfører, at den høje pris på transmissionsled-
ningen alene er betinget af det samtidige udkast til afgørelse om 
afskrivningsgrundlaget for den sydgående transmissionsledning 1. 
januar 2011, hvor Farum Fjernvarme mener, at der lægges vægt på 
en ensidigt udarbejdet summarisk priseftervisning. 

Farum Fjernvarme anfører videre, at der i det samlede skøn ek-
sempelvis bør lægges vægt på det forhold, at de poster i bygge-
regnskabet, som er relateret til den sydgående transmissionsled-
ning ifølge Beierholms opgørelse udgør 95,424 mio. kr., og at der 
i 2006 var forløbet 10 år, efter ledningen blev bygget.  

Farum Fjernvarme har ikke anført andre eksempler. 

Vestforbrænding oplyser, at man ikke har vurderet forudsætnin-
gerne for Beierholms fastsættelse af den teoretiske markedspris 
nærmere, men gør gældende, at der i den teoretiske opgørelse af 
markedsprisen ikke er taget hensyn til, at den sydlige transmissi-
onsledning af strategiske grunde blev handlet til en relativt højere 
pris i 2006 end DCF-modellen (Discounted Cash Flow) tilsiger. 

For så vidt angår det samtidige udkast til afgørelse i sagen om af-
skrivningsgrundlaget for den sydgående transmissionsledning, 
henviser sekretariatet til dette. Sekretariatet kan dog oplyse, at det 
i udkastet ikke er de summariske priseftervisninger, som er afgø-
rende, men det juridiske grundlag for, hvilke skridt der skal tages 
hvornår for at foretage en afskrivning i varmeforsyningslovens 
forstand. Da disse handlinger ikke har været foretaget, finder se-
kretariatet, at der ikke er afskrevet i varmeforsyningslovens for-
stand. Det er korrekt, at denne vurdering er i overensstemmelse 
med de summariske priseftervisninger, men det er ikke dem, som 
er begrundelsen for udkastet til afgørelse i sagen. 
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Farums Fjernvarmes anbringende om i nærværende sag at lægge 
vægt på pris i byggeregnskab og 10 års tidsforløb efter opførelsen 
er ikke medtaget som et selvstændigt pejlemærke i sekretariatets 
høringsudkast, så sekretariatet anser også kommentaren som en 
kommentar om, at det burde være et pejlemærke/ kriterium for 
skønnet. 

Sekretariatet er principielt enigt i, at i en verden uden prisudvik-
ling, inflation og udsving i markedsposition burde beløbet fra 
byggeregnskabet og de forløbne 10 år udgøre et selvstændigt kri-
terium/ pejlemærke for skønnet uden inddragelse af andre forhold. 

Sekretariatet mener dog, at en markedspris netop skal forholde sig 
til de faktiske markedsforhold på tidspunktet og i inddragelsen af 
byggeregnskabet og den forløbne tid også må relatere sig til den 
faktiske omverden, herunder anlæggets forventede levetid og den 
mellemliggende prisudvikling m.v. Det bygger på den samme for-
tolkning af begrebet markedspris som afvisningen af, at den ned-
skrevne genanskaffelsesværdi i sig selv altid automatisk er lig med 
markedsprisen, jf. afsnit 5.2. 

Sekretariatet har fået udarbejdet en revisorvurdering som omtalt i 
afsnit 3.6 og 5.3. Af vurderingen fremgår, at byggeregnskabet er 
anvendt i den samlede vurdering i forbindelse med pejlemærket 
kostpris/ nedskrevne genanskaffelsesværdier, jf. punkt 3.2. Det an-
føres i revisorvurderingen, at den nedskrevne genanskaffelsesvær-
di (af revisor kaldet kostprisen efter indeksering af prisstigninger 
og med fradrag af levetidsafskrivninger som udtryk for nedslid-
ningen) er ca. 108 mio. kr., og kostprisen for den sydgående led-
ning i 2006 ville have været 141,472 mio. kr. (punkt 3.7, med hen-
visning til prislister og Danmarks Statistik i punkt 3.3-3.6, hvor 
der ses på prisudvikling på 4 forskellige områder, som indgik i 
byggeriet: timefortjenesten for den private sektor indenfor bygge 
og anlæg, jernkonstruktioner under anlæg, centraler og jordar-
bejder under anlæg). Desuden oplyses en forventet levetid på 50 
år med henvisning til, hvad der for sekretariatet fremstår som re-
levante kilder (punkt 3.8).  

Inddragelsen af den faktiske udvikling betyder således, at en mar-
kedspris på 90 mio. kr. i 2006 ikke bare er 5 mio. kr. lavere end 
prisen for at bygge transmissionsledningen i 1996 som anført af 
Farum Fjernvarme, men samtidig er 51 mio. kr. lavere end prisen 
for at bygge en tilsvarende ledning i 2006, fordi udviklingen inde-
bærer, at det ville have kostet ca. 141 mio. kr. i stedet for de ca. 95 
mio. kr. i 1996.  
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I lyset af sekretariatets fortolkning af begrebets markedspris, fin-
der sekretariatet, at det ville være direkte usagligt at opstille et 
selvstændigt kriterium/ pejlemærke, som kun bygger på bygge-
regnskab og tidsforløb siden opførsel, fordi et sådant kriterium/ 
pejlemærke savner tilknytning til det faktisk forekommende mar-
ked i 2006, inden finanskrisen.  

På denne baggrund finder sekretariatet ikke, at der foreligger op-
lysninger som gør, at byggeregnskabet og den forløbne periode på 
10 år udover at indgå i kriteriet/ pejlemærket nedskrevne genan-
skaffelsesværdier, som det i forvejen er tilfældet, også eller alene 
bør indgå som et selvstændigt kriterium/ pejlemærke for det sam-
lede skøn over markedsprisen.  

I forhold til Vattenfalls synspunkt bemærker sekretariatet, at der 
ikke ved handlen i 2006 forelå et tilbud på den sydgående trans-
missionsledning alene, der efter den opfattelse af begrebet mar-
kedspris, som efter sekretariatets vurdering finder anvendelse i 
sager efter varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 4, direkte udgør en 
sådan markedspris. Vattenfall og DONG valgte at foretage en 
samlet handel af en række aktiver og anlæg, uden at der i denne 
handel blev aftalt en pris på den sydgående ledning, som var un-
derlagt forkøbsret efter varmeforsyningsloven. Havde parterne 
derimod ved handlen aftalt en pris på den sydgående transmissi-
onsledning, ville det have været et oplagt udgangspunkt for afgø-
relsen. 

Den strategiske værdi, Vattenfall internt måtte have tillagt købet 
af den sydlige transmissionsledning, har således ikke manifesteret 
sig i et tilbud og en overensstemmende accept fra sælger på det 
relevante aktiv alene, men i en samlet pris på en lang række an-
læg, hvor det ikke er observerbart, præcis hvad markedsprisen for 
den sydlige transmissionsledning var i 2006. 

Som sagen foreligger finder sekretariatet derfor, at det ikke vil 
være sagligt at anvende eventuelle interne overvejelser om strate-
gisk betydning som hverken ensbetydende med markedsprisen el-
ler som blot et kriterium / pejlemærke for en skønsmæssigt fastsat 
markedspris ud fra den fortolkning af begrebet markedspris, som 
efter sekretariatets opfattelse må finde anvendelse, jf. afsnit 5.2. 

Ud over de allerede beskrevne usikkerheder ved at anvende hand-
lerne i 2011 som fordelingsnøgle på den fordelte puljepris for 
2006 handlen, jf. afsnit 5.3.1, kan det også tilføjes, at det er be-
hæftet med stor usikkerhed, om aftalerne med de nye købere i 
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2011 afspejler samme strategiske overvejelser i forhold til de 3 ak-
tiver i puljeprisen (Hillerød Kraftvarmeværk, den nordgående og 
den sydgående transmissionsledning), som Vattenfall måtte have 
haft i 2006. 

Sekretariatet bemærker overordnet, at der i sagen, som det frem-
går i afsnit 5.3, er pejlemærker/ kriterier, som trækker i forskellig 
retning for fastsættelsen af markedsprisen. Den skønsmæssige 
fastsættelse af markedspris bygger på en samlet afvejning. Parter-
ne har i høringssvarene udvalgt at kommentere enkelte forhold, 
som ville kunne tale for en for hver af dem gunstigere pris. 

Som nævnt finder sekretariatet ikke, at høringssvarene indeholder 
oplysninger, der ændrer vurderingerne i afsnit 5.3.1 og 5.3.2.  

Det samlede skøn over markedsprisbeløbets størrelse 

Farum Fjernvarme anfører, at der i det samlede skøn eksempelvis 
bør lægges vægt på det forhold, at de poster i byggeregnskabet, 
som er relateret til den sydgående transmissionsledning ifølge 
Beierholms opgørelse udgør 95,424 mio. kr., og at der i 2006 var 
forløbet 10 år. Farum Fjernvarme har ikke anført andre eksempler. 

Vestforbrænding gør gældende, at sekretariatet ved at fastsætte 
markedsprisen til den laveste af de af Beierholm opgjorte teoreti-
ske markedspriser ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til den fakti-
ske puljepris og til Vattenfalls begrundelse for at erhverve trans-
missionsledningen. 

Disse forhold fører efter Vestforbrændings opfattelse til, at mar-
kedsprisen for den sydlige transmissionsledning skal fastættes i 
den høje ende af det af Beierholm opgjorte udfaldsområde, dvs. 
nærmere de 112 mio. kr. 

Sekretariatet henviser til behandling af emnet ”Kriterierne i vur-
deringen af markedspris” i høringssvarene ovenfor, som angår 
muligheden for dels at lægge vægt på byggeregnskabet og den for-
løbne tidsperiode mellem transmissionsledningens etablering og 
overdragelse i 2006 isoleret set i samlede afvejning ved den 
skønsmæssige fastsættelse af markedspris, og dels at lægge vægt 
på Vattenfalls mulige strategiske overvejelser. 

Af samme årsager som nævnt afslutningsvis i behandlingen af em-
net ”Kriterierne i vurderingen af markedspris” finder sekretaria-
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tet ikke, at høringssvarene indeholder oplysninger, som ændrer 
det samlede skøn i afsnit 5.3.3.  
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4. Lovgrundlag 

80. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har 
relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterføl-
gende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrund-
laget. Gennemgangen omfatter det overordnede tema, sagen vedrører: 
Rammerne for Energitilsynets kompetence til fastsættelse af vilkår, her-
under markedspris og regulering af mellemperiode, ved forkøbsret efter 
varmeforsyningsloven.  

81. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i 
retskildehierarkiet, således at lov og bekendtgørelser citeres før eventuel 
retspraksis og de lidt blødere retskilder som litteratur, der citeres afslut-
ningsvis. På grund af sammenhængen med lov og forarbejder til lovgiv-
ningen, citeres forarbejder før eventuel retspraksis. 

82. Farum Fjernvarme har anført, dels at hensynet til overholdelsen af 
varmeforsyningslovens prisregulering indgår ved fastsættelsen af mar-
kedsvilkårene for overdragelsen efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 
4, dels at markedsprisen for den sydgående transmissionsledning højest 
kan fastsættes til ledningens varmeprismæssigt nedskrevne værdi, idet 
indtægtsgrundlaget fra ledningen begrænses af varmeforsyningslovens 
prisregulering, herunder lovens § 20, stk. 7. Disse bestemmelser samt de 
overordnede prisbestemmelser i § 20, stk. 1 og 2, er derfor kort behandlet 
nedenfor.  

83. Sekretariatet har desuden inddraget bestemmelser om markeds-
mæssige vilkår i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven samt ind-
draget generel litteratur om forkøbsret, særligt i forbindelse med fast 
ejendom.  

84. Under sagens behandling ved Energiklagenævnet henviste Farum 
Fjernvarme desuden til retstilstanden i lejelovens bestemmelser om til-
budspligt ved afståelse af ejendom47, der efter deres indhold i vidt omfang 
svarer til reglerne om forkøbsret efter varmeforsyningslovens § 23 f. Se-
kretariatet har også medtaget disse bestemmelser, som gennemgås afslut-
ningsvis i kapitlet.  

85. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet 
for at fremhæve den pågældende tekst.  

47 Indlæg til Energiklagenævnet af 9. november 2011 og 9. januar 2012, se henholdsvis bi-
lag 5 og bilag 7. I indlægget blev også henvist til den artikel, som er medtaget i afsnit 
4.11.2.     
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4.1 Varmeforsyningslovens bestemmelser om forkøbsret 

86. Varmeforsyningsloven indeholder i § 23 f, bestemmelser om for-
købsret i forbindelse med salg af anlæg til fremføring af opvarmet vand 
eller damp, herunder i stk. 4 om Energitilsynets kompetence. Bestemmel-
serne lyder, 

§ 23 f. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes 
af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås 
til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til 
markedspris.   
Stk. 2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af 
de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til 
andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at 
købe anlægget til markedspris. ] 
Stk. 3. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved afståelse 
af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller af ejer-
andele i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg. 
Stk. 4. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller kommu-
nen ikke inden tre måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilkendegiver at 
ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget fastsættes i mangel af 
mindelig overenskomst af Energitilsynet.  
Stk. 5. En aftale, som er indgået i strid med stk. 1, 2 eller 3, er ugyldig. 

87. Varmeforsyningslovens § 23 f blev indsat ved lovforslag nr. 240 
til lov om ændring af lov om varmeforsyning, som fremsat den 29. marts 
2000 af miljø-og energiministeren. Af lovforslagets generelle bemærk-
ninger til bestemmelsen fremgår følgende:  

Anlæggene til fremføring af opvarmet vand eller damp udgør det væsentligste 
element for kommunernes og forbrugernes indflydelse på varmesektoren, da 
disse anlæg udgør den nødvendige infrastruktur, der forbinder varmeprodukti-
onsanlægget og forbrugeren. Disse anlæg ønskes derfor som udgangspunkt fri-
holdt af kommercielle interesser. 

På den baggrund foreslås det, at der i varmeforsyningsloven indføres regler om 
forkøbsret, således at forbrugerejede fremføringsanlæg ved salg først skal tilby-
des den eller de kommuner, hvori det pågældende anlæg er beliggende, og at 
anlæg, der ikke er ejet af de tilsluttede forbrugere, som hovedregel først skal til-
bydes disse forbrugere. 

88. Af lovforslagets specielle bemærkninger til bestemmelsen frem-
går,  

[…] 
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Med § 23 f indføres der en forkøbsret for forbrugerne henholdsvis kommunerne 
ved salg af distributions- eller transmissionsanlæg. Ejer forbrugerne på salgs-
tidspunktet ikke anlægget, tilfalder forkøbsretten som udgangspunkt forbruger-
ne, hvorimod retten tilfalder kommunen, når anlægget, der sælges, er forbruger-
ejet. 

Bestemmelsen har til formål at sikre, at forbrugerne og kommunerne, såfremt 
de eksisterende ejere måtte ønske at sælge, får mulighed for at opretholde den 
forbrugerindflydelse og kommunale indflydelse, som varmeforsyningssektoren 
er præget af i dag. Bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret skal derfor ikke 
finde anvendelse i situationer, hvor anlægget overdrages til en anden kommune. 
Endvidere vil forkøbsretten vige for forkøbsrettigheder, der måtte eksistere på 
tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. 

Efter stk. 3 gælder forbrugernes og kommunernes forkøbsret også i tilfælde, 
hvor der er tale om afståelse af ejerandele både i et distributions- eller et trans-
missionsanlæg og i en virksomhed, der ejer et distributions- eller et transmissi-
onsanlæg. 

Forkøbsretten bliver kun aktuel, såfremt de nuværende ejere ønsker at afhænde 
anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. Såfremt forbrugerne respektive 
kommunerne ikke inden for en frist på tre måneder erklærer at ville gøre brug af 
forkøbsretten, bortfalder denne. 

Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har for-
trinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen fastsættes 
på almindelige markedsvilkår.  

Kan der ikke opnås enighed om værdien af det pågældende aktiv, vil denne bli-
ve fastsat af Energitilsynet, idet tilsynet i forvejen besidder den nødvendige 
sagkundskab til vurdering af disse spørgsmål.  

 

Hvis en aftale indgås uden iagttagelse af bestemmelserne om forkøbsretten som 
omtalt i stk. 1-3, er aftalen ugyldig. Retsvirkningerne af ugyldighed følger af 
dansk rets almindelige regler. 

[…]” 

89. Regeringen indgik den 22. marts 2000 en aftale med V, KF, SF, 
CD og KRF om reformopfølgning på energiområdet, som bl.a. fastlagde 
de overordnede rammer for den fremtidige udvikling i varmeforsynings-
sektoren. I reformopfølgningen fremgår på side 7:  

For at bevare det ikke-kommercielle ejerskab til fjernvarmenettet får forbruger-
ne, såfremt der ikke er tale om salg til en kommune, en forkøbsret til fjernvar-
menet, der ikke allerede er forbrugerejede. Tilsvarende får kommunerne en for-
købsret til de forbrugerejede net. De fjernvarmenet, der ikke ejes lokalt af for-
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brugerne eller kommunerne, skal udskilles i særskilte selskaber. Endvidere skal 
forbrugerne og/eller kommunerne have en bestemmende indflydelse på netvirk-
somheden. Ved afhændelse af et kommunalt forsyningsanlæg skal en eventuel 
fortjeneste tilbageføres til forbrugerne eller modregnes i det generelle statstil-
skud til kommunen.     
[…] 

90. Folketingets Energipolitiske Udvalg [L 240 - bilag 11, spørgsmål 
9] spurgte ministeren, om ministeren kunne bekræfte, at lovens mulighed 
for at frasælge offentlige fjernvarmenet ikke indebar mulighed for en 
svækkelse af forbrugernes indflydelse, som hidtil var kommet til udtryk 
enten ved direkte forbrugerejede net eller via kommunale net. Ministeren 
svarede hertil:  

Lovforslaget indeholder ikke ændringer i mulighederne for at frasælge offentli-
ge fjernvarmenet. Imidlertid indeholder lovforslaget en styrkelse af forbruger-
nes stilling i forbindelse med eventuelt salg af net, idet der indføres en pligt for 
ejeren til at tilbyde kommunen/forbrugerne at købe anlægget til markedspris, 
inden dette kan afstås til anden side.   

91. Af sammenfatning af høringssvar af 30. marts 2000 vedrørende 
forslag til ændring af varmeforsyningsloven fremgår til § 23 f, jf. bilag 1, 
side 11, bl.a.:  

11. Strukturrationaliseringer i lyset af bestemmelserne om modregning og 
forkøbsret (§ 23 e og § 23 f) 
Enkelte høringssvar (fra Sjællandske Kraftværker og KL) beskæftiger sig med 
konsekvenserne af, at der efter forslagene til § 23 e og § 23 f er adgang til hen-
holdsvis at foretage modregning i kommunernes bloktilskud for det provenu, en 
kommune måtte opnå ved salg mv. af en distributionsvirksomhed, og at aktivere 
en forkøbsret for forbrugerne ved salg af en distributionsvirksomhed.  
[…] 
   
Energistyrelsens kommentarer 
Fjernvarmenet skal drives på basis af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv 
princip. Grundlæggende udgør nettet således ingen selvstændig økonomisk 
værdi. Et modregningsberettiget provenu som følge af et salg mv., vil kun opstå 
enten i de tilfælde, hvor provenuet ikke skal føres tilbage til forbrugerne eller i 
den situation, at det pågældende fjernvarmenet udgør en særskilt markedsmæs-
sig værdi. 
[…]  
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4.2 Varmeforsyningslovens bestemmelser om pris og overdragelser  

92. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, opregner de nødvendige om-
kostninger, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne,     

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg 
med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for le-
vering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra 
naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsy-
ning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og an-
dre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger 
som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energi-
spareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved frem-
medkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etable-
ring og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, § 20 a 
og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til 
andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsy-
ning. 

93. I varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at 
fastsætte regler om at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 
nævnte kan indregnes i priserne,  

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre 
udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog 
stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om 
indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af områdeaf-
grænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 
nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. 

94. Med hjemmel i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, er af-
skrivningsbekendtgørelsen udstedt.48 Bekendtgørelsen fastlægger bl.a. 
rammerne for varmeforsyningsvirksomhedernes ret til at afskrive. For en 
nærmere gennemgang af reglerne heri, henviser sekretariatet til sagen om 
afskrivningsgrundlag på transmissionsledningen.  

95. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, nedlægger et forbud mod 
prisstigninger som følge af vederlag ved salg. Omkostninger, som skyl-
des, at virksomheden skifter ejer, kan således ikke hverken direkte eller 
indirekte overvæltes på forbrugerne,  

48 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser 
til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 08/06/2007. 
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Stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg om-
fattet af stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser 
fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt 
overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af for-
øgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger 
eller forrentning af indskudskapital. 

96. Bestemmelsen i stk. 7, blev indsat ved ændringslov nr. 452 af 
10/06/2003, jf. lovforslag 162 2002/1, som fremsat den 20. februar 2003 
af økonomi- og erhvervsministeren. Af de generelle bemærkninger til lov-
forslaget (hvor bestemmelsen, der senere blev udbygget som § 20, stk. 7, 
var indsat som § 20, stk. 2, 2 pkt.) fremgår,  

Som nævnt har de gældende bestemmelser i el- og varmeforsyningslovene om 
fuld modregning af nettoprovenuet i kommunernes statstilskud fungeret som en 
hæmsko for nødvendige strukturtilpasninger i energisektoren. Lovforslaget in-
deholder regler, der har til hensigt at fremme den naturlige strukturtilpasning. 
Det er imidlertid væsentligt at sikre, at køb og salg af el- og varmeforsynings-
virksomheder ikke indebærer, at priserne fra disse virksomheders ydelser stiger. 
Der skal således ikke være mulighed for, at omkostninger, som skyldes, at virk-
somhederne skifter ejer, bliver overvæltet på el- eller varmeforbrugerne. 

97. Af de specielle lovbemærkninger fremgår, 

Med ændringsforslaget præciseres, at forbrugernes varmepriser ikke må stige, 
alene som følge af overdragelse af virksomheder, der driver kollektiv varmefor-
syning, eller af virksomheder der leverer varme til den kollektive varmeforsy-
ning. 

Varmeforsyningslovens »hvile-i-sig-selv-princip« fører som udgangspunkt til, 
at virksomhedsoverdragelser ikke i sig selv fører til, at varmeforbrugerne bliver 
udsat for prisstigninger. I forbindelse med den øgede handel med energiselska-
ber, som også omfatter fjernvarmeselskaber er der behov for at præcisere, at 
»hvile-i-sig-selv-princippet« skal sikre varmeforbrugerne mod prisstigninger 
som følge af overdragelse af virksomheder. Det betyder f.eks., at der ikke kan 
indregnes finansieringsudgifter, der er knyttet til optagelse af lån til finansiering 
af overdragelsen. På denne baggrund er det fundet hensigtsmæssigt at fastsætte 
et forbud mod overvæltning af sådanne omkostninger på varmeforbrugerne i 
selve lovteksten. 

Det er Energitilsynet, som i forbindelse med behandling af anmeldelse af var-
mepriserne påser, at den foreslåede regel overholdes. 

98. Af bemærkninger til ændringsforslag 11 til lovforslaget, hvorved 
lovforslagets § 20, stk. 2, 2. punktum, blev § 20, stk. 7, under lovbehand-
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lingen, jf. betænkning fra Det Energipolitiske Udvalg af 14/05/2003, 
fremgår  

[…] 
Med ændringsforslag nr. 11 præciseres, at en overdragelse af et kollektivt var-
meforsyningsanlæg ikke i sig selv må føre til stigende varmepriser. Det veder-
lag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af et anlæg, må således ikke 
føre til, at varmepriserne bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt over-
dragelsen ikke havde fundet sted.  

Den del af en købesum, som måtte overstige indskudskapitalen i den overdrag-
ne virksomhed, kan derfor ikke finansieres over varmepriserne. Ved overdra-
gelse af dele af et anlæg vil den del af en købesum, som overstiger den ned-
skrevne værdi af de overdragne aktiver, ligeledes ikke kunne finansieres over 
varmepriserne.  

Såfremt køberen er et kollektivt varmeforsyningsanlæg, er det både priserne for 
ydelser fra det overdragne anlæg og for ydelser fra det købende anlæg, som ikke 
må stige som følge af det vederlag, der betales ved overdragelsen.  

Det vil ikke være foreneligt med bestemmelsen, at en overdragelse af et kollek-
tivt varmeforsyningsanlæg fører til, at afskrivningsgrundlaget som følge af 
overdragelsen forøges, selv om anlægget måtte være overdraget til en højere 
pris end den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. Dette følger af den gældende 
afskrivningsbekendtgørelse, hvorefter der alene kan afskrives på et anlægs vær-
di på det oprindelige idriftsættelsestidspunkt efter bestemmelserne i bekendtgø-
relse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til 
nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsy-
ning.  

Med ændringsforslaget præciseres således, at en køber ikke vil kunne afskrive 
på grundlag af vederlaget for anlægget, men må fortsætte afskrivningerne på 
den nedskrevne værdi af anlægget på købstidspunktet. Dermed slås også fast, at 
overdragelse af et kollektivt varmeforsyningsanlæg ikke kan føre til, at forbru-
gerne kommer til at betale anlægget flere gange over varmepriserne.  

Begrebet »vederlag« inkluderer også eventuelle handelsomkostninger, finansie-
ringsomkostninger, gebyrer etc., der uanset betalingstidspunktet skal erlægges i 
forbindelse med en overdragelse af en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed.  

Ved »hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af stk. 1« forstås overdra-
gelse af hele eller dele af anlægget og ikke overdragelse af selskabsandele (an-
dele, aktier eller anparter).  

Bestemmelsen er ikke til hinder for prisudligningsordninger som led i en struk-
turrationalisering, hvor f.eks. en stor veldrevet kraftvarmeforsyning overtager 
mindre, lokale kollektive varmeforsyningsvirksomheder med forholdsvis høje 
varmepriser.  
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Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at en køber indregner øgede udgifter 
ved erhvervelse af et anlæg, såfremt den købende virksomhed ved udnyttelse af 
synergieffekter vil kunne opnå lavere samlede priser til varmeforbrugerne i så-
vel den overdragne som den købende virksomhed.  

Endvidere forhindrer bestemmelsen ikke, at en ny ejer træffer sædvanlige 
driftsmæssige dispositioner med virkning for varmepriserne. Ændringsforslaget 
forringer således ikke en købers mulighed for i varmepriserne – med den virk-
ning, at priserne vil kunne stige – at indregne omkostninger, som sælgeren kun-
ne have indregnet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven.  

Dette gælder f.eks., hvis sælger kunne have fået Energitilsynets tiltræden til i 
varmepriserne at indregne en større forrentning af indskudskapitalen før salget. 
I så fald vil køber have samme mulighed for at anmode om Energitilsynets til-
træden af at få forrentet en tilsvarende indskudskapital. Det gælder ligeledes, 
hvis sælger f.eks. har været tilbageholdende med både tids- og beløbsmæssigt at 
afskrive på den kollektive varmeforsynings anlægssum for derved at holde var-
meprisen nede og den nye ejer vælger at afskrive med større beløb. Hvis den 
nye ejer f.eks. ønsker at omlægge den kollektive varmeforsyningsvirksomheds 
låneportefølje som led i fordelagtige driftsmæssige dispositioner, f.eks. ved om-
lægning fra indekslån til nominallån, og rentebyrden dermed stiger, vil dette og-
så kunne føre til varmeprisstigninger på kort sigt, men lavere varmepriser på 
længere sigt.  

99. Energitilsynet fremsendte ved brev af 11. marts 2003 under lov-
forslagets behandling høringssvar til den foreslåede bestemmelse. Til 
spørgsmålet om sikring af el- og varmepriserne bemærkede Energitilsy-
net,  

Der er ingen regler i dansk lovgivning, der forbyder en el- eller fjernvarmefor-
synings ejer at afhænde virksomheden til andre. Der er heller ingen regler om, 
til hvilke priser handlerne må indgås.  
[…] 

Med lov nr. 451 af 31. maj 2000 er der i § 23 f indført en forkøbsret for forbru-
gerne henholdsvis kommunerne ved salg af et distributions- eller transmissions-
anlæg. Forkøbsretten har ifølge lovbemærkningerne til formål at sikre, at for-
brugerne og kommunerne, såfremt de eksisterende ejere måtte ønske at sælge, 
får mulighed for at opretholde den forbrugerindflydelse og kommunale indfly-
delse, som varmeforsyningssektoren er præget af i dag.  

Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har for-
trinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi, dvs. en pris, som 
både sælger og køber er villig til at handle til, men samtidig en pris, som har-
monerer dårligt med varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip. 

De nu foreslåede bestemmelser i et nyt § 20, stk. 2, 2. pkt., vil ud fra pålydende 
bevirke, at forbrugere, der ønsker at udnytte forkøbsretten, vil skulle betale af 
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egen lomme ved køb af fjernvarmeforsyningen, hvis markedsprisen, som par-
terne er villige til at handle til, overstiger den nedskrevne anlægsværdi. Dermed 
stiger den samlede betaling til varme. 
[…]  

100. Af sammenfatning af høringssvar af 20. marts 2003 til udkast til 
forslag til ændring af varmeforsyningsloven fremgår til § 20, stk. 2, jf. bi-
lag 1, side 15-16, bl.a.:  

[…] 
Energitilsynet bemærker desuden, at den foreslåede bestemmelse vil bevirke, at 
forbrugere, der ønsker at udnytte forkøbsretten for så vidt angår anlæg til frem-
føring af opvarmet vand eller damp, selv vil skulle betale, hvis den anvendte 
markedspris, overstiger den nedskrevne anlægsværdi; dermed stiger den samle-
de betaling til varme.  

[…] 

Til Energitilsynets bemærkninger vedrørende forkøbsretsbestemmelsen skal 
bemærkes, at den foreslåede bestemmelse om at overdragelse af et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg ikke i sig selv må føre til, at varmepriserne stiger, finder 
anvendelse på alle nye ejere, herunder også nye ejere, der måtte være forbruge-
re. Forbrugere, der erhverver et fremføringsanlæg, vil således heller ikke efter 
forslaget i varmeprisen kunne få indregnet eksempelvis finansieringsudgifter, 
der er knyttet til optagelse af lån til finansiering af overdragelsen.  

 

4.3 Varmeforsyningslovens bestemmelse om Energitilsynets kompeten-
ce 

101. Energitilsynets generelle kompetence efter varmeforsyningslo-
ven49 er bl.a. fastsat i lovens § 21, stk. 4, hvorefter Energitilsynet udøver 
det egentlige offentligretlige tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes 
priser og betingelser:  

Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betin-
gelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller 
regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem 
forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostnings-
fordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6.  

 

49 Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12/2011 med senere ændringer. 
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4.4 Andre bestemmelser i varmeforsyningsloven, der indeholder begre-
bet ”marked” og/eller ”vilkår” 

102. Det påhviler efter varmeforsyningslovens § 6 kommunalbestyrel-
sen at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varme-
forsyningsanlæg med henblik på realisering af den kommunale varmefor-
syningsplan. Dette kan udløse en pligt til overtagelse eller overdragelse, 
som Energitilsynet efter stk. 4 skal fastsætte vilkår for ved parternes 
uenighed. Bestemmelsen lyder,  

Stk.4. Hvis et privat kollektivt varmeforsyningsanlæg ikke mener at kunne op-
fylde et påbud efter stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1-3, kan det kræve, at kommunen over-
tager anlægget. Hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg ikke mener at kunne 
opfylde et påbud efter stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, om etablering af produktionsanlæg 
til kraftvarmeforsyning, vil det være forpligtet til at lade andre overtage etable-
ring og drift af anlægget og i fornødent omfang stille eksisterende faciliteter, 
produktionsanlæg mv. til rådighed. Vilkårene herfor fastsættes i mangel af min-
delig overenskomst af Energitilsynet.  

103. Kompetencen efter § 6, stk. 4, blev overført til Energitilsynet ved 
L 2000 451. Af lovforslag 1999/1 LSF 240, som fremsat den 29. marts 
2000 af miljø- og energiministeren, fremgår til bestemmelsen:   

Henset til de anlæg, det kan komme på tale at skulle værdiansætte, er det fundet 
mest hensigtsmæssigt at henlægge opgaven til Energitilsynet, der snarere findes 
at have den nødvendige sagkundskab herfor end de i lov om offentlige veje an-
førte taksationsmyndigheder. 

104. Bestemmelsen og forarbejderne hertil indeholder ikke fortolk-
ningsbidrag til forståelsen af, hvordan Energitilsynet skal værdiansætte et 
fremføringsanlæg, omfattet af forkøbsretten.    

105. Sekretariatet har ikke i øvrigt kunnet finde afgørelser med hjem-
mel i varmeforsyningslovens § 6, stk. 4, til belysning heraf.  

106. Kommuner skal i medfør af varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1, 
registrere 

modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, 
der ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring 
af opvarmet vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer 
eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomhe-
der.  

107. Bestemmelsen blev indsat ved ændringslov nr. 520 af 07/06/2006.  
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108. Af lovforslagets specielle bemærkninger til bestemmelsen, jf. lov-
forslag 2005/1 LSF 156 som fremsat den 9. februar 2006 af transport- og 
energiministeren, fremgår bl.a.,   

Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for vederlag, der til-
flyder kommuner, herunder også i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte 
eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelinger og vederlag ved afståelse 
kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver, serviceydel-
ser eller rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer 
m.v., og støtte til aktiviteter, som kommunen selv lovligt kunne støtte.  

Hvis den økonomiske værdi består i andet end kontante beløb, skal der foreta-
ges en ansættelse af markedsværdien af de pågældende uddelinger eller veder-
lag pr. rådighedsdatoen, jf. stk. 3.  

109. Heller ikke lovbemærkningerne til denne bestemmelse indeholder 
nærmere fortolkningsbidrag til, hvordan markedsværdien skal ansættes.  

110. Varmedistributionsvirksomheder skal i medfør af varmeforsy-
ningslovens § 28 b, sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparel-
ser. Bestemmelsen i § 28 b, stk. 4, lyder,  

Stk. 4. Aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virk-
somheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markeds-
bestemte vilkår.  

111. Bestemmelsen blev indsat som i § 28 b, stk. 5, ved ændringslov nr. 
520 af 07/06/2006. Ved ændringslov nr. 622 af 11/06/2010 ændredes stk. 
5 til stk. 4.  

112. Af lovforslagets specielle bemærkninger til bestemmelsen, jf. lov-
forslag 2005/1 LSF 156 som fremsat den 9. februar 2006 af transport- og 
energiministeren, fremgår bl.a., 

Aftaler om erhvervelse af energispareydelser skal indgås på markedsbestemte 
vilkår. Dette følger af lovens § 28 b, stk. 5, hvorefter aftaler, som distributions-
virksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne 
virksomheder skal indgås på markedsbestemte vilkår. Det følger af stk. 6, at så-
danne aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, og at Energitil-
synet kan begære dokumentation for, hvordan priser og vilkår er fastsat. Be-
stemmelsen svarer til den tilsvarende bestemmelse i § 46, stk. 2, i elforsynings-
loven og § 28 c stk. 2, i lov om naturgasforsyning.  

113. Forarbejderne indeholder ikke nærmere fortolkningsbidrag til, 
hvad der forstås ved, at aftaler er indgået på markedsbestemte vilkår.    
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4.5 Andre bestemmelser på energiområdet, der indeholder begrebet 
”marked” og/eller ”vilkår” 

114. Elforsyningslovens § 46 indeholder i stk. 1, et krav om, at aftaler, 
som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-
der, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssi-
ge vilkår. En tilsvarende bestemmelse findes i naturgasforsyningslovens § 
28 c, stk. 1.  

115. Ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 er der sket en sproglig præcise-
ring, hvor ordet ”markedsbestemte” ændredes til ”markedsmæssige” i 
begge bestemmelser, og der blev yderligere indsat følgende tekst i be-
stemmelsernes stk. 2:  

Selskaberne udarbejder skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår 
er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af pri-
sernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Energi-
tilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes 
godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. 
Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske re-
gulering af selskabet. 

116. Om ændringerne hedder det i de specielle bemærkninger til hvert 
af lovområderne bl.a.: 

”Ændringen af stk. 1 er en præcisering af, at kollektive elforsyningsvirksomhe-
ders/ de bevillingspligtige selskabers aftaler skal ske på markedsmæssige vilkår, 
dvs. vilkår som kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uaf-
hængige parter.” … 

”Ændringen af stk. 2 fastslår, at de kollektive elforsyningsvirksomheder/ sel-
skaberne skal udarbejde og opbevare en skriftlig dokumentation for, at der er 
handlet markedsmæssigt. Når en aftale indgås, skal der udarbejdes en kortfattet 
beskrivelse af den valgte metode for sikring af markedsmæssigheden af pris-
fastsættelsen. Beskrivelsen vedlægges aftalen som et bilag.” 

”Markedsmæssighed kan sikres på flere måder. Bestemmelsen indebærer såle-
des ikke et generelt krav om at alle aftaler skal sendes i udbud.” 

”... Energitilsynet vil udøve / udøver sit skøn inden for rammerne af OECD’s 
Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Do-
kumentationspligten50«. Energitilsynet skal primært beskæftige sig med væsent-
lige aftaler. 

50 Af Den Juridiske Vejledning 2013-2 fra Skat fremgår følgende under Transfer Pricing, 
Dokumentationspligten, punkt C.D.11.4.4 ”Hvordan skal sammenlignelighedsanalysen be-
skrives”: ”Dokumentationsmaterialet skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse. Sam-
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Da regelgrundlaget vedrørende aftalers markedsmæssighed er ensartede på skat-
teområdet og energiområdet vil det i konkrete tilfælde kunne være hensigts-
mæssigt med en dialog med skatteforvaltningen i forbindelse med Energitilsy-
nets sagsbehandling”. 

4.6 Praksis om varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, herunder forholdet 
til § 21, stk. 4 

117. Afgørelser og tilkendegivelser omtalt i det følgende er medtaget 
som bilag 14 til denne sagsforelæggelse i den rækkefølge, de nævnes, 
bortset fra Energiklagenævnets hjemvisning af nærværende sag og Ener-
gitilsynets tilkendegivelse af 30. maj 2011, som findes henholdsvis i bilag 
8 og bilag 3. 

4.6.1 Energiklagenævnet  

118. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste den 12. marts 2012 
Energitilsynets afgørelse af 13. oktober 2011 om den sydgående transmis-
sionsledning til fornyet behandling i Energitilsynet med henblik på tilsy-
nets fastsættelse af vilkårene for overdragelsen51.  

119. Af Energiklagenævnets begrundelse for hjemvisningsafgørelsen 
fremgår bl.a.:  

[..] 
Energitilsynets generelle kompetence efter varmeforsyningsloven er fastsat i lo-
vens § 21, stk. 4 og 5, hvorefter Energitilsynet udøver det egentlige offentligret-
lige tilsyn med varmeforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. I relati-
on til varmeforsyningslovens § 23 f om forkøbsret, fremgår Energitilsynets 
kompetence af § 23 f, stk. 4, hvorefter tilsynet i mangel af mindelig overens-
komst mellem parterne i forbindelse med fastsættelse af vilkårene for overdra-
gelse kan fastsætte disse vilkår. Energiklagenævnet er på denne baggrund enig 
med Energitilsynet i, at tilsynet ikke har kompetence til at tage stilling til, hvor-
vidt en aftale om overdragelse af et anlæg som nævnt i § 23 f, stk. 1, er sket i 
strid med bestemmelsen, herunder om overdragelsen er ugyldig i medfør af § 23 
f, stk. 5, samt hvad retsvirkningen af ugyldighed i givet fald skal være. […] 

menlignelighedsanalysen skal sammen med beskrivelsen af virksomheden og de kontrolle-
rede transaktioner danne grundlag for en vurdering af, om prisfastsættelsen af de kontrol-
lerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. … Dette sker som 
udgangspunkt ved, at virksomheden og de kontrollerede transaktioner sammenlignes med 
uafhængige virksomheders uafhængige transaktioner. …” 
51 Se også afsnittet 3.3 ”Tidligere behandling af sagen” om forløbet frem til klagenævnets 
afgørelse. 
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Som nævnt ovenfor er Energitilsynets afgørelseskompetence efter § 23 f således 
alene at fastsætte vilkårene for overdragelse, såfremt disse ikke kan fastsættes i 
mindelighed mellem parterne, jf. § 23 f, stk. 4. 

Da Energitilsynet som før nævnt ikke har kompetence til at tage stilling til, om 
en overdragelse er sket i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 23 f, 
stk. 1, er spørgsmålet herom uden betydning for Energitilsynets fastsættelse af 
vilkår efter § 23 f, stk. 4. Energiklagenævnet finder derfor, at tilsynet i den kon-
krete situation, hvor transmissionsledningen ved forkøbsretten er blevet tilbudt 
klager, og hvor tilsynet alene er blevet anmodet om at tage stilling til vilkårene 
for overdragelse i medfør af § 23 f, stk. 4, skulle have taget stilling hertil. Ener-
giklagenævnet bemærker hertil, at det forhold, at Energitilsynet tager stilling til 
vilkårene for overdragelse af transmissionsledningen efter Energiklagenævnets 
opfattelse ikke er udtryk for, at Energitilsynet hermed indirekte tager stilling til, 
om overdragelsen af transmissionsledningen er sket i overensstemmelse med 
varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1. Energitilsynets fastsættelse af vilkårene i 
medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, er alene udtryk for Energitilsy-
nets vurdering af, hvilke vilkår en overdragelse bør ske på, herunder navnlig til-
synets prisfastsættelse af et givent aktiv i den konkrete sag. 

Da Energitilsynet således burde have taget stilling til vilkårene for overdragel-
sen i medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, i afgørelsen af 13. oktober 
2011, ophæver Energiklagenævnet afgørelsen og sagen hjemvises til Energitil-
synet med henblik på, at tilsynet fastsætter vilkårene for overdragelsen af den 
sydgående transmissionsledning i henhold til § 23 f, stk. 4. 
[…] 
 

4.6.2 Energitilsynet  

120. Energitilsynet har tidligere – i begrænset omfang - behandlet 
spørgsmål i relation til forkøbsretsbestemmelsen i varmeforsyningslovens 
§ 23 f. Nedenfor gengives alene de afgørelser og tilkendegivelser, der har 
relevans for denne sag vedrørende prisfastsættelsen på transmissionsled-
ningen.  

4.6.2.1 Præstø I 

121. Ved afgørelse af 23. september 2002 behandlede Energitilsynet 
sagen om ”Præstø kommunes salg af Præstø kraftvarmeværk til Sydkraft 
Danmark A/S samt klage fra Præstø Fjernvarme over procedure og vilkår 
for Sydkrafts køb samt klage over fjernvarmepriserne” (journalnummer 
3/1322-0102-0005, herefter Præstø I).  

122. Præstø kommune havde som ejer af Præstø Kraftvarmeværk siden 
2001 forhandlet med Sydkraft Danmark A/S om et eventuelt salg af kraft-
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varmeværket til Sydkraft. Udover selve produktionsanlægget ejede 
Præstø Kommune også en transmissionsledning, der fremførte den produ-
cerede varme til Præstø Fjernvarmes distributionsnet.  

123. Sydkraft Danmark A/S og Præstø Kommune havde indgået to be-
tingede aftaler vedrørende køb/salg af Præstø Kraftvarmeværk med tilhø-
rende transmissionsledning; dels en betinget aftale om køb af det decen-
trale, naturgasfyrede produktionsanlæg til 32 mio. kr., dels en aftale om 
køb af transmissionsledningen, der forbinder produktionsanlægget med 
Præstø Fjernvarmes distributionsnet på godt 5 mio. kr. De to betingede af-
taler blev indgået den 22. marts 2002 med virkning fra 1. januar 2002. 
Kommunen tilbød Præstø Fjernvarme at overtage transmissionsledningen 
til det beløb, Sydkraft havde tilbudt at overtage transmissionsledningen 
for. 

124. Præstø Fjernvarme gjorde i sagen bl.a. gældende, at den købesum, 
der var aftalt mellem Sydkraft og Præstø Kommune for kraftvarmevær-
ket, ikke havde noget med markedsprisen for værket at gøre, idet den af-
talte pris var direkte relateret til de lån, kommunen havde optaget samt de 
lån, der fulgte med værket, da kommunen overtog det i 1990. Præstø 
Fjernvarme henviste også til, at Danske Fjernvarmeværkers Forening 
havde udtalt, at produktionsanlægget burde have en pris på omkring 25 
mio. kr., og transmissionsledningen på ca. 4 mio. kr. Præstø Fjernvarme 
anmodede Energitilsynet om at fastsætte markedsprisen i medfør af var-
meforsyningslovens § 23 f, stk. 4. Endvidere gjorde forsyningen gælden-
de, at det, der tænktes solgt, var én samlet enhed ejet af én juridisk per-
son, nemlig ét anlæg til såvel produktion som distribution af varme. 
Kommunen havde alene tilbudt Præstø Fjernvarme at overtage transmis-
sionsledningen til ca. 5 mio. kr., som var det beløb, Sydkraft havde tilbudt 
at overtage transmissions-ledningen for.  

125. Sydkraft Danmark A/S gjorde gældende, at forkøbsretsproceduren 
alene skulle iagttages for så vidt angik transmissionsledningen, og at det 
som følge heraf ikke var relevant at diskutere købesummens størrelse, før 
Energitilsynet havde taget stilling til, om der gjaldt en forkøbsret for pro-
duktionsanlægget. Sydkraft anførte i øvrigt, at den aftalte pris var for-
handlet mellem to uafhængige parter, og derfor som udgangspunkt måtte 
udtrykke markedsprisen.  

126. Præstø Kommune anførte for så vidt angår markedsprisen, at den-
ne ikke behøver at svare til noget objektivt tal eller værdi, men er den pris 
en række købere og sælgere (markedet) indgår aftale om. Kommunen 
bemærkede, at der ikke er et ”marked” for salg af kraftvarmeværker, 
hvorfor markedsprisen ikke kunne fastslås ved sammenligning med et an-
det.     
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127. Energitilsynet tog stilling til følgende; 1) om kraftvarmeværket i 
forbindelse med § 23 f skulle betragtes som én samlet økonomisk enhed, 
eller kun transmissionsledningen var omfattet af reglen, 2) stillingtagen til 
kommunens opgørelser af indskudskapital og nettoprovenu ved salg, 3) 
klage over varmeprisen efter overdragelserne. 

128.  I forbindelse med stillingtagen til varmeprisen efter overdragelsen 
tog Energitilsynet stilling til, hvilken kapital/ gæld, der kunne danne 
grundlag for forrentning og afskrivning til indregning i varmepriserne, og 
bemærkede bl.a., at der hverken i varmeforsyningsloven eller elforsy-
ningsloven var fastsat, at tilsynet direkte skal godkende købsprisen på 
kraftvarmeværket, men at tilsynet skulle tage stilling til, hvilken kapi-
tal/gæld, der i forbindelse med salget kunne danne grundlag for forrent-
ning og afskrivning til indregning i varmepriserne.  

129. Energitilsynets delkonklusion var, at det derfor var svært at finde 
holdepunkter for, at den aftalte købspris ikke var udtryk for en markeds-
pris, og at prisen derfor som udgangspunkt kunne tages til efterretning af 
tilsynet. 

130. I begrundelsen for delkonklusionen hedder det på den ene side, at 
det kunne gøres gældende, at købsprisen for Præstø Kraftvarmeværk var 
forhandlet mellem to uafhængige parter, og derfor som udgangspunkt 
måtte udtrykke en markedspris. Markedsprisen var i den konkrete sag op-
gjort til den resterende gæld i kraftvarmeværket og transmissionslednin-
gen, som allerede forud for overdragelse blev forrentet og afskrevet over 
varmepriserne. Energitilsynet konstaterede, at det ville være uklogt, hvis 
kommunen solgte til en pris, der ikke modsvarede restgælden, idet skatte-
borgerne i så fald kunne komme til at hænge på en del af gælden, som el-
lers ville påhvile fjernvarmeforbrugerne. 

131. Som argumenter på den anden side nævner Energitilsynet, at situa-
tionen i Præstø ikke havde været normal, og at det kunne gøres gældende, 
at prisen ikke var et udtryk for en reel markedspris som for et tilsvarende 
anlæg måske ville være lavere, men at det ville være vanskeligt at fastslå 
en reel markedspris for værket ved sammenligning med et andet. Alterna-
tivet ville være at kraftvarmeværket forblev kommunalt, og at forbrugerne 
fortsat kunne opkræves en varmepris, der på sigt bragte den samlede gæld 
ud af verden.  

132. Energitilsynet tog som nævnt den aftalte købspris for Præstø 
Kraftvarmeværk til efterretning.  Energitilsynet fandt det ikke urimeligt, 
jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at den samlede købspris i det fore-
liggende tilfælde som udgangspunkt gennem forrentning og afskrivning 
blev indregnet i Sydkraft Danmark A/S´ varmepriser i overensstemmelse 
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med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. En nærmere stillingta-
gen hertil måtte dog afvente selskabets prisanmeldelser.   

4.6.2.2 Nesa  

133. Ved afgørelse af 13. december 2004 i en sag om NESA Varmes 
salg af kraftvarmeværk og tilhørende varmedistributionsnet (journal-
nummer 3/1322-8901-0258) tog Energitilsynet stilling til spørgsmålet om, 
fra hvilket tidspunkt 3 måneders fristen i varmeforsyningslovens § 23 f, 
stk. 4, begynder at løbe.  

134. Sagen drejede sig om NESA, der på baggrund af Konkurrencerå-
dets beslutning af 24. marts 2004 havde besluttet at sælge både sine kraft-
varmeværker og fjernvarmenet. NESA havde i brev af 10. juni 2004 op-
lyst forbrugerne om forkøbsretten og om forbrugernes mulighed for at 
købe varmedistributionsnettene. NESA fandt, at forbrugernes frist for at 
beslutte, om forbrugerne ville gøre forkøbsretten gældende, udløb den 26. 
november 2004. 

135. Værløse Varmeværk, Danmarks Tekniske Universitet og Holte 
Fjernvarme gjorde i sagen for Energitilsynet gældende, at forsyningerne 
ikke før ultimo oktober måned havde været i stand til at indhente de op-
lysninger hos NESA, som fandtes nødvendige for at kunne foretage en re-
alistisk vurdering af tilbuddet. Værkerne mente derfor ikke, at brevet af 
10. juni 2004 havde kunnet bringe fristen til at løbe, men at fristen først 
skulle løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugerne havde fået et tilstrækkeligt 
klart grundlag at tage stilling til tilbuddet på. NESA sendte efterfølgende, 
den 18. oktober 2004, en række oplysninger.  

136. Energitilsynet fandt, at fristen på 3 måneder i varmeforsyningslo-
vens § 23 f, stk. 4, først skal løbe fra den dag, hvor de nødvendige rele-
vante oplysninger var tilgængelige for forbrugerne. Energitilsynet pålagde 
i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, Nesa at forlænge fristen 
til den 22. januar 2005 i overensstemmelse hermed. 

137. Energitilsynet vurderede således, at lovens 3 måneders frist først 
skulle løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugerne havde kunnet indhente alt 
relevant materiale angående købet hos NESA. Det forhold, at NESA ud-
sendte et brev til forbrugerne den 10. juni 2004 med oplysning om, at 
NESA skulle tilbyde forbrugerne at købe fjernvarmenettet til markedspri-
sen, som ikke havde givet forbrugerne mulighed for at vurdere sagen i de-
taljer, kunne ikke erstatte den frist på 3 måneder, som forbrugerne skulle 
have til en detaljeret stillingtagen. På den anden side udtalte Energitilsy-
net, at forbrugerne ikke, ud fra passivitetsbetragtninger, skulle kunne for-
længe fristen ved at undlade eller meget sent i forløbet at anmode NESA 
om at fremskaffe oplysningerne. Ligeledes skulle forbrugerne ikke kunne 
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trænere sagen ved anmodning om oplysninger, der ikke kunne anses for 
nødvendige for afgivelse af tilbuddet.  

4.6.2.3 Præstø II 

138. Ved afgørelse af 30. januar 2006 i en sag om Præstø Fjernvarmes 
køb af Præstø kommunes fjernvarmetransmissionsledning (journalnum-
mer 4/0920-8901-0003, herefter Præstø II) havde parterne indgået en 
overdragelsesaftale ved udnyttelse af forkøbsret, og Energitilsynet tog 
stilling til betalingen efter aftalen.  

139. Præstø Fjernvarme havde i 2005 anmodet Energitilsynet om at af-
gøre en tvist med Præstø kommune om pris for kommunens fjernvarme-
transmissionsledning, jf. Præstø I under ovenstående afsnit 4.6.2.1. 
Præstø Fjernvarme og Præstø kommune var den 2. december 2003 blevet 
enige om, at overtagelsen skulle ske til en pris og på vilkår, der ikke gav 
tab for kommunen. Den 19. december accepterede Præstø Fjernvarme 
fremgangsmåden ved fastsættelsen af prisen som kr. 5.287.905 med fra-
drag for beløb, som Præstø Fjernvarme eventuelt allerede havde betalt i 
rente og afskrivninger vedrørende transmissionsledningen i fjernvarme-
prisen fra Præstø Kraftvarmeværk v/Sydkraft Varme A/S. 

140. I begrundelsen for afgørelsen bemærkedes, at der ikke var grund-
lag for at betvivle, at parterne i deres varetagelse af henholdsvis køber- og 
sælgerinteresser havde fundet frem til en aftale, der tilfredsstillede begge 
parter. Der var i aftalen taget hensyn til, at prisen afspejlede kommunens 
gæld i transmissionsledningen, som var en gæld, der burde betales af 
fjernvarmeforbrugerne og ikke af kommunens skatteindtægter.   

141. Energitilsynet fandt derfor ikke i medfør af varmeforsyningslo-
vens § 23 f, stk. 4, og § 21, stk. 4, grundlag for at foretage sig yderligere 
vedrørende fremgangsmåden. 

142. Spørgsmålet i sagen var derefter alene, om Præstø Fjernvarme i 
prisen for fjernvarmen fra Præstø Kraftvarmeværk allerede havde betalt 
en del af den aftalte pris for transmissionsledningen i form af renter og af-
skrivninger, som ifølge aftalen skulle fratrækkes i prisen for ledningen. 
Denne vurdering blev foretaget med hjemmel i varmeforsyningslovens § 
20, stk. 1. 

143. Energitilsynet fandt, at der var dokumenteret, at der efter varme-
forsyningsloven i de budgetterede priser for leverancerne af fjernvarme 
fra Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjernvarme i år 2002 og år 2003 var 
indregnet renter og afskrivninger vedrørende transmissionsledningen, 
mens eftervisningerne af de realiserede fjernvarmepriser i form af regn-
skabsoplysninger til Energitilsynet var uden disse udgifter. 
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144. På den baggrund var der efter varmeforsyningsloven ikke noget til 
hinder for, at Præstø Fjernvarme i henhold til aftalen af 2. december 2003 
betalte det aftalte beløb for transmissionsledningen på 5.287.905 kr. 
ekskl. fradrag direkte til Præstø kommune. 

145. Energitilsynets afgørelse var, at det ville være et rimeligt vilkår for 
Præstø Fjernvarmes køb af Præstø kommunes fjernvarmetransmissions-
ledning, at Præstø Fjernvarmes købspris for transmissionsledningen blev 
sat til det mellem Præstø Fjernvarme og Præstø kommune aftalte beløb på 
5.287.905 kr. ekskl. fradrag i henhold til aftalen af 2. december 2003, jf. 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, § 21, stk. 4, og 23 f, stk. 1 og stk. 4. 

4.6.2.4 Energitilsynets tilkendegivelse af 30. maj 2011 

146. Ved tilkendegivelse af 30. maj 2011 tog Energitilsynet stilling til 
nogle principielle juridiske problemstillinger om, hvornår forkøbsret ud-
løses, forståelse af begreberne fremføringsanlæg og slutbruger, samt til-
synets kompetence dels i forbindelse med retsvirkningerne af, at forkøbs-
retsbestemmelsen ikke er overholdt, dels ved stillingtagen til, om et 
A.m.b.a. kan handle på forbrugernes vegne. 

147. Problemstillingerne var rejst på baggrund af den indbragte klage 
fra Farum Fjernvarme A.m.b.a. om forkøbsret til den i sagen omhandlede 
transmissionsledning.  

148. I sagen blev bl.a. spørgsmålet om, hvornår en overdragelsessitua-
tion udløser forkøbsret, og i den forbindelse hvem der har forkøbsretten 
behandlet. Spørgsmålet om, hvordan forkøbsretten konkret skal udøves, 
var derimod ikke genstand for undersøgelse, ligesom sagens materielle 
indhold ikke blev behandlet yderligere, da spørgsmålet om forkøbsrettens 
iagttagelse fandtes afgørende for en stillingtagen hertil.   

149. Til spørgsmålet om, hvorvidt et allerede etableret forbrugerejet 
a.m.b.a. kan repræsentere slutbrugerne ved salg af et transmissionsanlæg 
bemærkedes:  

Herefter opstår afslutningsvis det spørgsmål, om et allerede etableret forbruger-
ejet a m.b.a. kan repræsentere slutbrugerne ved salg af et transmissionsanlæg. 

Sekretariatet vurderer, at et distributionsselskab ikke i sig selv kan betragtes 
som en forbruger i varmeforsyningslovens § 23 f´ s forstand, da virksomheden 
køber varme til professionelt videresalg. 

Sekretariatet finder imidlertid, at det forbrugerejede a m.b.a. i overensstemmel-
se med de almindelige fuldmagtsregler vil kunne repræsentere forbrugerne, og 
at selskabet vil kunne få en sådan fuldmagt på eksempelvis en generalforsam-
ling. Hvorvidt et konkret a.m.b.a. har den fornødne fuldmagt til at handle på 
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forbrugernes vegne vil ikke være et spørgsmål, som falder ind under Energitil-
synets kompetence.  

150. Til spørgsmålet om Energitilsynets kompetence bemærkedes: 

Energitilsynet er ikke givet nogen håndhævelsesbeføjelse i forbindelse med be-
stemmelserne om forkøbsret. Det er i medfør af varmeforsyningslovens § 21, 
stk. 4, at Energitilsynet udøver det egentlige offentligretlige tilsyn med varme-
forsyningsvirksomhedernes priser og betingelser. Bestemmelsen indeholder ik-
ke en henvisning til § 23 f, eller kapitel 4 b i øvrigt om overdragelse af virk-
somhed, udskillelse af aktiviteter og forbrugerindflydelse. Det følger heraf, at 
Energitilsynet ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om retsvirkningerne af 
ugyldighed, og at parterne, hvis de ikke blive enige om retsvirkninger, må rejse 
en sag ved domstolene herom. 

Det, Energitilsynet i relation til bestemmelserne om forkøbsret har hjemmel til, 
er at fastsætte overdragelsesvilkårene, hvis parterne ikke kan opnå enighed, jf. § 
23 f, stk. 4, 2. pkt. Er forkøbsretten ikke iagttaget og indbringes dette forhold 
senere for Energitilsynet af den, som mener at have forkøbsretten, er det sekre-
tariatets vurdering, at Energitilsynet kan vurdere, om forkøbsretten burde have 
været iagttaget. Dette skyldes, at hvis forkøbsretten burde have været iagttaget, 
har indehaveren af forkøbsretten ikke kunnet varetage sin forhandlingsposition 
som forudsat i bestemmelsen herom, herunder haft mulighed for at indbringe 
uenigheden for Energitilsynet. 

151. Energitilsynet tilkendegav: 

• At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et 100 
% kommunalt ejet selskab ikke udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. 
varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1.  

• At overdragelse af et privat- eller statsejet fremføringsanlæg til et an-
det privat ejet selskab udløser forkøbsret for forbrugerne, jf. varmefor-
syningslovens § 23 f, stk. 1.  

• At ”fremføringsanlæg” er betegnelsen for den samlede rørføring fra et 
produktionsanlæg og til slutforbrugerne, og at de slutforbrugere, der 
aftager varme fra en rørføring, har forkøbsret hertil, jf. varmeforsy-
ningslovens § 23 f, stk. 1, uanset om varmen undervejs også transpor-
teres gennem rør, der selskabsmæssigt er adskilt fra det sælgende sel-
skab.   

• At ”slutforbruger” skal forstås som den, der aftager varme til eget for-
brug som rumvarme, proces eller viderefordeling blandt en lukket 
kreds af forbrugere, når denne person er i et direkte kundeforhold med 
et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 
1, nr. 1-3.   
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• At Energitilsynet, hvis tilsynet finder, at bestemmelserne i § 23 f ikke 
er overholdt, ikke har hjemmel til at træffe afgørelse om retsvirknin-
gerne af ugyldighed, og at parterne, hvis de ikke blive enige om rets-
virkninger, må henvises til at rejse en sag ved domstolene herom, jf. 
varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 5.  

• At det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, 
om et distributionsanlæg organiseret som et a m.b.a. har den fornødne 
fuldmagt til at handle på forbrugernes vegne.  

  

4.7 Anden praksis fra Energitilsynet som nævner markedspris  

152. Ved tilkendegivelse af 29. november 2010 tog Energitilsynet stil-
ling til, hvorvidt overdragelsen af et kommunalt kraftvarmeværk til en 
privat virksomhed indeholdt tilskud i strid med varmeforsyningslovens 
bestemmelser, jf. varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6. Sagen omhandle-
de således ikke direkte fastsættelse af markedspris, men dette er indirekte 
berørt. Afgørelsen er medtaget sidst i bilag 14. 

153. Sagen drejede sig om overdragelsen af Grevinge-Herrestrup 
Kraftvarmeværk, som Odsherred Kommune ejede og drev. Kommunen 
havde indledt forhandlinger med en forbrugergruppe (nu GHEnergi 
A.m.b.a.), som dog ikke mente, at kraftvarmeværkets gæld på 22.189.358 
kr. svarede til værkets markedspris.  

154. Odsherred Kommune anmodede derfor Kommunernes Revision 
(BDO) om, som uafhængig sagkyndig, at vurdere værket i medfør af 
Meddelelse af 10. juli 1997 fra Kommissionen om statsstøtteelementer i 
forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger § 
2.A., og på den baggrund at beregne, hvad markedsprisen for værket skul-
le være. Beregningen viste en værdi på kr. 10.608.000, ved en rente på 5 
% og 11 mio. ved en rente på 4,5 %.  

155. Statsforvaltningen anmodede Energitilsynet tage stilling til, om et 
salg for ca. 10 mio. kr., væsentligt under gældens størrelse, ville udgøre et 
tilskud efter varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6. 

156. I kommunens svar til Energitilsynet fremgik følgende note (sekre-
tariatets understregninger):  

Vurderingsordningen er beskrevet således i Konkurrencestyrelsens Statsstøtte-
håndbog (2008), pkt. 2.4.2. ff.: ”De to overordnede principper i meddelelsen er, 
at salg af jord og bygninger ikke udgør statsstøtte, hvis salget foretages enten 
(1) ved et tilstrækkeligt publiceret, offentligt og betingelsesløst udbud, der kan 
sammenlignes med en auktion, hvor det højeste eller eneste tilbud accepteres, 
da dette pr. definition er et salg til markedsværdien eller (2) efter udførelse af en 
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vurdering ved en uafhængig sagkyndig. Hvis en offentlig myndighed ikke øn-
sker at anvende den procedure, der er beskrevet ovenfor, skal der udføres en 
uafhængig vurdering af en eller flere vurderingssagkyndige, før der indledes 
forhandlinger om salg for at fastlægge en markedsværdi på grundlag af almin-
deligt accepterede markedsindikatorer og vurderingsstandarder. Kommissionen 
definerer en vurderingssagkyndig som en person med et godt omdømme, som 
har relevant uddannelse og erfaring. Den sagkyndige skal også være neutral i 
sin vurdering og må altså ikke være underlagt indflydelse fra offentlige myn-
digheder”. 

157. Odsherred Kommune anførte i et brev til statsforvaltningen, at 
hvis rapporten fra BDO skulle følges, ville kommunen være nødt til at 
skære 11,4 millioner af restgælden på værket, hvilket var godkendt af by-
rådet under forudsætning af, at statsforvaltningen godkendte den samlede 
handel. Købesummen ville således skulle anvendes til gældsnedbringelse 
på kraftvarmeværkets mellemregningskonto med kommunen, men ville 
ikke medføre fuld dækning af gælden.  

158. BDO anmodede herefter, som repræsentant for Odsherred Kom-
mune, SKAT om i et bindende svar at bekræfte, at markedsværdien af de 
aktiver, der tilsammen udgjorde Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk, 
udgjorde kr. 10,7 millioner.  

159. SKAT bekræftede, at den anførte pris var markedsprisen på de ak-
tiver, som tilsammen udgjorde kraftvarmeværket under forudsætning af, 
at Statsforvaltningen Sjælland dels godkendte salg af kraftvarmeværket 
uden offentligt udbud, dels godkendte kommunens gældsafskrivning. 

160. Odsherred Kommune besluttede sig til at sælge Grevinge-
Herrestrup Kraftvarmeværk til Grevinge/Herrestrup Energi A.m.b.a. 
(GHEnergi). Købesummen blev aftalt til kr. 10,7 millioner.  

161. For så vidt angik sagens problemstilling fandt Energitilsynet, at 
spørgsmålet om tilskud til forbrugerejet andelsselskab falder udenfor 
varmeforsyningslovens § 20 a, stk. 6, og dermed ikke er underlagt Energi-
tilsynets kompetence. Sagen er medtaget, da et centralt element var kraft-
varmeværkets markedspris. 

4.8 Litteratur om markedspris efter varmeforsyningslovens § 23 f 

162. Litteraturen beskæftiger sig ikke meget med markedspris efter 
varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 og 2, eller fastlæggelse af vilkår om 
pris efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4.  
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163. I ”Varmeforsyningsloven med kommentarer” af Pernille Aagaard 
og Bent Ole Gram Mortensen52 fremgår om § 23 f, stk. 4, bl.a.,  

Prisfastsættelsen 
Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har for-
trinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Værdifastsættel-
sen sker på almindelige markedsvilkår. 

Hvis der ikke kan opnås enighed om prisfastsættelsen, er det i lovens forarbej-
der forudsat, at Energitilsynet er bemyndiget til at fastsætte denne. Det er ikke i 
loven fastsat, at Energitilsynet direkte skal godkende prisen. Tilsynet vil dog 
skulle tage stilling til, hvilken kapital/gæld, der i forbindelse med salget, kan 
danne grundlag for forrentning og afskrivning til indregning i varmepriserne. 
Hvis der her er mere gæld end nødvendigt, kan forrentning og afskrivning af 
den overskydende gæld ikke umiddelbart indregnes i priserne, og markedspri-
sen har dermed været for høj. Ved ændringen af vmfl. i 2003 er det i § 20, stk. 
7, blevet præciseret, at det vederlag, der betales ved overtagelse af anlæg, ikke 
må føre til højere varmepriser, herunder som følge af forøgede udgifter til fi-
nansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger og forrentning af 
fremmedkapital.   

4.9 Notat om vurderingskriterier for køb af regionale transmissionsnet 
efter elforsyningsloven  

164. Energitilsynet godkendte den 20. december 2010 (j.nr. 4/0720-
0200-0090) notatet ”Vurderingskriterier for køb af regionale transmissi-
onsnet”.  

165. Notatet har en sammenhæng med den statslige køberet og –pligt til 
de regionale transmissionsnet, som findes i elforsyningslovens § 35, stk. 1 
og 2. Købsprisen for de regionale transmissionsnet fastsættes ved for-
handling mellem Energinet.dk og ejerne af de regionale transmissionsnet. 
Hvis parterne ikke kan blive enige, skal prisen fastsættes af Taksations-
kommissionen efter reglerne i kap. 4 i lov om fremgangsmåden ved ek-
spropriation af fast ejendom.  

166. Energitilsynet skal i udgangspunktet ikke godkende den købspris, 
som Energinet.dk og ejerne af de regionale transmissionsnet måtte blive 
enige om. I forbindelse med den økonomiske regulering af Energinet.dk 
skal Energitilsynet imidlertid bl.a. påse, at selskabet kun indregner nød-
vendige omkostninger ved en effektiv drift i transmissionstarifferne - her-
under om omkostningerne til køb af et regionalt transmissionsnet udgør 
nødvendige omkostninger ved en effektiv drift, som derfor kan indregnes 
i tarifferne.  

52 1. udgave/1. oplag, Forlaget Thomson A/S, København 2003), jf. siderne 231-32. 
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167. I notatet hedder det bl.a.: 

På baggrund af den særlige økonomiske regulering af de regionale transmissi-
onsnet vurderer Energitilsynet, at den såkaldte discounted cash flow (DCF) me-
tode vil være en hensigtsmæssig metode til at opgøre en valid handelsværdi for 
de regionale transmissionsnet. Metoden er generelt accepteret til værdiansættel-
se af aktiver, og Energitilsynet har tidligere anerkendt metoden i forbindelse 
med fastsættelse af åbningsbalancer mv.  
… 
DCF metoden er generelt den oftest anvendte metode til værdiansættelse af ak-
tiver, virksomheder eller forretningsprojekter. 
 
Det gælder også i energisektoren, herunder i forhold til værdiansættelse af 
transmissionsvirksomheder og/eller aktiver. DCF metoden er således velegnet i 
som værdiansættelsesprincip når der er tale om indtægtsrammeregulerede beta-
lingsstrømme, eftersom der relativt set er et ganske sikkert grundlag for estima-
tet af det frie cash flow og modellens øvrige kritiske parametre (WACC og ter-
minalværdi). 

4.10 Anden litteratur om indholdet af en forkøbsret 

168. Forkøbsret defineres i ”Den Store Danske – Gyldendals åbne en-
cyklopædi”53 som et 

”løfte, der giver modtageren ret til forud for andre at indgå en aftale om køb på 
samme vilkår, som en tredjepart er parat til at acceptere. Ligesom køberetten 
medfører forkøbsretten en kontraheringspligt, dvs. at løftegiveren forpligter sig 
til at tilbyde den forkøbsberettigede godet, hvis han vil sælge det. I forhold til 
en køberet, der som oftest vil fastslå købsvilkårene, er forkøbsretten mere åben, 
idet vilkårene beror på det tilbud, der foreligger fra tredjeparten.” 

169. Af ”Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse”54 af advo-
kat Jakob Hans Johansen, Kromann Reumert, London fremgår bl.a.:  

1.3.1 Terminologi 
Forkøbs- og køberet falder begrebsmæssigt ind under kategorien løsningsret-
tigheder,[4] der er karakteriseret ved »en retsbeskyttet adgang til under visse 
forudsætninger at kunne kræve den aktuelle ejendomsret til et gode«.[5] Løs-
ningsrettighederne har altså som gruppe betragtet det til fælles, at den berettige-
de, i henhold til en aftale med den aktuelle ejer eller i medfør af en lovbestem-
melse, har et retskrav på at blive ejer af formuegodet, såfremt nogle nærmere 
bestemte forudsætninger indtræder.[6] 

53 www.denstoredanske.dk. Artiklen er godkendt af redaktionen, hvor Jacob Hald Pedersen 
står for området Jura. 
54  UFR 2010B.245. 
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Ved en forkøbsret er forudsætningen for rettens aktualisering, at den nuværende 
ejer ønsker at skille sig af med formuegodet. Forkøbsretten udløses således 
først, når den aktuelle ejer beslutter sig for at sælge. Den berettigede har altså 
ikke ved en aftale om en egentlig forkøbsret noget retskrav, der er uafhængigt af 
den aktuelle ejers viljeserklæring. 

2.2.1 Frivilligt salg 
Fremgangsmåden for et frivilligt salg, dvs. de tilfælde, hvor forkøbsretten udlø-
ses som følge af den aktuelle ejers ønske om at sælge, eller for køberettens ved-
kommende den berettigedes ønske om at købe, vil oftest være beskrevet i selve 
den indgåede aftale.[31] Er dette ikke tilfældet, er indholdet af en forkøbsret, 
som nævnt, at den berettigedes køb skal ske på de vilkår, som den aktuelle ejer 
kunne opnå ved salg til tredjemand, hvilket traditionelt er opfattet således, at 
den aktuelle ejer er forpligtet til at »fremkalde købstilbud fra trediemand, før 
han retter tilbud til den berettigede, og den berettigede kan på sin side kræve 
denne fremgangsmåde.«[32] I praksis vil parterne oftest se bort fra en sådan 
fremgangsmåde og i stedet indhente én eller flere uvildige vurderinger af mar-
kedsværdien. 

170. I ”Forkøbsret og Koncession, Jordpolitiske studier” af Flemming 
Tolstrup55, fremgår bl.a.:  

II. Formålet med forkøbsret 
1) 
[…] 
I teori og retspraksis så vel som i lovgivningen har man dog fra gammel tid væ-
ret enige om at anlægge et andet syn på købsadgangen. Man har nemlig indføjet 
den yderligere betingelse, at den berettigedes køb skal foregå på de vilkår, som 
ejeren har mulighed for at opnå ved salg til trediemand. Herved bliver ejeren 
forpligtet til at udbyde godet og fremkalde købstilbud fra trediemand, før han 
retter tilbud til den berettigede, og den berettigede kan på sin side kræve denne 
fremgangsmåde.  

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorledes man skal se på fordele og ulemper 
i dette forhold. Man kan med nogen ret hævde, at det er en fordel for ejeren, at 
han kan søge godets omsætningsværdi fastsat gennem almindeligt udbud; men 
han kan med samme ret hævde, at det er en ulempe for ham, at han skal ofre tid 
på forhandlinger med trediemand, lige som forkøbsrettens eksistens kan tænkes 
at hæmme forhandlingslysten hos dem, der risikerer, at den berettigede benytter 
sin forkøbsret.  

For den berettigede kan det ligeledes betragtes som en fordel, at der skal for-
handles med trediemand, dels fordi den aftalte pris i så fald må vidne om, hvad 
andre anser for godets sande værdi, dels fordi han uden videre kan tilegne sig 
trediemands indsats i forbindelse med værdiansættelsen. Men man kan dog også 

55 København, G.E.C. Gads Forlag, 1961, siderne 31, 49-50 og 61-62. 
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hævde, at fremgangsmåden indebærer en ulempe for ham, idet han risikerer, at 
trediemand er så interesseret i godet, at han er villig til at indregne en risiko-
præmie i sit tilbud og derfor gør det højere end det, som han ville afgive, hvis 
forkøbsretten ikke eksisterede.  

VII. Løsningsret 
[...] 
I modsætning til forkøbsretten forudsætter løsningsretten en selvstændig fast-
sættelse af overtagelsesvilkårene, som ikke er bundet til trediemands tilbud. 
[…] 

Med hensyn til løsningsretten er sprogbrugen i nyere lovgivning vaklende, idet 
betegnelsen forkøbsret benyttes som rettigheder, som i virkeligheden er løs-
ningsret. Forklaringen kan ligge deri, at concipisterne har stirret sig blinde på, at 
vedkommende ret først udløses, når der sker en overdragelse af ejendomsret, og 
dette er jo det første, som skal til for benyttelse af en forkøbsret. Men herved er 
det overset, at trediemands indblanding kun er et af de karakteristiske træk for 
den ægte forkøbsret. 

I. Aftalt forkøbsret 
3) Hvis forkøbsretten omfatter en del af en samlet fast ejendom, som bliver 
solgt under eet, eller hvis den omfatter en ejendom, som indgår i salget af en 
anden ejendom, kan den gøres gældende. I begge tilfælde har den berettigede 
krav på, at der i den samlede handel sættes en særskilt pris på den del, han er in-
teresseret i, og han har krav på, at den ansættes på forsvarlig måde og ikke til-
passes efter køberens større eller mindre interesse i at gøre forkøbsretten illuso-
risk. Er det sandsynligt, at noget sådant er forsøgt, må man også her tillade ham 
at købe til en rimelig pris, som om fornødent fastsættes af domstolene. Ved 
prisansættelsen må man i særlig grad være opmærksom på, at en forstandig kø-
ber af det gode, som forkøbsretten omfatter, vil betragte det som et selvstændigt 
handelsobjekt og se bort fra eventuelle ulemper for restejendommen, medens 
disse ulemper meget vel kan have stor vægt for den, der køber godet som led i 
en større helhed.   

 

4.11. Forkøbsret efter lejeloven 

4.11.1 Lovgrundlag 

171. Lejelovens56 § 102-103 vedrørende tilbudspligt lyder,  

§ 102. Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved 
salg, gave, fusion eller mageskifte. Den gælder endvidere ved overdragelse af 
aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, når erhververen herved opnår 
majoritet af stemmer i selskabet.  

56 Lovbekendtgørelse nr. 963 af 11/08/2010 af lov om leje med senere ændringer. 
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Stk.2. Tilbudspligten kommer dog ikke til anvendelse,  
[…] 
 
§ 103. Tilbudspligten opfyldes ved, at ejeren over for samtlige lejere af beboel-
seslejligheder fremsætter tilbud om, at en af beboerne dannet andelsboligfor-
ening kan erhverve ejendommen til samme købesum, kontante udbetaling og 
øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Vilkårene skal være 
af et sådant indhold, at de kan opfyldes af en andelsboligforening. Acceptfristen 
skal være mindst 10 uger, dog således at der ved beregning af fristen ses bort fra 
juli måned.  
Stk. 2. I tilfælde af påtænkt salg skal tilbuddet ledsages af dokumentation for, at 
ejeren ved salget kan opnå de tilbudte vilkår. I tilfælde af påtænkt overdragelse 
ved gave, fusion eller mageskifte eller af påtænkt arveudlæg skal der til afgørel-
se af, om købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens 
værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, optages syn og skøn efter 
reglerne herom i retsplejelovens § 343.  
Stk. 3. Ved overdragelse af aktier og anparter, hvor tilbudspligten efter § 102, 
stk. 1, 2. pkt., gælder, skal der ligeledes optages syn og skøn, jf. stk. 2. 
Stk. 4. Senest samtidig med tilbuddet skal ejeren give sædvanlige oplysninger 
om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på 
de forskellige konti, som ejeren skal føre i henhold til denne lov og lov om mid-
lertidig regulering af boligforholdene. Den i stk. 1 nævnte acceptfrist løber fra 
det tidspunkt, hvor lejerne har modtaget oplysningerne. 
Stk. 5. Ejeren kan afvise andelsboligforeningens accept, hvis ikke mindst halv-
delen af lejerne af beboelseslejligheder på accepttidspunktet er medlemmer af 
foreningen, eller hvis foreningen ikke på anfordring dokumenterer, at den kan 
betale den krævede kontante udbetaling. 
Stk. 6. Bliver ejerens tilbud ikke accepteret, kan ejendommen overgå til andre 
ved salg på de tilbudte vilkår eller ved gave, mageskifte eller arveudlæg, hvis 
skøde anmeldes til tinglysning senest 1 år efter tilbuddet til lejerne. 

 

4.11.2 Litteratur 

172. Af Søren Andersen, ”Krav til – og problemstillinger i forbindelse 
med – opfyldelse af reglerne om tilbudspligt efter lejeloven”57 fremgår 
bl.a.,  

 

5. Tilbudspligtens opfyldelse 

57 Tidsskrift for Bygge- og Boligret, 2006, nr. 1/II, side 155-166. 
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Når det er konstateret, at overdragelsen af en ejendom udløser tilbudspligt, op-
står spørgsmålet om, hvorledes tilbudspligten opfyldes. Reglerne herom findes i 
Lejelovens § 103. 

Efter Lejelovens § 103 stk. 1 opfyldes tilbudspligten ved, at samtlige lejere af 
beboelseslejligheder fra ejeren modtager tilbud om, at en af lejerne dannet an-
delsboligforening kan erhverve ejendommen på samme vilkår (købesum, udbe-
taling mm), som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Tilbuddet skal være 
udformet således, at vilkårene for handlen kan opfyldes af en andelsboligfor-
ening, og acceptfristen for lejerne/andelsboligforeningen er mindst 10 uger, dog 
således at juli måned ikke medtages i fristberegningen. 

Det følger af Lejelovens § 103 stk. 2, at tilbuddet skal ledsages af dokumentati-
on for, at de tilbudte vilkår kan opnås af ejeren ved salg til anden side, ligesom 
ejeren i tilfælde af påtænkt overdragelse ved gave, fusion, mageskifte eller ar-
veudlæg må dokumentere, at pris og vilkår svarer til “markedsprisen”. Dette 
sker ved at begære udmeldt syn og skøn, jfr. Retsplejelovens § 343. 

I praksis vil disse vilkår i tilfælde af salg nok nærmest undtagelsesfrit blive op-
fyldt ved, at ejeren sammen med tilbuddet til lejerne udsender en underskrevet 
købsaftale, der er betinget af, at lejerne ikke udnytter tilbuddet. 
 
5.1. Syn og skøn i tilfælde af overdragelse ved gave, fusion, mageskifte, på-
tænkt arveudlæg, jfr. Lejelovens § 103 stk. 2, 2. pkt., eller ved overdragelse 
af aktier/anparter, jfr. Lejelovens § 103 stk. 3 
Disse regler er tænkt at skulle sikre imod, at tilbudspligten bliver gjort illusorisk 
ved sælgers og købers urealistiske aftaler om vilkår ved overdragelse af ejen-
dommen. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at ejendommens værdi, i fald 
reglerne om syn og skøn ikke fandtes, ville blive ansat så højt, at der ikke ville 
være nogle fornuftige lejere, der ville købe ejendommen. […] 
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5. Begrundelse 

173. Sagen for Energitilsynet drejer sig som hovedpunkt om fastsættel-
se af markedsprisen for den sydgående transmissionsledning fra Hillerød 
Kraftvarmeværk i henhold til varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. pkt.   

174. Indledningsvis følger forudsætningerne for, at Energitilsynet kan 
behandle en sag om forkøbsret, både med hensyn til sagens parter og til 
aktivet, som er sagens genstand. Dernæst behandles det principielle 
spørgsmål om forståelsen af begrebet markedspris i § 23 f, stk. 1 og 2. 
Herefter følger fastlæggelsen af markedspris i den konkrete sag. Til sidst 
behandles det principielle spørgsmål om Energitilsynets kompetence til at 
fastsætte vilkår for overdragelsen i form af prisregulering for forløbet af 
en periode, efter forkøbsretten blev udløst, og i givet fald indholdet heraf i 
den konkrete sag.  

175. Sekretariatet bemærker, at alle vurderinger af markedspris, herun-
der pejlemærker/ kriterier er i kroner pr. 1. juli 2006. 

5.1 Forudsætninger for Energitilsynets anvendelse af § 23 f, stk. 4  

176. Varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, henviser i 1. punktum til 
forkøbsretten efter stk. 1 og 2. Henvisningen indebærer efter sekretariatets 
vurdering, at Energitilsynet alene har kompetence efter § 23 f, stk. 4, 2. 
pkt., hvis der er tale om både et påtænkt salg af anlæg (aktiv) omfattet af 
stk. 1 og 2, og hvor en eller flere forkøbsberettigede (parter) omfattet af 
stk. 1 og 2, ikke kan komme overens med sælger om vilkårene for over-
dragelse af anlægget.  

5.1.1 Forkøbsberettiget forbruger 

177. Energitilsynet tilkendegav på mødet den 30. maj 2011 bl.a., at 
”slutforbruger” skal forstås som den, der aftager varme til eget forbrug 
som rumvarme, proces eller viderefordeling blandt en lukket kreds af for-
brugere, når denne person er i et direkte kundeforhold med et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, og 
at det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om et 
distributionsanlæg organiseret som et a.m.b.a. har den fornødne fuldmagt 
til at handle på forbrugernes vegne.  

178. Under sagens behandling ved klagenævnet bemærkede Farum 
Fjernvarme bl.a., at tilsynets kompetence til at fastsætte vilkårene for 
overdragelsen efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. pkt., forud-
sætter, at der består en forkøbsret efter § 23 f, stk. 1, og at parterne ikke 
kan blive enige om vilkårene for overdragelsen af anlægget.  
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179. Klagenævnet ses ikke eksplicit at have forholdt sig til, hvem der 
må anses for at være forkøbsberettigede parter ved salg af fremføringsan-
læg, herunder om et a.m.b.a. som Farum Fjernvarme kan sidestilles med 
en ”forbruger”, og dermed er omfattet af reglerne om forkøbsret. Klage-
nævnet nøjes således alene med at konstatere, at Energitilsynets afgørel-
seskompetence efter § 23 f er at fastsætte vilkårene for overdragelse, så-
fremt disse ikke kan fastsættes i mindelighed mellem parterne. 

180. Da Energiklagenævnet udtrykkeligt har hjemvist sagen med hen-
blik på, at tilsynet fastsætter vilkårene for overdragelsen af den syd-
gående transmissionsledning i henhold til varmeforsyningslovens § 23 f, 
stk. 4, er det sekretariatets vurdering, at Energiklagenævnet har lagt til 
grund, at Farum Fjernvarme er forkøbsberettiget efter § 23 f, stk. 1. Ener-
gitilsynets behandling af denne sag sker således ud fra denne retsopfattel-
se. Spørgsmålet om, hvorvidt Farum Fjernvarme har forkøbsret til trans-
missionsledningen, behandles hermed ikke yderligere. 

5.1.2 Forkøbsretten består fortsat 

181. Klagenævnet ses ikke i sin hjemvisningsafgørelse eksplicit at have 
taget stilling til, om forkøbsrettens fortsatte beståen er en forudsætning for 
Energitilsynets kompetence, og om forkøbsretten kan bortfalde af andre 
årsager end ved udløbet af acceptfristen i lovens § 23 f, stk. 4, 1. pkt., 
f.eks. på grund af overdragelsens eventuelle ugyldighed.  

182. Klagenævnet konstaterer udtrykkeligt i hjemvisningsafgørelsen, at 
tilsynet i den konkrete situation, hvor transmissionsledningen er blevet 
tilbudt klager (Farum Fjernvarme), og hvor tilsynet alene er blevet anmo-
det om at tage stilling til vilkårene for en overdragelse i medfør af § 23 f, 
stk. 4, skulle have taget stilling hertil. Energitilsynets behandling af denne 
sag sker således ud fra denne retsopfattelse.   

5.1.3 Aktivet i sagen er omfattet af forkøbsretten 

183. Det fysiske aktiv, der er omfattet af forkøbsretten, er den sydgåen-
de transmissionsledning, der forbinder Farum Fjernvarme med Hillerød 
Kraftvarmeværk.  

184. Under den fornyede behandling af sagen efter hjemvisningen har 
Farum Fjernvarme anført, at veksleranlæg på Hillerød Kraftvarmeværk 
forbundet med transmissionsledningen principielt er omfattet af forkøbs-
retten efter § 23, stk. 1, i lighed med f.eks. veksleranlægget til Værløse, 
som der er enighed om er omfattet.  
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185. Den principielle uenighed om omfanget af forkøbsretten blev ikke 
fremført for klagenævnet, der i sin begrundelse for hjemvisningen be-
mærkede (sekretariatets understregning):  

… at tilsynet i den konkrete situation, hvor transmissionsledningen er blevet til-
budt klager, og hvor tilsynet alene er blevet anmodet om at tage stilling til vil-
kårene for en overdragelse i medfør af § 23 f, stk. 4, skulle have taget stilling 
hertil. 

186. Vestforbrænding og Vattenfall har oplyst, at veksleranlægget ind-
går i Hillerød Kraftvarmeværk på en sådan måde, at det ikke kan udskilles 
i forbindelse med salg af transmissionsledningen, og at det derfor heller 
ikke er overdraget sammen med transmissionsledningen, hverken ved sal-
get i 2006 af både kraftværk og transmissionsledning til Vattenfall eller i 
aftalen med Vestforbrænding om betinget overdragelse i 2011. Vattenfall 
har desuden oplyst, at afgrænsningen kan ske fra og med afspærringsven-
tilerne på Hillerød Kraftvarmeværk til og med afspærringsventiler på til-
slutningsledninger til aftagernes varmecentraler og pumpestationer58. 

187. Farum Fjernvarme har tilkendegivet at være indforstået med, at 
spørgsmålet om inddragelse af veksleranlægget på Hillerød Kraftvarme-
værk i den sydgående transmissionsledning ikke behandles i denne sag. 
Dette er betinget af, at veksleranlægget på Hillerød Kraftvarmeværk ikke 
findes at indgå i afskrivningsgrundlaget for den sydlige transmissionsled-
ning. Der henvises til sagen om afskrivning på transmissionsledningen, 
hvoraf fremgår, at veksleranlægget ikke indgår i afskrivningsgrundlaget. 

188. Da der aktuelt ikke er rejst krav om Energitilsynets afgørelse af, 
hvorvidt også veksleranlæg på Hillerød Kraftvarmeværk forbundet med 
transmissionsledningen principielt er omfattet af forkøbsretten efter § 23 
f, stk. 1, tages ikke stilling til spørgsmålet i denne sag, og vilkåret om pris 
fastlægges således for transmissionsledningen uden veksleranlæg på Hil-
lerød Kraftvarmeværk, men fra og med afspærringsventilerne på Hillerød 
Kraftvarmeværk til og med afspærringsventiler på tilslutningsledninger til 
aftagernes varmecentraler og pumpestationer.  

189. Sekretariatet understreger, at det heller ikke lægges til grund som 
en betingelse eller forudsætning for sagens afgørelse, at veksleranlægget 
ikke indgår i afskrivningsgrundlaget for transmissionsledningen, som be-
handles i en separat sag. En sådan kobling mellem de 2 sager vil indebæ-
re, at afgørelsen af den selvstændige sag om afskrivning kan påvirke gyl-
digheden af afgørelsen i nærværende sag, uden der udtrykkeligt er foreta-
get en beslutning i forhold til nærværende sag.  Det ville altså betyde, at 
sagerne trods deres tekst alligevel ikke var selvstændige, og afgørelserne 

58 Jf. bilag 15. 
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ikke tages direkte på deres ordlyd, fordi man skulle slå op et andet sted 
for at få det samlede billede. Det vil særligt være problematisk, hvis der 
sker en genoptagelse, omgørelse eller hjemvisning af den anden sag, som 
indeholder betingelsen.  

190. Derfor er det først, hvis der aktivt indbringes et spørgsmål om 
veksleranlæg på Hillerød Kraftvarmeværk som en del af aktivet omfattet 
af forkøbsretten, at dette spørgsmål vil blive behandlet med hjemmel i § 
23 f, stk. 4, til at fastsætte vilkår. 

5.2 Forståelse af begrebet markedspris i § 23 f 

191. Det følger af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1 og 2, at hen-
holdsvis forbrugerne og kommunerne skal ”tilbydes at købe anlægget til 
markedspris”, inden anlægget kan afstås til anden side. Begrebet mar-
kedspris er ikke defineret i loven eller forarbejderne hertil.  

192. Det følger endvidere af § 23 f, stk. 4, 2. pkt., at ”vilkårene for 
overdragelsen af anlægget fastsættes i mangel af mindelig overenskomst 
af Energitilsynet”.  

193. I hjemvisningsafgørelsen er der ikke vejledning fra Energiklage-
nævnet om, hvilke principper tilsynet kan anvende ved fastsættelsen af 
værdien af et aktiv, hverken generelt eller til brug i den konkrete sag om 
fastlæggelse af markedsprisen på den sydgående transmissionsledning. 
Der er dog den vejledning i begrundelsen for Energiklagenævnets afgø-
relse, at Energitilsynets generelle kompetence efter varmeforsyningslo-
vens § 21, stk. 4 og 5, ikke finder anvendelse i relation til forkøbsret, jf. 
første del af citatet i punkt 119.  

194. Denne begrundelse medfører, at varmeforsyningslovens § 21, stk. 
4, ikke kan anvendes i denne sag, herunder at der i denne bestemmelse er 
nævnt urimelighed. For at urimelighed kan indgå i Energitilsynets fast-
sættelse af vilkår efter § 23 f, stk. 4, skal der være et selvstændigt grund-
lag i forbindelse med § 23 f, stk. 4, for at inddrage det. Dette spørgsmål 
behandles i punkt 212-214 nedenfor. 

195. Tilbage står spørgsmålet, hvad der principielt må forstås ved lo-
vens ”markedspris”, som behandles i dette afsnit. Først derefter vurderes i 
afsnit 5.3, hvordan markedsprisen på transmissionsledningen konkret skal 
fastlægges.  
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5.2.1 Det principielle udgangspunkt 

196. Det er sekretariatets vurdering, at en naturlig sproglig forståelse af 
begrebet ”markedspris” er den pris, der kan opnås på et marked efter for-
handling mellem en køber og sælger.  

197. At forstå markedspris med udgangspunkt i en forhandlet pris sva-
rer til, hvad der i den generelle litteratur antages at gælde om indholdet af 
en forkøbsret, jf. afsnit 4.10, og er i overensstemmelse med, at der i dansk 
ret er en almindelig aftalefrihed.  

198. Spørgsmålet er, om også ”markedspris” efter varmeforsyningslo-
vens § 23 f kan forstås med udgangspunkt i en forhandlet pris.  

199. Vestforbrænding er af den opfattelse, at markedsprisen er den pris, 
der kan opnås på et marked efter forhandling mellem uafhængige parter, 
og at dette synspunkt underbygges af forarbejderne til varmeforsynings-
lovens § 23 f, hvor det fremgår, at prisen fastsættes på almindelige mar-
kedsvilkår. Vattenfall er enig i denne opfattelse.  

200. Farum Fjernvarme finder derimod, at markedsprisen må opgøres 
med udgangspunkt i de indtægter, aktivet kan generere, og at det netop 
svarer til den opkrævede varmepris, som igen svarer til den varmepris-
mæssigt nedskrevne værdi.  

201. Farum Fjernvarmes opfattelse om markedspris efter varmeforsy-
ningsloven som den varmeprismæssigt nedskrevne værdi kan finde støtte 
i Energistyrelsens kommentarer til høringssvar i forberedelsen af det lov-
forslag, hvor § 23 f blev indsat, citeret i punkt 100, hvor det nævnes, at 
nettet grundlæggende ikke udgør nogen selvstændig økonomisk værdi, da 
fjernvarmenet skal drives på basis af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-
selv princippet. I kommentaren omtales dog videre i samme afsnit, at et 
fjernvarmenet kan have en særskilt markedsmæssig værdi, uden at den 
type situation beskrives nærmere. Sekretariatet vurderer derfor, at Energi-
styrelsens kommentar hverken udelukker den naturlige sproglige forståel-
se af markedspris, som sekretariatet opfatter den, eller Farum Fjernvarmes 
opfattelse af begrebet markedspris. 

202. Bortset fra Energistyrelsens kommentar til høringssvar er der ikke 
i forarbejderne til § 23 f særlig støtte til Farum Fjernvarmes opfattelse af 
begrebet markedspris efter bestemmelsen. I de specielle lovbemærknin-
ger, citeret i punkt 88, bliver det nævnt, at henholdsvis forbruger-
ne/kommunerne har fortrinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til 
disses værdi, og at prisen fastsættes på almindelige markedsvilkår. 
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203. Videre har sekretariatet set på, at varmeforsyningsloven giver ad-
gang til efter godkendelse at indregne en rimelig forrentning i varmepri-
serne. Allerede af den grund vil en markedspris, som tager udgangspunkt 
i de indtægter, et aktiv med forkøbsret kan generere, ikke automatisk og 
altid svare til den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. 

204. Til brug for vurderingen af, hvordan begrebet markedspris skal 
fortolkes, bemærker sekretariatet, at i varmeforsyningsloven indgår ordet 
”markedspris” kun i § 23 f, stk. 1 og 2.  

205. Det er sekretariatets vurdering, at lovgiver havde haft mulighed 
for at anvende en anden terminologi end markedspris, hvis hensigten var, 
at der ved markedspris skulle forstås andet end den naturlige sproglige 
forståelse/ forståelsen fra andre retsområder, herunder naturgas og el, jf. 
afsnit 4.5, hvoraf fremgår, at markedsmæssige vilkår er vilkår, der kunne 
være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. 
Hvis ”markedspris” skulle læses som ”den varmeprismæssigt nedskrevne 
værdi, medmindre der er synergieffekter, som kan dokumenteres”, som 
anført af Farum Fjernvarme, ville det have været nærliggende at skrive 
det i lovteksten eller i det mindste at nævne det i forarbejderne.  

206. I 2003 blev vederlagsbestemmelsen indført i varmeforsyningslo-
vens § 20, stk. 7, hvorefter det vederlag, som betales ved hel eller delvis 
overdragelse af anlæg som nævnt i § 20, stk. 1, (herunder kollektive var-
meforsyningsanlæg, som fremføringsanlæg, der i visse situationer vil væ-
re omfattet af forkøbsretten) hverken direkte eller indirekte kan føre til, at 
priserne fra disse virksomheders ydelser bliver højere, end de kunne være 
blevet, hvis overdragelsen ikke havde fundet sted. Formålet med bestem-
melsen i § 20, stk. 7, har været at fremme den naturlige strukturtilpasning 
i energisektoren men samtidig sikre, at køb og salg af virksomheder ikke 
indebærer, at priserne fra disse virksomheders ydelser stiger, jf. citatet i 
punkt 96.   

207. Lovbestemmelsens ordlyd er centreret om vederlagets betydning. 
Det påhviler Energitilsynet i forbindelse med køb af virksomhed at påse, 
at vederlaget for virksomheden ikke påfører forbrugerne højere priser. 
Bestemmelsen i § 20, stk. 7, vedrører således alene fastsættelsen af var-
mepris efter overdragelse og er ikke en regulering af selve overdragelsen 
eller vederlaget i sig selv. Det er alene i forhold til, hvilke omkostninger 
ved en overdragelse, der efterfølgende kan indregnes i varmeprisen, at det 
er relevant at se på, om der er synergieffekter, jf. lovbemærkningerne 
ifølge betænkning som citeret i punkt 98. I det omfang den købende virk-
somhed ved udnyttelse af synergieffekter vil kunne opnå samlede lavere 
priser til varmeforbrugerne, er bestemmelsen ikke til hinder for, at køber 
indregner øgede udgifter ved erhvervelse af et anlæg.  
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208. Netop det forhold, at en køber efter § 20, stk. 7, kan indregne 
yderligere omkostninger i varmeprisen efter en overtagelse, hvis der er 
synergieffekter, bygger på en forudsætning om, at et anlæg kan overdra-
ges til en højere pris end den varmeprismæssigt nedskrevne værdi. Lov-
bemærkningerne nævner eksplicit, at et anlæg kan være overdraget til en 
højere værdi end den varmeprismæssigt nedskrevne værdi, men nævner 
ikke af hvilke årsager købesummen kan være højere, jf. punkt 98. Der ta-
les alene om et forbud mod overvæltning af omkostninger ved overdra-
gelsen på forbrugerne, jf. punkt 96 og 97, ikke et forbud mod at have om-
kostninger ved overdragelsen, som ikke kan overvæltes på forbrugerne – 
herunder i form af handelsprisen. 

209. Under behandling af lovforslaget som indførte § 20, stk. 7, i var-
meforsyningsloven, omtalt i punkt 99, påpegede Energitilsynet, at for-
købsretten indebærer overtagelse af:  

… anlæg eller virksomhed til disses værdi, dvs. en pris, som både sælger og køber 
er villig til at handle til, men samtidig en pris, som harmonerer dårligt med varme-
forsyningslovens hvile-i-sig-selv princip” og ”… forbrugere, der ønsker at udnytte 
forkøbsretten, vil skulle betale af egen lomme ved køb af fjernvarmeforsyningen, 
hvis markedsprisen, som parterne er villige til at handle til, overstiger den ned-
skrevne anlægsværdi... 

210. Lovgiver afviste ikke Energitilsynets opfattelse, jf. punkt 100, men 
bekræftede derimod, at bestemmelsen: 

…, finder anvendelse på alle nye ejere, herunder også ejere, der måtte være for-
brugere” og at ”Forbrugere, der erhverver et fremføringsanlæg, vil således heller 
ikke efter forslaget i varmeprisen kunne få indregnet eksempelvis finansieringsud-
gifter, der er knyttet til optagelse af lån til finansiering af overdragelsen”. 

211. Det er sekretariatets vurdering, at lovgivers svar støtter opfattelsen 
af markedspris som noget, der kan fravige varmeprismæssige værdier, og 
at spørgsmålet og svaret indeholder et fortolkningsbidrag til § 23 f og så-
ledes kan indgå ved vurderingen af begrebet markedspris efter bestem-
melsen. 

212. Farum Fjernvarme har som argument også anført, at varmeforsy-
ningsloven bygger på grundlæggende principper om gennemsigtighed og 
forbrugerbeskyttelse. Sekretariatet bemærker hertil, at de enkelte bestem-
melser kan have forskellige beskyttelseshensyn, der skal anvendes ved 
fortolkningen. Det anførte om gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse 
gør sig gældende i forbindelse med reguleringen af priser og andre vilkår 
for varmelevering, men ikke nødvendigvis for fastsættelse af vilkår, her-
under markedspris, ved forkøbsretten efter § 23 f, stk. 4. Energitilsynets 
generelle indgrebsbeføjelse efter § 21, stk. 4 og 5, som i sin formulering 
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inddrager urimelighed, finder ikke anvendelse på forkøbsrettens område, 
jf. punkt 193-194 og Energiklagenævnets hjemvisningsafgørelse.  

213. Selve adgangen til forkøbsret er indsat i varmeforsyningsloven 
som en forbrugerbeskyttelse. Når forkøbsretten udløses, viser fortolk-
ningsbidraget citeret i punkt 100 og 210 til forståelsen af begrebet mar-
kedspris et hensyn til, at en ejer ikke skal tåle en lavere salgspris, end der 
ville kunne opnås ved salg til anden side. 

214. Det er således sekretariatets opfattelse, at kompetencen efter § 23 
f, stk. 4, ikke er en generel indgrebsbeføjelse over for overtagelsesvilkår i 
stil med beføjelsen efter § 21, stk. 4, men alene en opgave som tvistløs-
ningsmyndighed i tilfælde af uenighed, hvor sagens tema defineres af, 
hvilke vilkår parterne konkret indbringer. Ved tvistløsningen mellem 2 
parter er der ikke samme hensyn til at undgå urimelighed over for forbru-
gerne som ved opgaven med at føre tilsyn med priser og vilkår for varme-
leveringen 

215. På baggrund af bestemmelsens ordlyd og de ovennævnte fortolk-
ningsbidrag er det sekretariatets vurdering, at begrebet markedspris i § 23 
f må forstås som den pris, der kan opnås på et marked efter forhandling 
mellem køber og sælger. Det principielle udgangspunktet for markedspris 
i varmeforsyningsloven findes således ikke at være den varmeprismæssigt 
nedskrevne værdi.  

5.2.2. Krav om indhentelse af købstilbud fra anden side 

216. I forlængelse af det principielle udgangspunkt om, at markedspris 
er en forhandlet pris, finder sekretariatet det relevant principielt at tage 
stilling til, om dette indebærer, at sælger er forpligtet til at indhente købs-
tilbud hos tredjemand. 

217. At et konkret tilbud fra tredjemand skulle foreligge, har tidligere 
været udgangspunktet for den generelle forståelse af forkøbsretten, jf. 
slutningen af citatet i punkt 169. Det går igen i lejelovens regler om til-
budspligt, jf. afsnit 4.11, hvor det følger af lovens § 103, stk. 1, 1. pkt., at 
tilbudspligten opfyldes ved, at ejeren over for samtlige lejere af beboel-
seslejligheder fremsætter tilbud om, at en af beboerne dannet andelsbolig-
forening kan erhverve ejendommen til samme købesum, kontante udbeta-
ling og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. I til-
fælde af påtænkt salg skal tilbuddet ledsages af dokumentation for, at eje-
ren ved salget kan opnå de tilbudte vilkår, jf. § 103, stk. 2.  

218. Efter sekretariatets vurdering vil det imidlertid være bebyrdende at 
opstille et krav om at fremkalde købstilbud, hvis ikke dette har klar 
hjemmel som i lejeloven. Det er ikke i forarbejderne til varmeforsynings-
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lovens § 23 f omtalt, at en konkret aftale med tredjepart kan foreligge 
færdigforhandlet, når vilkårene for forkøbsrettens udnyttelse skal fastlæg-
ges. Forståelsen af kravet til dokumentation af markedspris i elforsynings-
lovens § 46, stk. 1, og naturgasforsyningslovens § 28 c, stk. 1, indebærer 
heller ikke, at der kan kræves, at købstilbud foreligger, jf. citat fra forar-
bejderne i punkt 116.  

219. På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at der ikke efter 
varmeforsyningsloven kan antages at være en pligt for sælger til forudgå-
ende at indhente tilbud fra 3. mand, hverken som udgangspunkt for et-
hvert tilbud efter § 23 f, stk. 1 eller 2, til forkøbsberettigede, eller hvis en 
forkøbsberettiget måtte kræve det.  

 
5.2.3. Krav til parterne til forhandlet pris 

220. Herefter udestår spørgsmålet om, hvorvidt der kan opstilles krav 
til parterne til en forhandlet pris, sådan at hvis disse krav ikke opfyldes, 
kan den forhandlede pris ikke uden videre antages at være markedsprisen 
på aktivet. 

221. Et marked er principielt kendetegnet ved at være et møde mellem 
udbud og efterspørgsel. For at sikre, at den forhandlede pris ikke er ud-
tryk for en omfordeling af værdier mellem parterne baseret på andre hen-
syn end udbud og efterspørgsel på markedet, kan opstilles et krav om, at 
parterne til en forhandlet pris skal være uafhængige. Et sådant krav vil 
være baseret på selve begrebet markedspris og være i tråd med forståelsen 
af begrebet markedspris efter elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven 
og transfer pricing regler hos Skat, jf. punkt 114-116.  

222. Selvom disse bestemmelser ikke er fastsættelse af pris ved uenig-
hed mellem parterne om en forkøbsret, men efterprøvning om transaktio-
ner mellem interesseforbundne parter er prissat korrekt, finder sekretaria-
tet det relevant at inddrage en vurdering af uafhængighed og naturligt 
modsætningsforhold mellem parterne til en forhandlet pris også ved fast-
sættelsen af markedspris efter varmeforsyningsloven, da tilstedeværelsen 
af disse forhold øger sikkerheden for, at prisen er udtryk for det mar-
kedsmæssige møde mellem udbud og efterspørgsel. 

223. Sekretariatet finder således, at en forhandlet pris mellem 2 parter 
må anses for at være en markedspris efter varmeforsyningslovens § 23 f, 
medmindre der er grundlag for at antage, at parterne ikke er uafhængige 
med et naturligt modsætningsforhold. 

224. Farum Fjernvarme anfører, at markedsprisen for ledningen under 
alle omstændigheder bør tage udgangspunkt i den værdi, som en typisk 
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aktør på det prisregulerede område, som varmeforsyning er, må antages 
at ville betale for ledningen, jf. punkt 56. 

225. Spørgsmålet er derfor, om det udover at vurdere, om parterne er 
uafhængige med et naturligt forretningsmæssigt modsætningsforhold, kan 
have betydning, hvorvidt der er tale om en typisk aktør på købersiden, der 
ikke har særlige interesser. 

226. Det er sekretariatets opfattelse, at krav til parterne til en forhandlet 
pris, som går udover at sikre, at forhandlingen er udtryk for mødet mel-
lem udbud og efterspørgsel, vil kunne udgøre en censurering af det reelle 
marked. På det reelle marked findes nemlig både typiske og atypiske ak-
tører. En pris, som alene er baseret på typiske aktører, vil ikke nødven-
digvis være en markedspris i den forstand, som sekretariatet i punkt 215 
konkluderer, må lægges til grund ved afgørelsen. Årsagen er, at inddra-
gelsen af dette forhold vil kunne føre til en pris for sælger, som er ringere, 
end hvad han faktisk kan opnå ved et markedsmæssigt salg til andre end 
de forkøbsberettigede.  

227. For at et krav om typiske aktører kan opstilles i forbindelse med 
fastsættelsen af markedspris efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 
må der være et klart grundlag.  

228. Der er ingen omtale af et sådant krav i lov eller forarbejder til § 23 
f. Derimod fremgår det i det efterfølgende fortolkningsbidrag til § 23 f i 
forbindelse med vedtagelsen af § 20, stk. 7, jf. punkt 99-100, at forkøbs-
retten indebærer overtagelse til en pris, som både sælger og køber er villig 
til at handle til. Brugen af ordene ”villig til at handle til” indikerer snarere 
en individuelt begrundet beslutning ud fra en personlig risikovillighed end 
en objektiv dokumenterbart fornuftig begrundelse, som kan efterprøves 
og opnå en vis generel tilslutning. 

229. Sekretariatet bemærker videre, at Energitilsynets kompetence i 
forhold til vilkår for forkøbsret – i modsætning til tilsynet med vilkår og 
priser efter § 21, stk. 4, hvor varmevirksomheder kan påbydes bl.a. at til-
bageføre beløb, som overstiger den pris, der efter loven kan opkræves, og 
at ophøre med vilkår og betingelser i strid med loven, uanset om det er i 
overensstemmelse med privatretlige varmeprisaftaler eller ej – netop ikke 
er samme form for tilsynsvirksomhed. Fastsættelse af vilkår for forkøbs-
ret indebærer ikke retsfølger, der ikke kan fraviges af den almindelige af-
talefrihed mellem parterne. Derfor er parterne – her sælger og forkøbsbe-
rettigede – efter en afgørelse om vilkår for forkøbsret ikke afskåret fra at 
aftale en højere pris og andre vilkår end fastsat i Energitilsynets afgørelse. 
En afgørelse om vilkår for forkøbsret udgør således ikke en ”censurering” 
af mulige privatretlige aftaler, sådan som afgørelser med hjemmel i tilsy-
net med priser og vilkår kan gøre det.  
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230.  Samlet er det sekretariatets opfattelse, at en forhandlet pris på det 
relevante tidspunkt for det aktiv, som er omfattet af forkøbsret, alene vil 
kunne afvises som ikke værende markedsprisen efter varmeforsyningslo-
vens § 23 f, hvis der er grundlag for at antage, at parterne ikke er uaf-
hængige med et naturligt forretningsmæssigt modsætningsforhold. Hvor-
vidt en forhandlet pris derudover er tilbudt af en mere eller mindre typisk 
køber, med mere eller mindre typiske interesser, kan ikke tillægges be-
tydning, hvis der foreligger en forhandlet pris fra en uafhængig part. 

5.2.4 Sammenhæng med hidtidig praksis fra Energitilsynet om markeds-
pris 

231. Farum Fjernvarme har henvist til afgørelsen i Præstø II59, og til at 
Energitilsynet som begrundelse for at acceptere overdragelsesvilkårene 
i denne sag ikke kun lagde vægt på, at parterne i deres varetagelse af 
henholdsvis køber- og sælgerinteresser havde fundet frem til en aftale, 
der tilfredsstillede begge parter, men at tilsynet også lagde vægt på, at 
der i aftalen toges hensyn til, at prisen afspejlede kommunens gæld i  
transmissionsledningen, en gæld som ifølge tilsynet burde betales af 
fjernvarmeforbrugerne og ikke af kommunens skatteindtægter. 

232. Sekretariatet bemærker, at der ved Præstø II60 afgørelsen forelå en 
indgået aftale med pris for overdragelsen ved anvendelse af forkøbsretten 
og spørgsmålet kun er kort behandlet. I Præstø I er markedsprisen omdi-
skuteret af sagens parter og genstand for mere overvejelse i begrundelsen.  

233. I Præstø I anførte Energitilsynet, at det var svært at finde holde-
punkter for, at den aftalte købspris ikke var udtryk for en markedspris, og 
at prisen derfor som udgangspunkt kunne tages til efterretning af tilsynet. 
Tilsynet anførte også, at situationen i Præstø ikke havde været normal, og 
at det kunne gøres gældende, at prisen ikke var et udtryk for en reel mar-
kedspris, som for et tilsvarende anlæg måske ville være lavere, men at det 
ville være vanskeligt at fastslå en reel markedspris for værket ved sam-
menligning med et andet. Derefter foretog Energitilsynet en selvstændig 
vurdering af, om købsprisen kunne indregnes i varmeprisen. 

234. Sekretariatet bemærker videre, at der i bedømmelsen af den aftalte 
fremgangsmåde for at finde markedspris i både Præstø I og II – som 
Energiklagenævnet ikke har taget stilling til, da sagerne ikke blev påkla-
get – er anvendt en kombination af hjemlerne i § 23 f, stk. 4, og i § 21, 
stk. 4. I Energiklagenævnets hjemvisning af nærværende sag udtaler næv-
net, at Energitilsynet i sager om forkøbsret alene har kompetence i § 23 f, 
stk. 4, og ikke i 21, stk. 4. Bestemmelsen i § 21, stk. 4, indeholder et ri-

59 Afgørelsen er vedlagt i bilag 14 og refereret under Lovgrundlag, afsnit 4.6. 
60 Afgørelsen er vedlagt i bilag 14 og refereret under Lovgrundlag, afsnit 4.6. 
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melighedskrav, der ikke genfindes i § 23 f eller forarbejderne til bestem-
melsen. Det er derfor sekretariatets vurdering af retsgrundlaget, at Energi-
tilsynet ikke har kompetence til at inddrage rimelighedshensyn i fastlæg-
gelsen af markedspris efter § 23 f, stk. 4.  

235. Sekretariatet vurderer, at betragtningerne i Præstø I og II om 
kommunens gæld netop har grundlag i en rimelighedsvurdering efter § 
21, stk. 4, og at tilsvarende betragtninger derfor efter bemærkningerne om 
Energitilsynets kompetence i begrundelsen i den nye hjemvisningsafgø-
relse fra klagenævnet ikke vil kunne inddrages i sager om fastsættelse af 
markedspris efter § 23 f, stk. 4. 

236. Derudover er det sekretariatets opfattelse, at Præstø I og II ikke 
giver grundlag for en forståelse af begrebet markedspris som i udgangs-
punktet ensbetydende med den varmeprismæssigt nedskrevne værdi, men 
tværtimod tager udgangspunkt i den forhandlede pris. At markedsprisen 
kan adskille sig fra henholdsvis den varmeprismæssigt nedskrevne værdi 
og forsyningsvirksomhedens gæld kan også finde en vis støtte i afgørel-
sen om tilskud i forbindelse med overdragelse af det tidligere kommunale 
Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk61, hvor prissætningen ikke skete ud 
fra den varmeprismæssigt nedskrevne værdi.  

237. Endelig finder sekretariatet, at Præstø I også viser, at når der fore-
ligger et købstilbud, er det sælger, som afgør, om prisen er tilfredsstillen-
de, og forkøbsretten udløses, så forbrugerne får mulighed for at købe an-
lægget. Det bemærkes således i begrundelsen, at et alternativ til salg til en 
pris, der er høj nok til at dække gælden, er, at det ikke var sket et salg. 
Dvs. at når der foreligger et konkret tilbud, har sælger valget mellem en-
ten at acceptere eller afslå.  

238. I forhold til anbringendet om, at markedspris skal vurderes ud fra 
en typisk aktør, bemærker sekretariatet, at sælger har 2 alternativer, når et 
købstilbud foreligger – enten at acceptere eller at afslå. Det er derfor se-
kretariatets vurdering, at begrundelsen i sagen understreger, at i den situa-
tion, er den konkrete sælgers indstilling afgørende for markedspris og ud-
løsning af forkøbsret, ikke hvad en typisk aktør ville gøre.  

239. Sekretariatet finder, at det ikke ville stemme overens med denne 
bestemmelsesret hos sælger til selv at til- og fravælge købstilbud, og der-
med om forkøbsretten udløses, hvis en konkret tilbudt pris fra tredjemand 
kunne nedsættes af Energitilsynet, alene fordi den ikke afspejler, hvad ty-
piske aktører ville handle aktivet til. Derimod er det en anden sag, hvis 
det konkrete tilbud ikke kommer fra en uafhængig tredjemand, fordi det 
så ikke er en markedsmæssigt fastsat pris.  

61 Afgørelsen er vedlagt i bilag 14 og refereret under Lovgrundlag, afsnit 4.7. 
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240. At Præstø I begrundelsen nævner sælgers 2 alternative valg, finder 
sekretariatet taler imod, at der skulle være grundlag for en fortolkning om, 
at en markedspris, selvom der er et konkret tilbud, skal relatere sig til, 
hvad typiske aktører ville handle til. Sekretariatet finder således, at afgø-
relsen understøtter et udgangspunkt om, at der ikke skal ske censurering 
af en faktisk tilbudt pris i form af et krav om, at den svarer til, hvad en ty-
pisk aktør ville tilbyde, eller lignende. 

5.3 Markedsprisen for den sydgående transmissionsledning  

241. Parterne er enige om, at forkøbsretten blev udløst ved overdragel-
se af transmissionsledningen til Vattenfall den 1. juni 2006, og det er 
markedsprisen på det tidspunkt, Energitilsynet skal fastlægge.  

242. Der er ingen forhandlet pris isoleret på transmissionsledningen på 
dette tidspunkt, idet anlægget blev overdraget i en pulje med andre anlæg. 
Derfor kan den forståelse af begrebet markedspris, som sekretariatet gene-
relt vil lægge til grund, jf. punkt 230, ikke uden videre løse den forelig-
gende sag. 

243. Nedenfor vurderes, om der er oplysninger i sagen, som gør det 
muligt at finde en pris på transmissionsledningen på det relevante tids-
punkt, der har en sammenlignelig karakter med et tilbud fra en uafhængig 
køber. Er dette ikke tilfældet, foretages en videre gennemgang af, hvilke 
kriterier/ pejlemærker der bør inddrages i fastsættelsen af en skønsmæssig 
markedspris, og en afvejning af disse. 

244. Til brug for vurderingerne i afsnittet har sekretariatet som nævnt 
indhentet en udtalelse fra revisionsfirmaet Beierholm. Hvor Beierholms 
vurdering inddrages nedenfor, er dette udtrykkeligt angivet. 

245. Revisorvurderingen er i overensstemmelse med ovenstående og 
med sekretariatets regelfortolkning af begrebet markedspris i § 23 f, jf. af-
snit 5.2 – herunder konklusionerne i punkt 230 og 237 – udarbejdet med 
den forudsætning, at markedsprisen er udtryk for den pris, som transmis-
sionsledningen ville kunne handles til mellem 2 uafhængige parter pr. 1. 
juli 2006. 

5.3.1 Fordelt puljepris som udtryk for markedsprisen 

246. Vattenfall har oplyst, at parterne til brug for skat lavede en værdi-
ansættelse på de enkelte dele af puljen og i den forbindelse værdiansatte 
Hillerød Kraftvarmeværk med tilhørende nord- og sydgående transmissi-
onsledninger til en samlet pris på godt 242 mio. kr. Opdelingen gik ikke 
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videre ned i fordeling mellem kraftvarmeværket, nordgående og sydgåen-
de transmissionsledning. 

247. Sekretariatet finder, at denne oplysning er det nærmest foreliggen-
de i sagen, som svarer til udgangspunktet i sekretariatets forståelse af be-
grebet markedspris. Det er dog væsentligt for at anvende denne pris, at 
det kan lægges til grund, at prisen er fastsat mellem uafhængige parter 
med et naturligt forretningsmæssigt modsætningsforhold.  

248. Samtidig er puljeprisen kun anvendelig, hvis der er grundlag for at 
fordele den på de omfattede aktiver, sådan at der fremkommer en mar-
kedspris på transmissionsledningen alene på det relevante tidspunkt med 
en nogenlunde tilsvarende uangribelighed som en faktisk fremsat pris fra 
en uafhængig køber af transmissionsledningen alene.  

249. I det følgende undersøges derfor først, om der er et tilstrækkeligt 
grundlag for fordeling af puljeprisen fra 2006, og hvis det er tilfældet, un-
dersøges derefter Dong/Vattenfall og Vestforbrændings uafhængighed og 
modsætningsforhold.  

250. Vestforbrænding og Vattenfall har anført, at prisen på den sydgå-
ende ledning ud fra puljeprisen 2006 kan findes ved at bruge det indbyr-
des forhold ved handelspriser 1. januar fra 2011, hvor de samme aktiver 
blev handlet – Vestforbrænding købte betinget den sydgående ledning, 
mens Hillerød Varmeforsyning købte værket og den nordgående ledning. 
Det er oplyst, at den samlede pris på puljens aktiver i 2011 var kr. 95 mio. 
kr., og prisen på den sydgående ledning 54,5 mio. kr.  

251. Vestforbrænding og Vattenfall har anført, at markedsprisen 1. juli 
2006 på den sydgående transmissionsledning derfor kan fastsættes til 
138,8 mio. kr., ud fra udregningen 242 mio. kr. (2006 puljeprisen) gange 
54,5 mio. kr. (prisen på den sydgående transmissionsledning 2011) divi-
deret med 95 mio. kr. (2011 puljeprisen).62 

252. Sekretariatet finder, at det er en noget forenklet måde at opgøre 
markedsprisen på. Sekretariatet bemærker, at de 5 års forskydning til 
handlen i 2011 er problematisk i forhold til prissætningen, da markeds-
forholdene ikke kan antages at være de samme i 2006 som i 2011. Som 
følge heraf kan det ”split”, der var relevant i 2011 ikke uden videre læg-
ges til grund i 2006. Hertil kommer, at der på den sydgående ledning er 
sket en udbygning i 2008, som betød en mindre forøgelse af anlægssum-
men fra kr. 84,362 mio. kr. til kr. 84,885 mio. kr.63, ligesom der også kan 

62  242 × 54,5
95

 = 138,8 
63 Jf. sagen om afskrivningsgrundlag for den sydgående ledning pr. 1. januar 2011, j.nr. 
12/05205. 
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have været ændringer på de øvrige aktiver i puljen i løbet af de 5 år. Selv 
med forsøg på at korrigere herfor, indebærer dette en usikkerhed, der ikke 
findes, hvis der havde været en pris baseret på et købstilbud på den syd-
gående ledning fra en uafhængig part 1. juli 2006. 

253. Vestforbrænding og Vattenfall har ikke foretaget en videre opde-
ling af resten af puljepriser 2006 og 2011 på hhv. den nordgående trans-
missionsledning og kraftvarmeværket. Sekretariatet finder, at dette kan 
være relevant som en yderligere test af den foreslåede metode. 

254. Med henblik på et overslag over en sådan fordeling mellem alle 3 
aktiver i puljen bemærker sekretariatet, at da Vattenfall fik udarbejdet 
markedsprisvurdering fra Rambøll 2009 på sydledningen, blev der taget 
udgangspunkt i Rambølls vurdering 2008 på nordledningen, jf. punkt 
21.64  

255. Ud fra det prisforhold mellem de 2 transmissionsledninger i 2008, 
som fremgår direkte af Rambølls rapport august 2008 og Vattenfalls eget 
notat september 2009, hvor prisen på det nordgående anlæg er 68,4 mio. 
kr. og det sydgående 110 mio. kr., hvilket giver en fordeling på 61,7 % til 
den sydgående og 38,3 % til den nordgående transmissionsledning.65  

256. På denne baggrund har sekretariatet beregnet følgende overslag: 

 
Sydgående 
ledning  

Nordgående 
ledning 

Hillerød Kraft-
varmeværk 

2011 fordeling udledt 
af ledningernes pris-
forhold ved prisfast-
sættelse 2008/ 2009 

54,5 mio. kr. 33,8 mio. 
kr.66 

6,7 mio. kr.67 

   

257. Resultaterne af fordelingen af værdien af de 3 aktiver ved forde-
ling af den samlede salgssum 2011 efter de 2 alternative metoder, kan 
overføres på puljeprisen på ca. 242 mio. kr. fra 2006. 

258. Samlet ser en forholdsmæssig overførsel på hvert af de 3 aktiver i 
puljen fra 2006 på samlet 242 mio. kr., jf. punkt 251, sådan ud:68 

 
Sydgående 
ledning  

Nordgående 
ledning 

Hillerød Kraftvar-
meværk 

64 Særligt fodnoten til punktet, som henviser til Rambøll rapporten i bilag 9, bilagsside 252-
261.  
65 Beregningen er hhv. 110 / 178,4 x 100 og 68,4 / 178,4 x 100 
66 Beregningen er 54,5 mio. kr. / 0,617 x 0,383 
67 Beregningen er 95 mio. kr. - 54,5 mio. kr. - 33,8 mio. kr.  
68 Beregningen er hvert af tallene i det første overslag / 95 x 242 
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2006 priser udledt af 
2011 handel og led-
ningernes prisforhold 
ved prisfastsættelse 
2008/2009 

138,8 mio. 
kr. 

86,1 mio. kr. 17,1 mio. kr. 

259. Sekretariatet finder det bemærkelsesværdigt, at Hillerød Kraft-
varmeværk efter denne fordelingsmetode med de foreliggende oplysnin-
ger har en relativt lav værdi. I tillæg til de tidligere anførte usikkerheder, 
jf. punkt 252, er det derfor sekretariatets vurdering, at den samlede pulje-
pris ved hjælp af fordeling baseret på handlerne i 2011 ikke giver en pris 
med en sikkerhed, der kan sammenlignes med et tilbud fra en uafhængig 
køber på den sydgående ledning pr. 1. juli 2006. Sekretariatet finder der-
for, at denne forenklede metode er for usikker og ikke kan give det nød-
vendige grundlag for at fastsætte en markedspris sammenlignelig med et 
købstilbud pr. 1. juli 2006. 

260. På denne baggrund finder sekretariatet det uden betydning for af-
gørelsen at vurdere nærmere, om aftaleparternes fastsættelse af puljepri-
sen på 242 mio. kr. efter den samlede handel i 2006 med endnu flere akti-
ver kan siges at være at foretaget af uafhængige parter med et naturligt 
forretningsmæssigt modsætningsforhold. 

5.3.2 Relevante kriterier/ pejlemærker for skønnet over markedspris i 
denne sag 

261. I mangel af en allerede foreliggende markedspris på transmissi-
onsledningen pr. 1. juli 2006 i form af et købstilbud eller en sammenlig-
nelig pris, må Energitilsynet foretage en skønsmæssig fastsættelse af 
markedsprisen. 

262. Pga. det principielle udgangspunkt om, at en forhandlet pris mel-
lem uafhængige parter med et naturligt forretningsmæssigt modsætnings-
forhold på det relevante tidspunkt er markedsprisen, jf. punkt 230, må det 
også i den foreliggende situation tilstræbes at fastsætte et beløb, som er 
tættest muligt på netop dette udgangspunkt om en forhandlet pris mellem 
uafhængige parter med et naturligt forretningsmæssigt modsætningsfor-
hold på det relevante tidspunkt. 

263. Der vil være en række forhold, der kan indgå i skønnet over mar-
kedspris som kriterier, der kan lægges vægt på/ pejlemærker for beløbet. 
Dette afsnit vil gennemgå mulige kriterier og beskrive styrker og svaghe-
der for de enkelte kriterier/ indgå som pejlemærker, inden den indbyrdes 
afvejning af disse vurderes i næste afsnit.  
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Betydningen af det første og det andet tilbud til Farum Fjernvarme 

264. Dette er behandlet i revisorvurderingen punkt 1.2 og 1.3, som 
konkluderer, at der ikke kan findes en markedspris direkte ud fra tilbud-
dene, bl.a. fordi tilbuddene ud fra det fremkomne ikke tager udgangs-
punkt i markedsforholdene 1. juli 2006, men på de 2 senere fremsættel-
sestidspunkter.  

265. Sekretariatet har samme vurdering og finder videre, at de fremsat-
te tilbud ikke er tilstrækkeligt sammenlignelige med markedspris 1. juli 
2006 pga. den mellemliggende udvikling, og finder det også relevant, at 
tidsforløbet på 4½ år til det andet tilbud gør det mindst sammenligneligt/ 
betydende for skønsudøvelsen. Sekretariatet finder dog, at tilbuddene med 
disse forbehold kan indgå i skønnet. 

Andre sammenlignelige handler 

266. Dette er behandlet i revisorvurderingens afsnit 2.1, som konklude-
rer, at der ikke kan findes en pris på denne måde, da der kun er en handel 
2½ år tidligere – salget af Præstø Kraftvarmeværk – og da forholdene ef-
ter revisors vurdering har ændret sig siden, og fordi at én handel under al-
le omstændigheder er et spinkelt grundlag for sammenligning. Sekretaria-
tet har samme vurdering af den nævnte handel. 

267. Det kan også anføres, at Vestforbrændings og Vattenfalls foreslå-
ede metode med fordeling af 2006 puljeprisen ud fra handlerne af samme 
aktiver i 2011 er udtryk for et forsøg på at finde markedspris ud fra sam-
menlignelige handler. Svaghederne ved denne sammenligning er nævnt i 
afsnit 5.3.1, særligt punkt 252 og 259. 

Betydningen af den efterfølgende prisudvikling efter 2006 

268. Som det fremgår bl.a. af sagsfremstillingen i kapitel 3, blev de 3 
aktiver med den efterfølgende puljepris fra den samlede handel i 2006 
handlet til betydeligt lavere pris i 2011. Farum Fjernvarme har anført, at 
Energitilsynet bør inddrage dette forhold i vurderingen af markedsprisen 
for den sydgående ledning. 

269. I almindelighed kan der ske meget på 5 år, både med salgsvillig-
hed, køberappetit og forholdene på markedet generelt, men i særdeleshed 
fra 2006 til 2011 var der en særlig markant negativ udvikling i mulighe-
derne for at opnå finansiering på grund af finanskrisens indtog ca. 2008, 
som har kunnet påvirke priser og beslutning. På grund af de generelle for-
hold i perioden og periodens længde på 5 år, finder sekretariatet ikke, at 
handlerne af de samme aktiver i 2011 kan siges at være sammenlignelige 
med 2006.  
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270. Det er sekretariatets opfattelse, at markedsprisen for den sydgåen-
de transmissionsledning 1. juli 2006 skal ske ud fra forholdene og for-
ventningerne på tidspunktet, ikke ud fra en efterrationalisering i bagklog-
skabens lys. 

271. Uanset om det konkret måtte forholde sig sådan, at prisen i 2011 
var ”mere rigtig” ud fra en nutidig vurdering, fordi den tager højde for 
forhold, der var enten ignoreret, overset eller ikke kunne erkendes i 2006, 
er det sekretariatets opfattelse, at det netop ville udtrykke en efterfølgende 
vurdering, og ikke den, som gjaldt 1. juli 2006.   

272. Det er derfor sekretariatets opfattelse, at sådanne forhold ikke kan 
tillægges betydning ved den skønsmæssige fastsættelse af prisen 2006.  

Nedskrevet genanskaffelsesværdi for ledningen 

273. Et alternativ til at købe den sydgående transmissionsledning at få 
bygget en fra ny, dvs. nedskrevet genanskaffelsesværdi. Revisorvurderin-
gens punkt 3 behandler dette med udgangspunkt i anskaffelsessummen 
for transmissionsledningen i 1995 korrigeret for de gennemsnitlige pris-
stigninger frem til 2006 og med fradrag af forventede afskrivninger, jf. 
punkt 3.8 i revisorvurderingen. 

274. Konklusionen er i første omgang, at den nedskrevne genanskaffel-
sesværdi (kostprisen efter indeksering af prisstigninger og med fradrag af 
levetidsafskrivninger som udtryk for nedslidningen) pr. 1. juli 2006 ud fra 
denne model er 110,348 mio. kr.  Pga. af usikkerheder, især vedrørende 
prisudviklingen på centraler, finder revisor i revisorvurderingens punkt 
3.10, at der bør indlægges en usikkerhed og korrigerer kostprisen til ca. 
108 mio. kr. 

275. Sekretariatet finder vurderingerne i punkt 3.1-3.9 i revisorvurde-
ringen relevante men mener, at usikkerheden må have betydning begge 
veje og resultere i et interval på 108-112,35 mio. kr.  

Fremadrettede indtægter/ DCF (discounted cash flow) model 

276. Dette er behandlet i revisorvurderingens punkt 4, som konklude-
rer, at denne metode i første omgang indikerer en pris på 94,6 mio. kr., 
men at pga. generel usikkerhed bør prisen justeres til ca. 90 mio. kr. 

277. Sekretariatet finder, at usikkerheden må have betydning begge ve-
je og resultere i et interval på 90-99,2 mio. kr. 

278. Sekretariatet bemærker videre, at revisors anvendelse af DCF-
modellen inddrager de summariske priseftervisninger, som efterfølgende 
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er sendt til Energitilsynet, som basis for både opgørelse af resultater før 1. 
juli 2006 og for forventninger til fremtiden set fra 1. juli 2006, jf. bl.a. af-
snit 2 i punkt 4.2 og afsnit 3 i punkt 4.3. Umiddelbart kan dette ses som 
en efterrationalisering i bagklogskabens lys, jf. punkt 270, fordi de sum-
mariske priseftervisninger ikke forelå op til 1. juli 2006. Men modellen 
fungerer ikke uden talinput, og sekretariatet kan derfor tilslutte sig, at det 
er relevant at anvende de nu foreliggende summariske priseftervisninger. 

279. Priseftervisninger er ligesom andre anmeldelser fra varmeværker 
ensidigt udarbejdede. Dette gør dem ikke i sig selv uanvendelige. Vær-
kerne har ansvar for at anmelde korrekte oplysninger, og det er sekretaria-
tets vurdering, at Energitilsynet alene kan tilsidesætte oplysningerne, hvis 
der er konkrete forhold vedrørende tallene, som giver tilstrækkelig be-
grundet mistanke om fejl. Det er ikke tilfældet vedrørende de foreliggen-
de priseftervisninger. 69 

280. Endelig bemærker sekretariatet, at revisor af priseftervisningerne 
udleder en fordeling for at kunne isolere tal vedrørende den sydgående 
transmissionsledning, jf. 2. punktum i 3. afsnit af punkt 4.2 i vurderingen 
og vurderingens bilag 1, note 1). 

Afskrivningsgrundlaget 

281. Betydningen for prisfastfastsættelsen af afskrivningsgrundlaget 1. 
juli 2006 er ikke behandlet udtrykkeligt i revisorvurderingen. Sekretaria-
tet finder, at afskrivningsgrundlaget kan indgå som en del af muligheden 
for fremadrettede indtægter, da afskrivninger efter loven vil kunne ind-
regnes i priserne.  

282. Som anført i punkt 215 og begrundet i afsnit 5.2.1 kan den varme-
prismæssigt nedskrevne værdi dog ikke stå alene som markedspris, fordi 
blandt andet besparelser og synergier kan give rum til yderligere indtæg-
ter efter en overdragelse. 

283. Afskrivningsgrundlaget alene vil give en pris på 84,4 mio. kr.70 

 

69 I sagen om afskrivningsgrundlag for den sydgående transmissionsledning pr. 1. januar 
2011, j.nr. 12/05205, har det været anført, at Energitilsynet skulle tilsidesætte budgetter og 
prisanmeldelser, som er sket uden afskrivninger. Af de grunde som fremgår af afgørelsen, 
er dette afvist. 
70 Jf. udkast til afgørelse i sagen om afskrivningsgrundlag for den sydgående transmissions-
ledning pr. 1. januar 2011, j.nr. 12/05205. Årsagen til forskellen på pris for at bygge trans-
missionsledningen og den anlægssum, der kan afskrives på, er, at der er modtaget tilskud på 
ca. 11,2 mio. kr. 
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Samlet vurdering fra uafhængig revisor 

284. Revisor anfører som samlet konklusion på sin vurdering, at mar-
kedsprisen 1. juli 2006 på transmissionsledningen ligger i intervallet 90-
95 mio. kr. Revisor mener, at en køber i overvejende grad vil lægge vægt 
på DCF modellen. 

285. Sekretariatet finder, at revisors samlede faglige vurdering af en 
markedspris på 90-95 mio. kr. er et selvstændigt kriterium/ pejlemærke 
blandt de øvrige, som kan indgå i Energitilsynets skønsmæssige fastsæt-
telse af markedsprisen. En række svagheder ved revisors vurdering frem-
går af gennemgangen af øvrige kriterier/ pejlemærker i den ovenstående 
del af afsnit 5.3.2. 

5.3.3 Den skønsmæssige fastlæggelse af markedsprisen 

286. Som nævnt indledningsvist i afsnit 5.3.2. må det også i den fore-
liggende situation tilstræbes at fastsætte et beløb, som er tættest muligt på 
en forhandlet pris mellem uafhængige parter med et naturligt forret-
ningsmæssigt modsætningsforhold på det relevante tidspunkt. 

287. I lovgrundlag og retskilderne i øvrigt er der dog ikke en særlig 
præcis ramme for, hvordan Energitilsynet skal fastsætte en markedspris 
for et aktiv uden et relevant købstilbud på det relevante tidspunkt, jf. gen-
nemgangen i afsnit 5.2 af begrebet markedspris i varmeforsyningsloven. 
Der er således ikke belæg for, at én bestemt økonomisk metode er rigtig, 
og Energitilsynet er dermed overladt et meget vidt skøn. 

288. Der er dog en begrænsning i, at Energitilsynet ikke kan ligge vægt 
på, om prisen er rimelig i § 21, stk. 4’s forstand, jf. punkt 193 og 194, el-
ler indeholder et særligt forbrugerhensyn, jf. punkt 212-214.  

289. Gennemgangen i afsnit 5.3.2 viser, at de stærkeste pejlemærker/ 
betydeligste kriterier for skønsudøvelsen er  

- DCF modellen, 90-99,2 mio. kr., 

- Anskaffelsesværdien, 108-112,35 mio. kr., 

- Revisors samlede faglige vurdering, 90-95 mio. kr., med den be-
mærkning at revisor lægger vægt på de 2 forudgående punkter, 
dog mest DCF modellen, og kun inddrager sin generelle usikker-
hed prisnedsættende og ikke som en usikkerhed i begge retninger. 

290. Dertil kommer de lidt svagere pejlemærker i form af afskrivnings-
grundlaget på 84,4 mio. kr., jf. begrundelsen i punkt 282; fordeling af den 
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efterfølgende aftalte puljepris fra 2006 ved prisforholdet i handlerne 
2011, som indikerer 138,8 mio. kr., men samtidig en relativt lav værkpris, 
som indikerer at prisen på transmissionsledningen er lavere end 138,8 
mio. kr.; samt de svageste pejlemærker i form af det første tilbud på 95 
mio. kr. og det endnu senere tilbud på 54,5 mio. kr. 

291. Pejlemærkerne/ kriterierne giver dog ikke noget klart svar på, 
præcis hvilket beløb der er markedsprisen for den sydlige transmissions-
ledning 1. juli 2006. 

292. Sammenlignet med gennemgangen i revisors vurdering, finder se-
kretariatet således både forhold, som trækker i retning af højere og af la-
vere pris, og ikke en entydig tendens. Det mulige felt for udfaldet er der-
for bredt og uden en klar indikation af den præcise markedspris. 

293. Sekretariatet vurderer dog, at hovedvægten af kriterierne/ pejle-
mærkerne er centreret omkring beløb i nogenlunde samme størrelsesorden 
som anført af revisor. Dvs. lavere end Vestforbrændings og Vattenfalls 
påstand og højere end Farum Fjernvarmes påstand. 

294. Ved den endelige afvejning tilslutter sekretariatet sig revisors vur-
dering af, at det er indtjeningsmulighederne, som vil være afgørende for 
prisen for en køber. I den forbindelse finder sekretariatet dog, at det er et 
særligt væsentligt forhold i afvejningen, at der har været varmeprismæs-
sig underdækning, som pr. 1. juli 2006 ikke kunne opkræves pga. prisafta-
ler, jf. første afsnit i punkt 4.2 i revisors vurdering. Dette er ikke særligt 
fremhævet i revisors samlede vurdering, og sekretariatet finder, at det ta-
ler for en pris i den lavere ende af det samlede udfaldsområde ud fra 
vægtningen i punkt 289-290. 

295. Som en konsekvens finder sekretariatet, at den skønsmæssigt fast-
satte markedspris må ligge i den lavere ende af udfaldsområdet, og vurde-
rer, at markedsprisen på den sydgående transmissionsledning pr. 1. juli 
2006 kan fastsættes til 90 mio. kr.  

296. Sekretariatet understreger i forlængelse heraf, at markedsprisen i 
denne sag er skønnet under stor usikkerhed. Energitilsynet er overladt et 
vidt skøn, særligt i en sag som denne, hvor Energitilsynet i 2014 skal 
skønne en hypotetisk markedspris pr. 1. juli 2006, uden der foreligger 
tidsmæssigt relevante købstilbud på ledningen eller en række sammenlig-
nelige handler.  
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5.4 Kompetence til regulering af en periode efter forkøbsret blev udløst 

297. Parterne er som tidligere nævnt enige om, at forkøbsretten blev 
udløst ved overdragelse af transmissionsledningen til Vattenfall den 1. ju-
li 2006, og det er markedsprisen på det tidspunkt, Energitilsynet skal fast-
lægge.  

298. Parterne er herefter uenige om, hvorvidt det forhold, at der er for-
løbet en del tid, siden forkøbsretten blev udløst, skal indebære enten, at 
overdragelsen skal indeholde et vilkår om en sædvanlig refusionsopgørel-
se, eller om Energitilsynet skal fastlægge en egentlig regulering af mar-
kedsprisen på grundlag af begivenheder efter forkøbsretten blev udløst, 
sådan at den samlede pris er den varmeprismæssigt nedskrevne værdi på 
afgørelsestidspunktet. 

299. Vestforbrænding har anført:  

De mellemkommende indtægter og omkostninger vedrørende ledningen må – i 
lighed med almindelige transaktioner – reguleres via en refusionsopgørelse. 
Energitilsynet kan fastsætte dette som et vilkår for udnyttelsen af forkøbsretten, 
men har ikke hjemmel til at indregne et fradrag i markedsprisen.  

Da markedsprisen fastsættes pr. 1. juli 2006, vil det være naturligt at Energitil-
synet fastsætter som et yderligere vilkår for overdragelsen, at der skal udarbej-
des en sædvanlig refusionsopgørelse for perioden efter den 1. juli 2006, der sik-
rer, at køber afholder udgifter og oppebærer indtægter for perioden efter den 1. 
juli 2006, jf. ovenfor. 

300. Farum Fjernvarme finder som ovenfor nævnt, at det af varmefor-
syningslovens § 23 f, stk. 4, imidlertid må følge, at:  

Energitilsynet ved fastsættelsen af vilkårene for overdragelsen skal inddrage 
de mellemkommende forhold, der er fremkommet siden tidspunktet for den op-
rindeligt påtænkte transaktion. Energitilsynet skal herunder indregne et fradrag i 
markedsprisen for den del af de mellemliggende varmebetalinger, der reelt 
modsvarer afskrivninger og henlæggelse i henhold til varmeforsyningsloven.  

301. Sekretariatet har ikke modtaget oplysning om, hvilke andre vilkår 
end et fradrag i markedsprisen Farum Fjernvarme finder, Energitilsynet 
skal fastsætte for overdragelsen af anlægget i anledning af den forløbne 
periode, siden forkøbsretten blev udløst. 

302. Uenigheden rejser det principielle spørgsmål, om Energitilsynets 
kompetence efter § 23 f, stk. 4, giver mulighed for at fastsætte vilkår for 
markedsprisen, der ikke tidsmæssigt er knyttet til tidspunktet for forkøbs-
rettens aktualisering. Sekretariatet finder det relevant at sammenholde ud-
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faldet af denne principielle vurdering med den hidtidige praksis, inden der 
foretages en konkret udmøntning i forhold til den indbragte uenighed.  

5.4.1 Generelt om Energitilsynets kompetence til at fastsætte vilkår for 
overdragelsen 

303. Det følger af § 23 f, stk. 4, 2. pkt., at ”vilkårene for overdragelsen 
af anlægget fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsy-
net”.  

304. Begrebet ”vilkårene” er ikke nærmere defineret i loven eller i for-
arbejderne hertil. Det er sekretariatets vurdering, at der formentlig – uan-
set ordlyden i bemærkningerne – tillige må være tale om andre forhold 
end prisen, jf. formuleringen i § 23 f, stk. 4, 2. pkt., hvorefter Energitilsy-
net kan fastsætte ”vilkårene for overdragelsen af anlægget”. Dette under-
støttes af Energiklagenævnets afgørelse, som anfører, at Energitilsynet 
skal fastsætte ”vilkårene”. Energiklagenævnet finder ikke, at Energitilsy-
net alene skal fastsætte markedsprisen.  

305. I hjemvisningsafgørelsen, jf. punkt 193, gør Energiklagenævnet 
det klart, at Energitilsynets indgrebsbeføjelse i varmeforsyningslovens § 
21, stk. 4, ikke finder anvendelse på forkøbsretsområdet, og at Energitil-
synets afgørelseskompetence alene er i medfør af § 23 f, stk. 4. Som det 
fremgår af citatet i punkt 119, har Energitilsynet ikke kompetence til at 
tage stilling til, hvorvidt en aftale om overdragelse af et anlæg som nævnt 
i § 23 f, stk. 1, er sket i strid med bestemmelsen, herunder om overdragel-
sen er ugyldig i medfør af § 23 f, stk. 5, samt hvad retsvirkningen af 
ugyldighed i givet fald skal være. Disse spørgsmål er derfor henvist til af-
gørelse ved domstolene.  

306. Denne afgrænsning afklarer imidlertid ikke alle usikkerheder om 
rækkevidden af Energitilsynets mulighed for i henhold til § 23 f, stk. 4, 2. 
pkt., at fastsætte vilkårene for en overdragelse. Det fremgår således ek-
sempelvis ikke med sikkerhed af bestemmelsen, om tilsynet i forbindelse 
med fastsættelsen af vilkårene kan regulere forhold af mere praktisk ka-
rakter i forbindelse med udøvelsen af forkøbsretten, eller om det kun er 
vilkår i form af indholdet i selve overdragelsesaftalen, der er omfattet.  

307. Vurderingen af, om et vilkår kan behandles af Energitilsynet, må 
efter sekretariatets vurdering foretages i den enkelte sag. Falder et 
spørgsmål uden for Energitilsynets kompetence, kan det indbringes for 
domstolene.  
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5.4.2 Kompetence til at fastsætte vilkår pga. tidsforløbet efter forkøbsret 
blev udløst 

308. Nogle afgrænsninger af Energitilsynets kompetence findes som 
nævnt i Energiklagenævnets afgørelse om hjemvisning, herunder at kom-
petencen efter § 23 f alene er § 23 f, stk. 4, og hverken omfatter, hvorvidt 
fristen i § 23 f, stk. 1, er overholdt eller retsvirkningerne af en manglende 
overholdelse, jf. punkt 305. Denne afgrænsning betyder også, at parterne 
ikke kan få afgjort ethvert aspekt omkring forkøbsret hos Energitilsynet, 
men alene det område, som er omfattet af § 23 f, stk. 4, som er vilkårene 
for overdragelsen. 

309. Lovgiver har i § 23 f, stk. 1 og 2, jf. bestemmelsernes ordlyd, for-
udsat et forløb med tilbud til de forkøbsberettigede, inden der sker et salg 
til tredjemand, og en acceptfrist for tilbuddet på 3 måneder. 

310. Hvis Energitilsynet fastlægger vilkår, som er begrundet med, at 
der er forløbet et længere tidsrum / år efter forkøbsretten blev udløst, vil 
et sådant vilkår efter sekretariatets vurdering være udtryk for en konse-
kvens af manglende overholdelse af det forløb, som lovgiver har forudsat 
i § 23 f, stk. 1 og 2, og dermed i strid med den afgrænsning af sekretaria-
tets kompetence, der er beskrevet af Energiklagenævnet.  

311. Denne opfattelse stemmer overens med, at den eneste regulering i 
varmeforsyningslovens § 23 f, som er rettet mod situationen, hvor for-
købsretten ikke ligger før i tid end et salg til anden side, er stk. 5 om 
ugyldighed. Forarbejderne omtaler ikke, at situationen kan foreligge i an-
dre sammenhænge. Tværtimod hedder det, at  

forkøbsretten bliver kun aktuel, såfremt de nuværende ejere ønsker at afhænde 
anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. Såfremt forbrugerne respektive 
kommunerne ikke inden for en frist på tre måneder erklærer at ville gøre brug af 
forkøbsretten, bortfalder denne.  

312. Der er ingen holdepunkter for, at en situation med et langt forløb 
fra forkøbsrettens opståen til afgørelsen af uenighed mellem parterne, 
skulle have betydning for tidspunktet for fastsættelse af markedspris for 
overdragelsen ved udnyttelse af forkøbsretten. 

313. Derudover kan der være en anden grænse for Energitilsynets kom-
petence ud fra forkøbsretsbestemmelsens natur. Varmeforsyningslovens § 
23 f omhandler forkøbsret, dvs. en mulighed – udløst af sælgers ensidige 
beslutning om at ville sælge – for at købe, inden en anden køber gør det. 
Dette kan sammenholdes med, at Energitilsynet ikke har kompetence til 
selv at starte en sag efter § 23 f, stk. 4. Det er alene parterne, der ved at 
indbringe en uenighed kan gøre dette. I den foreliggende sag har det været 
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et valg at undlade at indbringe sagen, mens der blev ført forhandlinger, 
sådan at det først skete 5 år efter, forkøbsretten blev udløst.  

314. Hvis det tidsmæssige grundlag for vilkårene for forkøbsretten kan 
påvirkes af, hvornår Energitilsynet træffer afgørelse – dvs. at afgørelsen 
om vilkårene for en forkøbsret udløst i 2006 skulle blive forskellige af-
hængigt af, om afgørelsen træffes i 2011 eller 2014 – indebærer det, at 
såvel anlæggets ejer/sælger som den forkøbsberettigede ved først at ind-
bringe aftalevilkår for tilsynet og derefter ved sin deltagelse i sagsoplys-
ningen (herunder omfanget og antallet af kommentarer, anmodning om 
fristforlængelser mv.) får en mulighed for at bestemme tidspunktet for 
købets virkning. Det vil ikke være i overensstemmelse med forkøbsrettens 
naturlige udgangspunkt, hvis forkøbsretshaver kan påvirke dette, og det 
således ikke helt ensidigt er ejer/sælger, der bestemmer tidspunktet for 
overdragelsen. 

315. Det kan anføres, at selv vilkår om en refusionsopgørelse vil have 
grundlag i det forhold, at der er forløbet en tid, siden forkøbsretten blev 
udløst. Imidlertid er et vilkår om refusion almindeligt ved overdragelser, 
fordi datoen for indgåelse af en aftale kan adskille sig fra datoen for afta-
lens virkning og fra, hvornår virkningerne af aftalen kan implementeres. 
Vilkåret er i sig således sædvanligt ved overdragelser, det er alene virk-
ningen/ omfanget af dets betydning, der i denne sag vil blive mindre sæd-
vanligt på grund af den lange årrække siden skæringsdatoen.  

316. Desuden indebærer refusion i form af tilbageførsel af alle indtæg-
ter og omkostninger efter skæringsdatoen for overgang af ejerskab, at par-
terne stilles som om overtagelsen var sket på det pågældende tidspunkt. 
Refusionen bygger ikke på en vurdering af, om der skal ske en kompensa-
tion af en part på grund af særlige begivenheder, eller om den enkelte post 
er rimelig, og er på den måde neutral.  

317. Vilkår om en anden fordeling af indtægter og omkostninger end en 
ren tilbageførsel af alt uden undtagelse, finder sekretariatet derimod, er at 
ligestille med en fastlæggelse af retsvirkninger af den forløbne tid, og 
dermed uden for Energitilsynets kompetence. Det står imidlertid parterne 
frit at aftale en sådan regulering eller indbringe et krav herom for domsto-
lene. 

318. Samlet er det sekretariatets opfattelse, at Energitilsynet ikke har 
kompetence til at fastsætte krav om alene en delvis tilbageførsel af ind-
tægter og omkostninger som vilkår for udnyttelse af forkøbsretten efter § 
23 f, stk. 4, men alene, som anmodet fra Vestforbrænding, at der udarbej-
des en refusionsopgørelse for alle indtægter og udgifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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5.4.2 Sammenhæng med hidtidig praksis fra Energitilsynet 

319. I 2004 traf Energitilsynet afgørelsen nævnt i punkt 133-137 over 
for Nesa om, fra hvilket tidspunkt lovens 3-måneders acceptfrist begynder 
at løbe. Afgørelsen bygger på, at § 21, stk. 4, kan anvendes i forkøbsrets-
situationen. Dette har Energiklagenævnet ved hjemvisningen af nærvæ-
rende sag fastslået ikke er tilfældet, jf. punkt 193. I forhold til forkøbsret 
kan Energitilsynet alene anvende hjemlen i § 23 f, stk. 4, jf. punkt 305.  

320. Nesa-afgørelsen indeholder ikke en henvisning til varmeforsy-
ningslovens § 23 f, stk. 4, som hjemmel til afgørelsen. Dette fravalg viser 
samtidig, at Energitilsynet ikke i 2004 mente, at § 23 f, stk. 4, var den re-
levante hjemmel for at kunne gribe ind og foretage korrektion i forløbet 
omkring forkøbsretten.   

321. Farum Fjernvarmes argument om fradrag i markedsprisen for den 
del af de mellemliggende varmebetalinger, der reelt modsvarer afskriv-
ninger og henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven, kan minde 
om Præstø II afgørelsen, jf. punkt 138-145.  

322. I Præstø II var situationen imidlertid, at der allerede var indgået 
aftale mellem sælger og forkøbsberettigede, hvor overtagelsesdagen var 
1. januar 2002 og hvor prisen var fastsat pr. 31. december 2003 til et be-
stemt beløb med fradrag for beløb, som den forkøbsberettigede eventuelt 
allerede havde betalt i rente og afskrivning over varmeprisen. Det var så-
ledes ikke Energitilsynet, som havde formuleret dette vilkår. Energitilsy-
nets prøvelse i sagen skete som en prøvelse af varmepriser efter § 20, stk. 
1, i varmeforsyningsloven.  

323. Sekretariatet finder, at Præstø II ikke er relevant for den forelig-
gende sag, dels fordi den vedrører varmepris efter en overtagelse har fun-
det sted, dels fordi den forudsætter en indgået aftale med konkrete vilkår 
forhandlet alene mellem parterne, hvor parterne efter overdragelsen er 
uenige om den praktiske betydning.  

5.4.3 Fastsættelsen af vilkår om regulering af perioden efter forkøbsretten 
blev udløst 

324. Indledningsvis bemærker sekretariatet, at der alene tages stilling til 
de afgrænset formulerede krav fra Vestforbrænding og Farum Fjernvar-
me.  

325. Sekretariatet finder det mest hensigtsmæssigt, at parterne kan få 
afklaret de væsentligste forhold for deres beslutning om udnyttelse af for-
købsretten, og at såvel parter som Energitilsynet først derefter bruger tid 
på de mindre detaljer, hvis udnyttelse af forkøbsretten er aktuel. Sekreta-
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riatet bemærker dog, at det er parterne, som bestemmer, hvilke uenighe-
der der indbringes for tilsynet efter § 23 f, stk. 4, og hvornår. 

326. Som konsekvens af konklusionen i punkt 318 om, at Energitilsy-
net ikke findes at have kompetence til anden regulering end refusion af al-
le indtægter og omkostninger efter skæringsdatoen for ejerskab, fastlæg-
ges det, at der som et vilkår for overdragelsen af transmissionsledningen 
skal udarbejdes en refusionsopgørelse over samtlige indtægter og om-
kostninger fra og med 1. juli 2006, sådan at parterne stilles, som var over-
dragelsen var sket 1. juli 2006, og at der skal ske refusion i overensstem-
melse hermed. 

 
6. Afgørelse 

327. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering truffet afgørelse om følgende: 

• At markedsprisen for den sydgående transmissionsledning pr. 1. juli 
2006 i kroner pr. 1. juli 2006 – fra og med afspærringsventiler på 
Hillerød Kraftvarmeværk (dvs. eksklusiv veksleranlæg) og til og 
med afspærringsventiler på tilslutningsledninger til varmecentraler 
og pumpestationer hos Farum Fjernvarme, Værløse Varmeværk og 
Farum Kasserne (dvs. inklusiv veksleranlæg) – i medfør af varme-
forsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. punktum, skønsmæssigt fastsættes 
til 90 mio. kr. 
 

• At der som vilkår for overdragelsen ved udnyttelse af forkøbsretten i 
medfør af varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, 2. punktum, skal ud-
arbejdes en sædvanlig refusionsopgørelse over alle omkostninger og 
indtægter vedrørende den sydgående transmissionsledning i perioden 
fra 1. juli 2006 og ske refusion i overensstemmelse hermed. 
 

Endeligt har Energitilsynet ikke hjemmel til at fastsætte vilkår om regule-
ring af markedsprisen for den sydgående transmissionsledning pr. 1. juli 
2006, som følge af forløbet af en periode efter forkøbsretten blev udløst, da 
varmeforsyningsloven – herunder særligt § 21, stk. 4, og § 23 f, stk. 4 – ikke 
indeholder grundlag derfor. 
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