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Afgørelse om pålæg til Albertslund Forsyning 
om fremsendelse af dokumentation for mar-
kedsbestemtheden af aftaler om realisering af 
energibesparelser for kalenderåret 2017 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har ved mail af 17. august 2020 med bilag meddelt Albertslund For-
syning, at tilsynet havde besluttet af egen drift at indlede en undersøgelse af markeds-
mæssigheden af Albertslund Forsynings aftaler vedrørende realiserede energibespa-
relser for kalenderåret 2017. 
 
Forsyningstilsynet har i den forbindelse anmodet om en række oplysninger om de afta-
ler, Albertslund Forsyning har indgået med koncern- og interesseforbundne selskaber 
og om dokumentation for, at sådanne aftaler er markedsmæssige. Hvis Albertslund 
Forsyning ikke har indgået aftaler med koncern- eller interesseforbundne virksomheder 
har Albertslund Forsyning skulle udfylde og vedlægge et bilag 1 til svaret. Forsynings-
tilsynet har bedt om at modtage de anførte oplysninger senest den 28. september 
2020. 
 
Under telefonmøde den 3. september 2020 mellem Albertslund Forsyning og Forsy-
ningstilsynet har tilsynet bedt Albertslund Forsyning om nogle supplerende oplysnin-
ger. 
 
Ved mail af 6. oktober 2020 har Forsyningstilsynet konstateret, at tilsynet endnu ikke 
havde modtaget de oplysninger, som tilsynet havde anmodet Albertslund Forsyning 
om ved mail af 17. august 2020 og telefonisk den 3. september 2020. Forsyningstilsy-
net har i den forbindelse afgivet varsel om, at hvis tilsynet ikke senest den 13. oktober 
2020 havde modtaget de anmodede oplysninger, ville Forsyningstilsynet meddele på-
bud om at bringe forholdet, der strider mod loven, i orden straks. 
 
Forsyningstilsynet har konstateret, at Forsyningstilsynet fortsat ikke har modtaget den 
anmodede dokumentation.  

AFGØRELSE 

Albertslund Forsyning pålægges hermed at fremsende dokumentation for markeds-
mæssigheden af Albertslund Forsynings aftaler vedrørende realiserede energibespa-
relser for kalenderåret 2017 og herved at tilvejebringe oplysninger, jf. § 23 b, stk. 6, i 
lov om varmeforsyning. 
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Pålægget skal opfyldes ved at fremsende de oplysninger og den dokumentation, som 
Forsyningstilsynet har anmodet Albertslund Forsyning om ved mail af 17. august 2020 
med bilag og telefonisk den 3. september 2020. Mail af 17. august 2020 med bilag og 
telefonnotat vedhæftes denne afgørelse som bilag.  
 
Dokumentation til opfyldelse af pålægget skal være Forsyningstilsynet i hænde senest 
den 10. december 2020. Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets af-
gørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet meddelte ved mail af 17. august 2020 med bilag Albertslund Forsy-
ning, at tilsynet havde besluttet af egen drift at indlede en undersøgelse af markeds-
mæssigheden af Albertslund Forsynings aftaler vedrørende realiserede energibespa-
relser for kalenderåret 2017.  
 
Forsyningstilsynet anmodede om dokumentation for de aftaler, Albertslund Forsyning 
har indgået med koncern- og interesseforbundne selskaber med henblik på at admini-
strere og realisere energibesparelser til opfyldelse af Albertslund Forsynings forplig-
telse efter energispareordningen, og om dokumentation for, at sådanne aftaler er mar-
kedsmæssige. Forsyningstilsynet bad i den forbindelse bl.a. om: 
 En oversigt over alle virksomhedens aftaler med koncernforbundne og interesse-

forbundne virksomheder vedrørende indkøb og salg af realiserede energibespa-
relser. 

 Et koncerndiagram med CVR-numre og med angivelse af ejerandele. 
 Dokumentation for, at alle aftaler indgået med koncern- og interesseforbundne 

virksomheder var indgået på markedsmæssige vilkår. 
 En transfer pricing dokumentation udarbejdet efter en eller flere af følgende trans-

fer pricing metoder: Den fri markedsprismetode, Videresalgsprismetoden, Kost-
plusmetoden, Den transaktionsbaserede nettoavancemetode og Den transakti-
onsbaserede avancefordelingsmetode. 

 En udarbejdet risiko- og funktionsanalyse. 
 En begrundelse for, hvorfor den valgte prissætningsmetode ansås for den bedst 

egnede metode. 
 Kopier af alle aftaler indgået med koncernforbundne og interesseforbundne par-

ter. 
 Kopier af alle aftaler der anvendes som sammenligningsgrundlag. 
 Kopier af alle de faktureringer og betalinger, der var foretaget efter aftalerne. 
 Et aftalebilag, som skulle indeholde en kort beskrivelse af prisfastsættelsesme-

tode for aftalen, og som skulle udarbejdes ved aftalens indgåelse.   
 
Hvis Albertslund Forsyning ikke har indgået aftaler med koncern- eller interessefor-
bundne virksomheder skulle Albertslund Forsyning udfylde og vedlægge et bilag 1 til 
svaret, hvori tilsynet bl.a. bad om: 
 
 Alle indgåede aftaler for kontrolårene, der omhandler køb og salg af realiserede 

energibesparelser. 
 Dokumentation for, at alle vedlagte aftaler er indgået mellem uafhængige aftale-

parter. 
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 Oplysning om og dokumentation for, hvad det samlede beløb betalt i hver enkelt 
aftale er. 

 Oplysning om og dokumentation for mængde (kWh) efter hver enkelt aftale.  
 Den samlede mængde kWh, der er indberettet til benchmark.  
 
Forsyningstilsynet bad om at modtage de anførte oplysninger senest den 28. septem-
ber 2020. 
 
Under telefonmøde den 3. september 2020 mellem Albertslund Forsyning og Forsy-
ningstilsynet, bad tilsynet bl.a. Albertslund Forsyning om i første omgang at beskrive 
en ordning, hvorefter Albertslund Forsyning realiserer energibesparelser ved at købe 
varmevekslere, som Albertslund Forsyning indgår aftale med ejeren af den enkelte 
ejendom om at installere i ejendommen (virksomheden indgår selv aftale med et VVS-
firma om at installere varmevekslerne på de enkelte ejendomme). 
 
Ved mail af 6. oktober 2020 konstaterede Forsyningstilsynet, at tilsynet endnu ikke 
havde modtaget de oplysninger, som tilsynet havde bedt Albertslund Forsyning om 
ved mail af 17. august 2020 og telefonisk den 3. september 2020. 
 
Forsyningstilsynet afgav i den forbindelse varsel om, at hvis tilsynet ikke senest den 
13. oktober 2020 havde modtaget de oplysninger, som tilsynet ved mail af 17. august 
2020 og telefonisk den 3. september 2020 bad selskabet om, ville Forsyningstilsynet 
meddele påbud om at bringe forholdet, der strider mod loven, i orden straks. 
 
Forsyningstilsynet har den 4. november 2020 konstateret, at tilsynet fortsat ikke har 
modtaget de oplysninger, som tilsynet bad Albertslund Forsyning om ved mail af 17. 
august 2020 og telefonisk den 3. september 2020. Forsyningstilsynet har således ikke 
modtaget nogen dokumentation og oplysninger fra Albertslund Forsyning. 

SAGENS PARTER 
Albertslund Forsyning, CVR nr. 66137112, er part i sagen.  

HØRING 
Ved mail af 6. oktober 2020 gav Forsyningstilsynet Albertslund Forsyning varsel om, at 
hvis tilsynet ikke senest den 13. oktober 2020 havde modtaget de oplysninger, som til-
synet ved mail af 17. august 2020 og telefonisk den 3. september 2020 bad selskabet 
om, ville Forsyningstilsynet meddele pålæg om at fremsende dokumentation.  

RETSGRUNDLAG 

Den formulering af § 28 b, stk. 4 og 5, i lov om varmeforsyning, 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 virk-
somheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på mar-
kedsbestemte vilkår. 
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Stk. 5. De af stk. 4 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletids-
punktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge til-
strækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er 
fastsat. 
[...]" 

 
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. 
 
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 markedsbestemte, og at denne dokumentation skal fremsendes til Forsy-
ningstilsynet efter anmodning. 
 
Den gældende § 23 b, stk. 6, i lov om varmeforsyning1 har følgende ordlyd:  

 
”§ 23 b. [...] 
Stk. 6. Forsyningstilsynet kan pålægge en virksomhed, der er omfattet af stk. 
5, at tilvejebringe de oplysninger, herunder at tilvejebringe dem i en bestemt 
form, som er nødvendige til varetagelsen af tilsynets opgaver efter denne lov 
eller efter regler fastsat i medfør af loven. Klima-, energi- og forsyningsmini-
steren kan fastsætte regler om tilvejebringelse af oplysninger. 
[...].” 

 
Den gældende § 34, stk. 1, nr. 3 og 7, i lov om varmeforsyning har følgende ordlyd:  
 

”§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med 
bøde den, der 
[…] 
3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om 
at berigtige et ulovligt forhold, 
[…] 
7) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet, Ener-
giklagenævnet eller kommunalbestyrelsen urigtige eller vildledende oplysnin-
ger eller efter anmodning undlader at afgive eller tilvejebringe oplysninger.” 
 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning  
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om Forsyningstilsynets undersøgelse af markedsmæssigheden 
af Albertslund Forsynings aftaler vedrørende realiserede energibesparelser for kalen-
deråret 2017.  
 
Pålæg om fremsendelse af dokumentation meddeles efter § 23 b, stk. 6, i lov om var-
meforsyning.  
 
Albertslund Forsyning har ikke inden for den fastsatte frist sendt Forsyningstilsynet den 
anmodede dokumentation, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af priser-
nes og vilkårenes markedsmæssighed. 
 
Efter § 28 b, stk. 4 og 5, i lov om varmeforsyning, skal aftaler, som varmedistributions-
virksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomhe-
der, indgås på markedsbestemte vilkår. Aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftale-
tidspunktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet [nu Forsyningstilsy-
net] forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige 
aftaler er fastsat.  
 
Albertslund Forsyning har tilsidesat to frister, som Forsyningstilsynet har fastsat til at 
fremsende de oplysninger, som tilsynet har anmodet Albertslund Forsyning om ved 
mail af 17. august 2020 og telefonisk den 3. september 2020. 
 
Forsyningstilsynet meddeler derfor pålæg om at fremsende de oplysninger og den do-
kumentation for markedsmæssigheden af Albertslund Forsynings aftaler vedrørende 
realiserede energibesparelser for kalenderåret 2017, som tilsynet har bedt Albertslund 
Forsyning om ved mail af 17. august 2020 og telefonisk den 3. september 2020.  
 
Dokumentationen skal være Forsyningstilsynet i hænde senest den 10. december 
2020. 
 
Forsyningstilsynet skal vejlede om, at manglende efterkommelse af nærværende på-
læg om fremsendelse af dokumentation er strafsanktioneret. 

Opfylder Albertslund Forsyning ikke pålægget om fremsendelse af dokumentation for 
aftalers markedsmæssighed, kan Albertslund Forsyning straffes med bøde, jf. § 34, 
stk. 1, nr. 3 og 7, i lov om varmeforsyning. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 34, stk. 3, i lov om 
varmeforsyning.   
 
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.  
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i 
lov om varmeforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at 
Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 
 
Klagen indgives til: 
 
Energiklagenævnet  
Nævnenes Hus  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
Tlf.: 72 40 56 00 
E-mail: ekn@naevneneshus.dk 
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 
Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-
nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Meilvang Laursen (FSTS) 
Fuldmægtig 
Tlf. +45 41 71 43 21 
mmla@forsyningstilsynet.dk 


