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Afgørelse om TÅRNBYFORSYNING Varme 
A/S’ koncerninterne aftale om realisering 
af energibesparelser i 2017  

 

 

RESUME  
 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (virksomheden) blev ved brev af den 21. december 

2018 udtrukket til Forsyningstilsynets stikprøvekontrol af markedsmæssigheden af af-

taler vedrørende realisering af energibesparelser i kontrolåret 2017.  

 

Virksomheden har på anmodning oplyst, at den indgik en aftale med den koncernin-

terne virksomhed TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S om køb af energibesparelser, 

som dækker kalenderåret 2017. Aftalen er indgået den 12. maj 2014 og dækker kalen-

deråret 2017. Prisen i aftalen er fastsat til 25 øre/kWh. Virksomheden oplyste, at den 

afregnede pris i aftalen blev opjusteret til 39 øre/kWh i overensstemmelse med en se-

nere indgået mundtlig aftale.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at aftalen ikke er underskrevet af alle parter, ligesom en 

supplerende aftale om opjustering af ikke foreligger i skriftlig form.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at parterne ved deres faktiske adfærd har handlet i 

overensstemmelse med den ikke underskrevne og den supplerende mundtlige aftale, 

og det foreligger således dokumenteret, at der forelå et aftaleforhold. 

 

Efter § 28 b, stk. 5, i lov om varmeforsyning skal aftaler, som varmedistributionsvirk-

somheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, 

foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Forsyningstilsynet finder, at virksomheden 

ikke har opfyldt kravet om skriftlighed i lov om varmeforsyning og påtaler dette forhold.  

 

Forsyningstilsynet finder efter en konkret vurdering, at aftalen på grund af sit omfang 

er uvæsentlig.  

 

På den baggrund afslutter Forsyningstilsynet sagen.  
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AFGØRELSE  
 

Forsyningstilsynet påtaler, at aftalen i sin helhed ikke forelå skriftligt på aftaletidspunk-

tet, jf. § 28 b, stk. 5, 1. pkt., i lov om varmeforsyning1, idet aftale af 12. maj 2014 ikke er 

underskrevet af begge parter, og at den supplerende aftale om opjustering af prisen 

ikke foreligger i skriftlig form.  

 

Forsyningstilsynet finder efter en konkret vurdering, at aftalen på grund af sit omfang 

er uvæsentlig, jf. § 28 b, stk. stk. 5, 2. pkt., i lov om varmeforsyning.  

 

På denne baggrund afslutter Forsyningstilsynet sagen. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

 

SAGSFREMSTILLING 
 

Virksomheden blev ved brev af den 21. december 2018 udtrukket til Forsyningstilsy-

nets stikprøvekontrol af markedsmæssigheden af aftaler vedrørende realisering af 

energibesparelser i kontrolåret 2017.  

 

Ved mail af den 12. februar 2019 oplyste virksomheden, at virksomheden i 2017 købte 

energibesparelser fra den koncernforbundne virksomhed TÅRNBYFORSYNING Spil-

devand A/S.  

 

TÅRNBYFORSYNING A/S (CVR 32667767) ejer 100 procent af kapitalandelene i 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (CVR 32667740) og i TÅRNBYFORSYNING Spilde-

vand A/S (32667732). Virksomhederne er dermed koncernforbundne.  

 

Virksomheden fremsendte aftale af 12. maj 2014 om overdragelse og køb af energibe-

sparelser og bekræftede, at aftalen dækkede kontrolåret 2017. Aftalen regulerer køb af 

energibesparelser på i alt 33.581 kWh. Prisen i aftalen var fastsat til 25 øre/kWh. Afta-

len indeholder ikke vilkår om efterregulering af prisen. 

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S oplyste, at virksomheden reelt betalte 39 øre/kWh 

for købene af energibesparelser fra TÅRNBY FORSYNING Spildevand i 2017. Der 

blev indgået en mundtlig aftale om opjustering af prisen. Virksomheden forklarede føl-

gende:  

 

[…] 

”Den aktuelle pris for 2017 for Københavns Lufthavne A/S, som ligger til grund for afta-

len imellem TÅRNBYFORSYNING Varme A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand 

A/S, er således fastsat til 39 øre/kWh. Prisaftalen med Københavns Lufthavne A/S …. 

er indgået på markedsmæssige vilkår jf. bilag 4. Aftalen reguleres hvert år, hvor pris-

fastsættelsen sker ved sammenligning af de aktuelle afregningspriser i markedet de 

 
1 Bekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning. 
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foregående år. Herunder også Energitilsynets benchmarking og tilsvarende priser in-

den for el, gas og fjernvarme. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S har valgt at afregne til 

den samme markedspris som den afregning, der sker med Københavns Lufthavne 

A/S, således at den beregnede pris svarer til de aktuelle markedspriser for energibe-

sparelser.” 

[…] 

 

Som sammenligningsgrundlag fremsendte TÅRNBYFORSYNING Varme A/S aftale af 

12. december 2012, som virksomheden indgik med Københavns Lufthavne A/S. Afta-

len var gældende til og med den 31. december 2015. Prisen i aftalen blev fastsat til 

200,00 kr. pr. realiseret MWh (20 øre/kWh). Af aftalens punkt 7 ”Ændring af aftalen” 

fremgår, at parterne kan kræve aftalen genforhandlet, såfremt der sker væsentlige æn-

dringer i aftalens forudsætninger, herunder ændringer i mængder eller markedspris for 

besparelser. Krav om ændring fremsættes skriftligt.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at den 12. oktober 2016 indgik virksomheden og Kø-

benhavns Lufthavne A/S et tillæg til aftale af den 12. december 2012. Tillægget forlæn-

ger aftaleperioden til og med den 31. december 2017 og ændrer prisen i aftalen fra 20 

øre/kWh til 39 øre/kWh. 

 

Som en del af sin dokumentation fremsendte netvirksomheden et notat, der blev ved-

lagt som dokumentationens bilag 4, udarbejdet af konsulentvirksomhed KUBEN Mana-

gement i forbindelse med genforhandling af prisen for året 2017. Notatets formål var at 

evaluere det daværende prisniveau for salg af energibesparelser til TÅRNBYFORSY-

NING Varme A/S.  

SAGENS PARTER 

TÅRNBY FORSYNING Varme A/S, CVR nr. 32667740, er part i sagen.  

 

HØRING 
 

Afgørelsesudkastet var sendt i høring hos TÅRNBYFORSYNING Varme A/S fra den 

21. september til den 12. oktober 2020.  

 

Ved mail af 25. september 2020 oplyste TÅRNBYFORSYNING Varme A/S, at virksom-

heden havde ingen bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse.  

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at varmedistributionsvirksomheders aftaler, herun-

der koncerninterne aftaler, lever op til reglerne om markedsmæssighed i lov om var-

meforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning.  
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Den formulering af § 28 b, stk. 4 og 5, i lov om varmeforsyning2 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 virksomhe-

der, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte 

vilkår. 

 

Stk. 5. De af stk. 4 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletids-

punktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstræk-

kelig 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. Herun-

der er formålet at hindre, at kollektive forsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller 

sælge for billigt overfører midler mellem interesseforbundne virksomheder.3 

 

Begrebet markedsbestemthed svarer til begrebet markedsmæssighed i lov om elforsy-

ning og lov om naturgasforsyning, og det er identisk med armslængdeprincippet. 

Armslængdeprincippet indebærer på området for varmeforsyning, at en varmedistribu-

tionsvirksomhed ved indgåelse af aftaler med andre virksomheder, herunder koncern- 

og interesseforbundne virksomheder, skal anvende priser og vilkår i overensstem-

melse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uaf-

hængige aftaleparter. 

 

Regler om markedsbestemthed i lov om varmeforsyning supplerer således regulering 

af varmedistributionsvirksomhedernes priser, idet lov om varmeforsyning giver hjem-

mel til at regulere den pris, der indgår i den økonomiske regulering af varmedistributi-

onsvirksomhederne. Det følger af § 21, stk. 4, i lov om varmeforsyning4,jf. lovens § 

28b.  

 

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 indgå-

ede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation skal fremsendes til Ener-

gitilsynet (nu Forsyningstilsynet) efter anmodning. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSE 

Denne sag handler om, hvorvidt den koncerninterne aftale mellem TÅRNBYFORSY-

NING Varme A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S blev indgået på markeds-

bestemte vilkår i 2017. 

 
2 Bekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som senest ændret ved lov nr. 345 af 8. april 2014. 

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

4 Bekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning. 
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Afgørelsen træffes efter § 28 b, stk. 4 og 5, i lov om varmeforsyning. 

 

Efter dagældende § 28 b, stk. 5, i lov om varmeforsyning5 skal aftaler, som varmedistri-

butionsvirksomheder indgår med andre virksomheder, foreligge i skriftlig form på afta-

letidspunktet.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der har foreligget en skriftlig aftale mellem de kon-

cernforbundne virksomheder TÅRNBYFORSYNING Varme A/S og TÅRNBYFORSY-

NING Spildevand A/S. Aftalen er indgået den 12. maj 2014, men er ikke underskrevet 

af begge parter. Virksomheden har oplyst, at aftalen var gældende i kontrolåret 2017. 

Prisen var fastsat til 25 øre/kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at aftalen ikke inde-

holder hjemmel til efterregulering af prisen.  

 

Virksomheden har oplyst, at der i kalenderåret 2017 blev indgået en mundtlig aftale om 

ændring af prisen fra 25 øre/kWh til 39 øre/kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at af-

talen om prisændringen ikke forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet.  

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at aftaleparternes faktiske adfærd tilsiger, at der var 

indgået en aftale.  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at aftalen i sin helhed ikke forelå skriftligt på aftaletidspunk-

tet, jf. § 28 b, stk. 5, 1. pkt., i lov om varmeforsyning, eftersom aftalen ikke var under-

skrevet af begge parter, og at den efterfølgende supplerende aftale om opjustering af 

prisen ikke har foreligget i skriftlig form.  

 

Efter en konkret og individuel vurdering finder Forsyningstilsynet, at sagen i øvrigt er 

uvæsentlig. Forsyningstilsynet lægger til grund, at der i henhold til aftalen blev leveret i 

alt 33.581 kWh til en samlet pris på 13.096,59 kr. 

 
På denne baggrund afslutter Forsyningstilsynet sagen om markedsmæssighed af 
Tårnby Varme A/S’ aftaler om energibesparelser for kalenderåret 2017.   

 
OFFENTLIGGØRELSE 
 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-

ningstilsynet.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. Energiklagenævnets kon-
tortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. Nærmere information om 
klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling frem-
går af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 
5 Bekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som senest ændret ved lov nr. 345 af 8. april 2014. 

http://www.ekn.dk/
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Klagen indgives til: 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bianka Koptelova Justesen (FSTS) 

Fuldmægtig, cand.jur. 

Tlf. +45 51 71 03 81 

BKJU@forsyningstilsynet.dk 


