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RESUMÉ
Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsbestemthed på området for energibesparelser. TREFOR Varme A/S blev ved mail af 13. juli 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsbestemtheden af virksomhedens aftaler om energibesparelser
i kontrolåret 2015.
TREFOR Varme A/S har på anmodning oplyst, at der i 2015 blev indgået en aftale
med den koncerninterne rådgivningsvirksomhed EWII Energi A/S (tidligere TREFOR
Energi A/S) om køb af energibesparelser på i alt 29.000.000 kWh til en enhedspris på
50 øre pr. kWh. TREFOR Varme A/S oplyste, at denne pris blev sat ned med 1 øre pr.
kWh som følge af en aftalt overskudsdeling ved efterregulering, da de faktiske omkostninger hos EWII Energi A/S var lavere end budgetteret.
TREFOR Varme A/S indgik i 2015 også en aftale med det uafhængige handelsselskab
Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. (herefter ”DFH”) om salg af 15.999.944
kWh til en enhedspris på 52 øre pr. kWh. EWII Energi A/S solgte desuden i 2015 energibesparelser på i alt 15.017.889 kWh til DFH til en enhedspris på 53 øre pr. kWh.
TREFOR Varme A/S har som led i sagens oplysning fremsendt en tilstrækkelig funktions- og risikoanalyse, samt en redegørelse for, hvordan prisen blev fastsat.
Kravene i § 28 b i lov om varmeforsyning er opfyldt.
I den konkrete vurdering har Forsyningstilsynet lagt vægt på, at dokumentationen har
kunnet godtgøre, at den koncerninterne pris var markedsbestemt efter den fri markedsprismetode (CUP), eftersom EWII Energi A/S henholdsvis TREFOR Varme A/S
solgte energibesparelser i to tilfælde til sammenlignelige priser og vilkår.
Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside.
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AFGØRELSE
Forsyningstilsynet finder efter en samlet konkret vurdering, at aftalen mellem TREFOR
Varme A/S og EWII Energi A/S lever op til kravene om markedsbestemthed i § 28 b i
lov om varmeforsyning og afslutter herefter sagen.
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING
Den 29. juni 2018 udtog Forsyningstilsynet TREFOR Varme A/S til stikprøvekontrol for
markedsbestemtheden af koncerninterne aftaler for kontrolåret 2015.
TREFOR Varme A/S, CVR nr. 17010131, blev stiftet den 1. januar 1993. Virksomheden har siden 24. april 2013 haft navnet TREFOR Varme A/S. Virksomheden var i
2015 ejet af EWII A/S (tidl. TREFOR A/S), CVR nr. 28297947, med 100 pct. af ejerandelene. EWII A/S ejede i 2015 også EWII Energi A/S (tidl. TREFOR Energi A/S), CVR
nr. 20810440, med 100 pct. af ejerandelene. Virksomhederne var i kontrolåret 2015
dermed koncernforbundne.
Den 13. juli 2018 anmodede Forsyningstilsynet TREFOR Varme A/S om dokumentation for koncerninterne aftalers markedsbestemthed.
Den 13. september 2018 besvarede TREFOR Varme A/S anmodningen og oplyste, at
der var indgået en aftale om levering af 29.000.000 kWh energibesparelser mellem
TREFOR Varme A/S og det koncernforbundne EWII Energi A/S til en enhedspris på 50
øre pr. kWh. Prisen blev som følge af billigere realiserede energibesparelser nedsat
med 1 øre pr. kWh efter et aftalevilkår om overskudsdeling mellem parterne. Som dokumentation fremsendte TREFOR Varme A/S den skriftlige aftale, en redegørelse for
prisfastsættelsen og et koncerndiagram.
Derudover fremsendte TREFOR Varme A/S to aftaler, som blev indgået med den uafhængige part DFH som køber om energibesparelser. Den ene aftale var indgået mellem EWII Energi A/S og DFH og angik levering af 15.017.889 kWh til en samlet pris på
7.959.481,19 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 53 øre pr. kWh. Den anden aftale
blev indgået mellem TREFOR Varme A/S som sælger og DFH som køber og angik
overdragelse af retten til at lade energibesparelser svarende til 15.999.944 kWh indberette til en samlet pris på 8.319.970,88 kr. svarende til en enhedspris på 52 øre pr.
kWh. I sidstnævnte aftale udførte EWII Energi A/S de centrale funktioner i forbindelse
med indgåelse og realisering af aftalen. TREFOR Varme A/S betalte på den baggrund
EWII Energi A/S et konsulenthonorar på 2 øre pr. kWh af det samlede salg
Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a., CVR nr. 36437138 er ikke koncernforbundet med TREFOR Varme A/S eller EWII Energi A/S.
Den 18. august 2019 anmodede Forsyningstilsynet om yderligere dokumentation i
form af fakturaer eller anden dokumentation for faktiske betalinger i henhold til såvel
den koncerninterne aftale mellem TREFOR Varme A/S og EWII Energi A/S som den
koncerneksterne aftale mellem TREFOR Varme A/S og DFH. Derudover anmodede
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Forsyningstilsynet om funktions- og risikoanalyser for de to aftaler med henblik på at
afgøre, om aftalerne var sammenlignelige.
Den 11. september 2019 fremsendte TREFOR Varme A/S den anmodede dokumentation, herunder fakturaer for såvel den koncerninterne aftale mellem TREFOR Varme
A/S og EWII Energi A/S, samt dokumentation for tilbageføring af et beløb til TREFOR
Varme A/S som følge af den aftalte overskudsdeling. Herudover indeholdt dokumentationen aftaler om koncerneksterne salg til DFH fra EWII Energi A/S samt en intern betaling fra TREFOR Varme A/S til EWII Energi A/S benævnt konsulenthonorar. Endelig
fremsendte TREFOR Varme A/S en redegørelse for den fremsendte dokumentation og
for baggrunden for betalingen af konsulenthonoraret.
Den 13. september 2019 anmodede Forsyningstilsynet om den skriftlige aftale, der lå
til grund for et salg af energibesparelser til DFH dateret den 25. november 2015, der
var henvist til i den fremsendte dokumentation til brug for vurderingen af markedsbestemtheden af den kontrollerede transaktion mellem TREFOR Varme A/S og EWII
Energi A/S. Samme dag fremsendte TREFOR Varme A/S aftalen.
Den 23. september 2019 anmodede Forsyningstilsynet om skriftligt aftalegrundlag for
TREFOR Varme A/S´ betaling til EWII Energi A/S i forbindelse med det koncerneksterne salg af energibesparelser til DFH,
samt en uddybning af funktions- og risikoanalysen, der tog højde for TREFOR Varme
A/S´ værdiskabende funktioner, aktiver og påtagne risici i forbindelse med salget af
energibesparelser til DFH.
Den 1. oktober 2019 har TREFOR Varme A/S fremsendt yderligere oplysninger.

SAGENS PARTER
TREFOR Varme A/S, CVR nr. 17010131, er part i sagen.

RETSGRUNDLAG
Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at varmedistributionsvirksomheders aftaler, herunder koncerninterne aftaler, lever op til reglerne om markedsbestemthed i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning.
Den formulering af § 28 b, stk. 4 og 5, der gælder for aftaler indgået før den 1. juli
2018, blev indsat i lov om varmeforsyning ved lov nr. 520 af 7. juni 2006 (som stk. 5 og
6) og har følgende ordlyd:

”§ 28 b...
[..]
"Stk. 4. Aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår.
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Stk. 5. De af stk. 4 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat."
Hovedformålet med forsyningslovenes regler om markedsbestemtheden er at sikre, at
værdierne i kollektive forsyningsvirksomheder alene anvendes i overensstemmelse
med lovenes prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Herunder er formålet at hindre, at kollektive forsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller
sælge for billigt overfører midler mellem interesseforbundne virksomheder. 1
Begrebet markedsbestemthed svarer til begrebet markedsbestemthed i lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, og det er identisk med armslængdeprincippet.
Armslængdeprincippet indebærer på området for varmeforsyning, at en varmedistributionsvirksomhed ved indgåelse af aftaler med andre virksomheder, herunder koncernog interesseforbundne virksomheder, skal anvende priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter.
Regler om markedsbestemthed i lov om varmeforsyning supplerer således regulering
af varmedistributionsvirksomhedernes priser, idet lov om varmeforsyning giver hjemmel til at regulere den pris, der indgår i den økonomiske regulering af varmedistributionsvirksomhederne. Det følger af § 21, stk. 4, i lov om varmeforsyning2, jf. lovens § 28
b.
Bestemmelserne i § 28 b, stk. 4 og 5, i lov om varmeforsyning indebærer endvidere, at
varmedistributionsselskaberne har en pligt til at udarbejde dokumentation for at indgåede aftaler er markedsbestemte, og at denne dokumentation skal fremsendes til Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) efter anmodning.
Forsyningstilsynets vurdering af spørgsmålet om markedsbestemthed sker inden for
rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations3 (herefter ”TPG”) og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten.”4 Dette er præciseret i de bemærkninger til det lovforslag, L 165, der lå til
grund for ændringen af lov om varmeforsyning5. Det præciseres og forudsættes heri, at
Forsyningstilsynet ved vurderingen af aftalernes markedsbestemthed efter lov om varmeforsyning vil udøve sit skøn inden for rammerne af TPG.
Såvel TPG som SKATs Transfer Pricing-vejledning anviser fem anerkendte transfer
pricing-metoder til dokumentation af en aftales markedsbestemthed. De fem metoder

1

Folketingstidende 1998-99, A, L 234 som fremsat.

2

Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning

3

Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris.

4

Se SKAT’s juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.13.1, Transfer pricing dokumentationspligten regel og omfang. Den juridiske vejledning kan tilgås gennem https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478.

5

Folketingstidende 2017-2018, L 165, Tillæg A, s. 21.
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er den fri markedsprismetode (CUP – Comparable uncontrolled price method), videresalgsmetoden (resale price method), kostplus-metoden (cost plus method), den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM – Transactional net margin method), og
den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (Transactional profit split method).
I den foreliggende sag anvendes den fri markedsprismetode som prisfastsættelsesmetode.
Den fri markedsprismetode (CUP) indebærer, at en virksomheds kontrollerede aftale
med et koncernforbundet virksomhed sammenlignes med en aftale, som virksomheden har indgået med en uafhængig aftalepart, en såkaldt intern CUP, jf. TPG pkt. 2.14.
For at anvende den fri markedsprismetode, skal netvirksomheden kunne fremvise en
sammenlignelig ukontrolleret transaktion, der kan danne grundlag for at vurdere aftalens markedsbestemthed. Denne dokumentation bør indeholde en sammenlignelighedsanalyse, der godtgør, at den ukontrollerede transaktion kan anvendes i vurderingen af aftalens markedsbestemthed, jf. TPG pkt. 2.14-2.22.
Sammenlignelighedsanalysen skal indeholde en analyse af de værdiskabende funktioner, de benyttede aktiver og de påtagne risici, som parterne påtager sig i henhold til aftalerne. På baggrund af denne analyse kan man sammenligne priser og vilkår, herunder om der kan gøres visse justeringer, som resulterer i en højere eller lavere pris i
den kontrollerede transaktion.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN
Denne sag handler om, hvorvidt den koncerninterne aftale mellem TREFOR Varme
A/S og EWII Energi A/S blev indgået på markedsbestemte vilkår i 2015.
Afgørelsen træffes efter § 28 b, stk. 4, i lov om varmeforsyning.
Efter dagældende § 28 b, stk. 5, i lov om varmeforsyning skal aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virksomheder, foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet.
TREFOR Varme A/S har fremsendt dokumentation for, at der er indgået endelig, skriftlig aftale om køb af energibesparelser i 2015. Som bilag til aftalen er der udfærdiget en
prisaftale, der redegør for, hvordan prisen er fastsat. Aftalen blev underskrevet den 27.
februar og 5. marts 2015 med virkning fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Den
første faktura i henhold til aftalen er dateret den 4. marts 2015. De koncerneksterne aftaler med DFH blev underskrevet den 25. november henholdsvis 18. december 2015.
Fakturadatoerne i henhold til aftalerne var 29. henholdsvis 31. januar 2016.
Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at der har foreligget skriftlige aftaler på
aftaletidspunktet, hvorfor kravet om skriftlighed efter § 28 b, stk. 5, i lov om varmeforsyning findes at være opfyldt.
§ 28 b, stk. 4, i lov om varmeforsyning indebærer, at den koncerninterne aftale skal
indgås på markedsbestemte vilkår. Efter bestemmelsens stk. 5 skal dokumentation
herfor fremsendes til Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) ved anmodning herom.
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TREFOR Varme A/S har fremsendt dokumentation, der kan danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsbestemthed.

DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION
I 2015 indgik TREFOR Varme A/S aftale om køb af 29.000.000 kWh energibesparelser
af det koncernforbundne EWII Energi A/S til en enhedspris på 50 øre pr. kWh. Der
skete i henhold til aftalen månedlig aconto betaling af en tolvtedel af det samlede beløb med en efterfølgende regulering af prisen ultimo 2015 i tilfælde af, at EVII Energi
A/S havde afholdt færre eller flere omkostninger end forudsat ved fastsættelse af prisen til 50 øre kWh. Denne regulering blev udnyttet som følge af lavere realiserede omkostninger, hvilket medførte en nedsættelse af den samlede pris med 290.000 kr. svarende til en prisnedsættelse for TREFOR Varme A/S på 1 øre pr. kWh. Aftalens reelle
pris var dermed 49 øre pr. kWh.
INTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG
TREFOR Varme A/S har dokumenteret, at der ud over den kontrollerede transaktion
blev solgt energibesparelser til den uafhængige part, DFH, i to tilfælde i 2015.
AFTALE AF 25. NOVEMBER 2015
EWII Energi A/S indgik den 25. november 2015 aftale om salg af energibesparelser til
DFH. TREFOR Varme A/S har fremsendt den skriftlige aftale samt fakturaer, der dokumenterer, at EWII Energi A/S har solgt 15.017.889 kWh til en samlet pris på
7.959.481,19 kr. til DFH, hvilket svarer til en enhedspris på 53 øre pr. kWh. Beløbet
blev faktureret den 29. januar 2016.
AFTALE AF 18. DECEMBER 2015
TREFOR Varme A/S indgik desuden en aftale om salg af energibesparelser til DFH.
TREFOR Varme A/S har fremsendt den skriftlige aftale af 18. december 2015, samt
faktureringer i henhold til aftalen på i alt 8.319.970,88 kr. for 15.999.944 kWh, der svarer til en enhedspris på 52 øre pr. kWh.
De centrale funktioner blev i forbindelse med indgåelse og realisering af aftalen udført
af EWII Energi A/S med hjemmel i en skriftlig koncernintern aftale af 25. januar 2016
med TREFOR Varme A/S. Efter denne aftale varetog EWII Energi A/S den fulde kommunikation med DFH, forestod den fysiske levering, kvalitetssikring og overtog de øvrige forpligtelser efter den aftale, der blev indgået mellem TREFOR Varme A/S og
DFH. Betalingen blev ligeledes foretaget gennem EWII Energi A/S. Efter aftalen blev
EWII Energi A/S for udførelse af disse funktioner betalt et konsulenthonorar på 2 øre
pr. kWh af TREFOR Varme A/S.
Aftalernes indhold er gengivet i tabel 1 nedenfor.

TABEL 1 | AFTALER OM SALG AF ENERGIBESPARELSER, EWII
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Koncerninternt salg

Koncerneksterne salg

Aftaleparter

EWII Energi A/S og TREFOR Varme A/S

EWII Energi A/S og
DFH

TREFOR Varme A/S
og DFH

Aftalt volumen

29.000.000 kWh

15.017.889 kWh

15.999.944 kWh

Samlet pris

14.210.000,00 kr.

7.959.481,19 kr.

8.319.970,88 kr.

Aftalt enhedspris

50 øre pr. kWh, reguleret
til 49 øre pr. kWh

53 øre pr. kWh

52 øre pr. kWh

Aftaledato

5. marts 2015

25. november 2015

18. december 2015

Betalingsvilkår

Månedlig betaling på 1/12
af det samlede beløb med
efterfølgende regulering.

Én betaling den 29. januar 2016

Én betaling den 31. januar 2016.

Øvrige vilkår

Prisen reguleredes efter
et vilkår om overskudsdeling, hvorefter prisen blev
reguleret til 49 øre pr.
kWh

Intet at bemærke

TREFOR Varme A/S
betalte et konsulenthonorar på 2 øre pr.
kWh til EWII.

Kilde: TREFOR Varme A/S

SAMMENLIGNELIGHED
For at kunne anvendes som sammenligningsgrundlag i en markedsbestemthedsvurdering efter § 28 b i lov om varmeforsyning, skal den uafhængige transaktion være sammenlignelig med den kontrollerede transaktion. Dette vil være tilfældet, hvis eventuelle
forskelle mellem transaktionerne ikke har været egnede til væsentligt at påvirke prisen
i aftalen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at imødekomme sådanne forskelle mellem transaktionerne, jf. TPG pkt. 3.47.
Af TPG pkt. 1.36 fremgår, at fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i transaktionerne og sammenlignes indbyrdes.
1.
2.
3.
4.
5.

Kontraktuelle vilkår for transaktionen.
Funktioner, aktiver og risici samt hvordan disse påvirker værditilførslen for de
ydelser, transaktionen angår.
Den leverede ydelse efter kontrakten.
De økonomiske omstændigheder for parterne samt i det marked, parterne opererer i.
Forretningsstrategierne, parterne følger.

Forsyningstilsynet konstaterer, at alle tre transaktioner angår energibesparelser, at salgene angår større mængder, at aftalevilkårene generelt er sammenlignelige samt at
aftalerne er indgået inden for en kort tidsperiode.
TREFOR Varme A/S har udfærdiget en funktions- og risikoanalyse, der dokumenterer
de forskellige værdiskabende aktiviteter, og hvem der har hånderet dem i forbindelse
med aftalernes realisering, jf. tabel 2.
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TABEL 2 | FUNKTIONS OG RISIKOANALYSER
Kontrolleret transaktion
EWII
Energi
A/S

TREFOR
Varme
A/S

Ikke-kontrolleret salg
af 25. november 2015
EWII Energi
A/S

DFH

Ikke-kontrolleret salg af 18.
december 2015
EWII
Energi
A/S

TREFOR
Varme
A/S

DFH

Vurdering

Funktioner
Kundeopsøgende aktivitet

VærdiX

X

X

skabende

Rådgivning

VærdiX

X

skabende

Hjemtagelse af
energibespa-

VærdiX

X

X

ska-

relser

bende

Dokumentation af energi-

VærdiX

X

X

X

X

besparelser
KS og Audit
X

X

X

Delvis

Del-

X

vis

Administration
af opgaven

skabende
Værdiskabende
Værdi-

X

X

Delvis

X

X

X

skabende

Indberetning

VærdiX

X

skabende
Risici

Forretningsmæssige risici
Personalemæssige risici
Debitorrisici

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Juridisk

X

X

Middel

Lav

Lav
X

Lav

Aktiver
Teknisk materiel
Know-how

X

X

X

X

X

X

Kilde: TREFOR Varme

Tabel 2 angiver de oplyste forskelle i funktioner, aktiver og risici, der blev håndteret i
forbindelse med de tre aftaler. Denne analyse godtgør, at der generelt er høj sammenlignelighed mellem de udførte funktioner for de tre aftaler.
Forsyningstilsynet vurderer, at det interne sammenligningsgrundlag, der kræver færrest justeringer for eventuelle forskelle, er salget dateret den 18. december 2015 mel-
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lem TREFOR Varme A/S som sælger og DFH som køber. Forskellene i funktioner vurderes her at være mindre, hvorfor denne transaktion anvendes som primært sammenligningsgrundlag.
Salget af 18. december 2015 var udfærdiget som et videresalg af en delmængde af de
energibesparelser, der blev købt af TREFOR Varme A/S i forbindelse med den kontrollerede transaktion med EWII Energi A/S. Dette giver anledning til at overveje, om aftalerne kan sammenlignes, eftersom de vedrører forskellige led i værdikæden.
Forsyningstilsynet vurderer, at TREFOR Varme A/S ikke har oppebåret væsentlige
funktioner, aktiver eller risici i forbindelse med salget til DFH, der kunne tale for en anden prissætning. Desuden har EWII Energi A/S og TREFOR Varme A/S allerede justeret for de funktioner, EWII Energi A/S udførte i forbindelse med salget ved betalingen
af konsulenthonoraret på 2 øre pr. kWh. Den reelle videresalgspris til TREFOR Varme
A/S var af den grund 50 øre pr. kWh, hvilket svarer til den oprindeligt aftalte pris i den
kontrollerede transaktion mellem TREFOR Varme A/S og EWII Energi A/S. På denne
måde vurderer Forsyningstilsynet, at der er taget højde for og justeret for den forskel
mellem aftalerne, der består i EWII Energi A/S’ yderligere salgsfunktion som led i videresalget fra TREFOR Varme A/S.
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at salget af 18. december
2015 er sammenligneligt med den kontrollerede transaktion.

PRISFASTSÆTTELSESMETODE OG MARKEDSBESTEMTE PRISER OG VILKÅR
Det har været muligt at finde interne sammenligningsgrundlag, der har kunnet danne
grundlag for en vurdering af aftalens markedsbestemthed.
Den mest direkte prisfastsættelsesmetode er den fri markedsprismetode (CUP), der
indebærer, at en virksomheds kontrollerede aftale med et koncernforbundet selskab
sammenlignes med en aftale, som virksomheden har indgået med en uafhængig aftalepart, jf. OECD’s Guidelines pkt. 2.14.
Prisen i den kontrollerede transaktion var 49 øre pr. kWh efter en nedjustering som
følge af overskudsdeling mellem TREFOR Varme A/S og EWII Energi A/S. Prisen i det
uafhængige sammenligningsgrundlag var 52 øre pr. kWh, hvoraf de 50 øre pr. kWh
betaltes til TREFOR Varme A/S.
Forsyningstilsynet lægger til grund, at den lille forskel i reelle priser skyldes den overskudsdeling, der blev aftalt mellem TREFOR Varme A/S og EWII Energi A/S, men at
aftalerne i øvrigt har ens priser.

KONKLUSION
Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående efter en konkret vurdering, at
TREFOR Varme A/S og TREFOR Energi A/S har anvendt markedsbestemte priser og
vilkår i den kontrollerede transaktion.
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I forhold til den samlede dokumentation lægger Forsyningstilsynet vægt på, at det har
været muligt at finde en sammenlignelig uafhængig transaktion, der med relevante justeringer har kunnet danne grundlag for en vurdering af markedsbestemtheden efter
den fri markedsprismetode (CUP).

OFFENTLIGGØRELSE
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk, da der efter en konkret vurdering ikke findes at være forhold, der taler
afgørende imod en sådan offentliggørelse.

KLAGEVEJLEDNING
Eventuel klage over den endelige afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf.
§ 26 i lov om varmeforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger
efter, at Forsyningstilsynets endelige afgørelse er meddelt.
Klagen indgives til:
Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail: ekn@naevneneshus.dk
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid.
Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Peter Randrup
Chefkonsulent, cand.jur.

