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RESUMÉ 

Sagen angår markedsmæssigheden af THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ aftaler med 

det interesseforbundne selskab Scanenergi A/S om køb af el til dækning af nettab for 

kontrolårene 2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af den 12. juli 2018 netvirksomheden, at den var 

blevet udtrukket til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden 

af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for 2016 og 2017. 

 

Formålet med tilsynet er at påse, om netvirksomhederne lever op til kravet i § 46 i lov 

om elforsyning, hvorefter netvirksomhedernes aftaler skal indgås til markedsmæssige 

priser og på markedsmæssige vilkår. Det betyder, at netvirksomhederne ved indgåelse 

af aftaler skal anvende priser og vilkår, der er i overensstemmelse med, hvad der 

kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter.  

 

Forsyningstilsynet finder, at aftalerne af 5. april 2011, 19. september 2012 og 12. fe-

bruar 2014 forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet.  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at netvirksomheden har tilsidesat kravet om at udarbejde 

bilag til aftalerne af 19. september 2012 og 12. februar 2014 med en kort redegørelse 

for aftalernes markedsmæssighed på aftaletidspunkterne.  

 

Forsyningstilsynet finder, at den af netvirksomheden fremsendte dokumentation er af 

så tilstrækkelig og fyldestgørende karakter, at dokumentationen kan danne grundlag 

for Forsyningstilsynets vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed.  

 

Forsyningstilsynet finder, at aftalerne om el til dækning af nettab indgået mellem THY-

MORS ENERGI ELNET A/S og den interesseforbundne leverandør Scanenergi A/S i 

kalenderåret 2016 og 2017 er indgået på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov 

om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør afgørelsen på tilsynets hjemmeside i henhold til § 78 b i 

lov om elforsyning.  
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AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet konstaterer, at THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ aftaler af 5. april 

2011, 19. september 2012 og 12. februar 2014 om køb af elektricitet til dækning af net-

tab for kalenderåret 2016 og 2017 forelå skriftligt på tidspunktet for indgåelse af afta-

lerne, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet påtaler, at THY-MORS ENERGI ELNET A/S ikke på aftaletidspunk-

tet har udarbejdet og vedlagt et aftalebilag til aftalen af 19. september 2012 og aftalen 

af 12. februar 2014 med en kort beskrivelse af metode for dokumentation af aftalens 

markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

 

THY-MORS ENERGI ELNET A/S har på Forsyningstilsynets anmodning fremsendt do-

kumentation for, hvorledes priser og vilkår i aftalerne er fastsat. Forsyningstilsynet vur-

derer, at dokumentationen er af så fyldestgørende og tilstrækkelig karakter, at denne 

kunne danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af prisers og vilkårs markeds-

mæssighed, jf. § 46, stk. 2, 2-4. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder, at aftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, 

stk. 1, i lov om elforsyning.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  
 

Forsyningstilsynet har ved brev af 12. juli 2018 meddelt THY-MORS ENERGI ELNET 

A/S, at netvirksomheden var udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med et tilsyn med 

markedsmæssigheden af netvirksomhedens aftaler vedrørende køb af elektricitet til 

dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at behandling af sagen har afventet den endelige opgø-

relse af nettabsmængderne, som Energinet foretog tre år efter kontrolårene 2016 og 

2017. På baggrund af den endelige opgørelse fra Energinet har Scanenergi A/S frem-

sendt de endelige fakturaer for 2016 og 2017 til netvirksomheden, som fremsendte 

disse til Forsyningstilsynet ved mails af 8. juli 2020 og 13. september 2021. Forsy-

ningstilsynet lægger disse fakturaer til grund for vurderingen af den faktiske pris i afta-

lerne.  

 

THY-MORS ENERGI ELNET A/S er beliggende i prisområdet DK1. Det danske elsy-

stem består af to sammenkoblede synkronområder, Vestdanmark (DK1) og Østdan-

mark (DK2), som er adskilt af Storebælt. På elbørsen Nord Pool handles elektricitet på 

to markeder, der benævnes henholdsvis DK1 og DK2. Det har betydning for, hvilken 

pris der betales for elektricitet til dækning af nettab i de respektive områder.  

 

I kontrolårene 2016 og 2017 ejede THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (CVR nr. 26 99 29 

81) 100 pct. af kapitalandelen i THY-MORS ENERGI Holding A/S (CVR nr. 25 49 30 

44), som ejede 100 pct. af kapitalandelen i THY-MORS ENERGI EL-NET A/S (CVR nr. 

21 08 52 00) og THY-MORS ENERGI Service A/S (CVR nr. 26 31 41 19), som ejede 

21,20 pct. af kapitalandelen i SCANENERGI Holding A/S (CVR nr. 36 89 88 95), som 
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ejede 100 pct. af kapitalandelen i Scanenergi A/S (CVR nr. 21 19 18 09). THY-MORS 

ENERGI EL-NET A/S og Scanenergi A/S var dermed interesseforbundne i kontrol-

årene 2016 og 2017. 

 

Ved mail af 26. september 2018 fremsendte netvirksomheden følgende dokumentation 

til Forsyningstilsynet: 

 

 Redegørelse for de produkter, som var genstand for aftalerne og prisfastsæt-

telsen i aftalerne. 

 Koncerndiagram. 

 Aftalerne for kalenderåret 2016:  

Aftalen af 5. april 2011 om FLEXramme.  

Aftalen af 12. februar 2014 om SPOTtime. 

 Aftaler for kalenderåret 2017:  

Aftalen af 19. september 2012 om FLEXramme 70% + SPOTtime 30% 

Aftalen af 12. februar 2014 om SPOTtime. 

 Aftaler mellem Scanenergi A/S og uafhængige parter om FLEXramme og 

SPOTtime (referencetransaktioner) af 19. september 2012 og aftale af 12. fe-

bruar 2014 

 Oversigt over sammenlignelige aftaler for THY-MORS ENERGI ELNET A/S. 

 Bilag med beskrivelse af vilkår og afregningsmetoder.  

 

Forsyningstilsynet anmodede netvirksomheden om at oplyse beregningsgrundlaget for 

de faktisk afholdte omkostninger samt at fremsende referencetransaktioner med sam-

menlignelige leveringsmængder ved mail af 30. januar 2019. Forsyningstilsynet invite-

rede samtidig netvirksomheden til et møde.  

 

Forsyningstilsynet afholdt et møde med netvirksomhedens leverandør, Scanenergi A/S 

om de produkter, som var genstand for aftalerne den 6. marts 2019. Scanenergi A/S 

oplyste under mødet om baggrunden for valget af de forskellige produkter, prisfastsæt-

telsen i aftalerne, herunder beregningsgrundlaget for de faktisk afholdte omkostninger.  

 

Netvirksomheden fremsendte ved mail af 22. marts 2019 på Forsyningstilsynets an-

modning en oversigt over referencetransaktioner, som var sammenlignelige med de tre 

kontrollerede aftaler. Netvirksomheden oplyste, at aftaletidspunktet og ikke mæng-

derne var den faktor, som var afgørende for sammenligningen af aftalerne.   

 

Netvirksomheden sendte en oversigt over mark-up, som blev indregnet i prisen for de 

forskellige produkter ved mail af 27. marts 2019.    

 

Forsyningstilsynet anmodede ved mail af 23. august 2019 netvirksomheden om at 

sende fakturaer, som kunne dokumentere den samlede pris i aftalerne for kalender-

årene 2016 og 2017.  

 

Netvirksomheden fremsendte a conto fakturaer og et bilag med en samlet oversigt 

over nettabsomkostningerne og nettabsmængderne for kalenderårene 2016 og 2017 

ved mail af 30. august 2019. Netvirksomheden oplyste i den forbindelse, at Thy-Mors 

netområde nr. 042 blev samfaktureret med Thy-Mors netområde nr. 331 ved engros-

modellens indførelse. 

 

Netvirksomheden fremsendte faktura, som dokumenterede den endelige afregning af 

nettab for kalenderåret 2016 ved mail af 8. juli 2020. Netvirksomheden har ved mail af 

13. september 2021 fremsendt den endelige faktura for kalenderåret 2017. 
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Forsyningstilsynet har den 29. september 2021 afholdt et telefonmøde med advokat 

Kristine Wagner, som repræsenterer Scanenergi A/S, og anmodede i den forbindelse 

om oplysning om, hvorvidt Scanenergi A/S havde indgået aftaler med andre netvirk-

somheder, som ikke var en del af ejerkredsen.  

 

Scanenergi A/S oplyste den 18. oktober 2021, at Scanenergi A/S ikke havde indgået 

aftaler om levering af elektricitet til dækning af nettab med andre netvirksomheder, 

som ikke var en del af ejerkredsen.   

 

Forsyningstilsynet anmodede den af 10. november 2021 Scanenergi A/S om at frem-

sende referencetransaktioner, som var mere sammenlignelige på mængderne og afta-

letidspunkterne, end de referencetransaktioner som netvirksomheden fremsendte til 

sammenligning. Forsyningstilsynet anmodede om, at aftaletidspunkterne for reference-

transaktionerne skulle væres spredt over en seks måneders periode i det pågældende 

år, hvor de kontrollerede aftale var indgået.  

 

Den 26. november 2021 har Scanenergi A/S fremsendt de ønskede referencetransak-

tioner. 

SAGENS PARTER 
 

THY-MORS ENERGI ELNET A/S, CVR nr. 21 08 52 00, er part i sagen.  

HØRING 
 

Udkast til afgørelse har været i høring hos THY-MORS ENERGI ELNET A/S fra den 1. 

februar 2022 til den 14. februar 2022. 

 

Den 14. februar 2022 modtog Forsyningstilsynet netvirksomhedens høringsbemærk-

ninger. I sine høringsbemærkninger præciserede netvirksomheden, at Forsyningstilsy-

net den 29. september 2021 anmodede om oplysning, om Scanenergi A/S havde ind-

gået aftaler om salg af nettab med netvirksomheder, som ikke var en del af ejerkred-

sen. Scanenergi A/S oplyste, at der ikke blev indgået aftaler med netvirksomheder, 

som ikke var en del af ejerkredsen. Forsyningstilsynet har præciseret dette i afgørel-

sen under punktet ”sagsfremstilling”. 

 

Derudover oplyste netvirksomheden om en skrivefejl i det fremsendte bilag med forkla-

ring af faktura (bilag 68), idet netvirksomheden blev omtalt som Forsyning Elnet i ste-

det for THY-MORS ENERGI ELNET A/S. Forsyningstilsynet har tilrettet dette på s. 10 i 

afgørelsen.  

 

RETSGRUNDLAG 
 
For en gennemgang af retsgrundlaget henvises til bilag 1 til denne afgørelse.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Sagen drejer sig om, hvorvidt aftalerne om køb af elektricitet til dækning af nettab for 

årene 2016 og 2017 mellem THY-MORS ENERGI ELNET A/S og det interessefor-

bundne selskab Scanenergi A/S blev indgået på markedsmæssige vilkår. 
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Afgørelsen er truffet i henhold til § 46 i lov om elforsyning1. 

 

Den nugældende § 46 i lov om elforsyning har følgende ordlyd:  

 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virk-

somheder, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markeds-

mæssige vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletids-

punktet. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumen-

tation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne 

danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssig-

hed. Dokumentationen forelægges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis 

markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsy-

net skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris, jf. dog stk. 3. Den 

skønsmæssigt fastsatte pris eller den pris, Forsyningstilsynet fastsætter efter 

regler udstedt i medfør af stk. 3, vil blive lagt til grund for den økonomiske re-

gulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed. 

 

Begrebet markedsmæssighed er identisk med armslængdeprincippet. Armslængde-

princippet indebærer, at en virksomhed ved indgåelse af aftaler med andre virksomhe-

der, herunder interesseforbundne virksomheder, skal anvende priser og vilkår i over-

ensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis aftalen var indgået mellem uaf-

hængige aftaleparter. 

 

Bestemmelsen indebærer, at elnetvirksomheder har en pligt til at udarbejde dokumen-

tation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation skal 

fremsendes til Forsyningstilsynet efter anmodning. Endvidere fremgår det af bemærk-

ningerne til elforsyningslovens § 46, at dokumentationen skal danne grundlag for, at 

Forsyningstilsynet kan træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag.   

 

Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyningslov forud-

sættes det, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s 

Guidelines for Transfer Pricing2 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentati-

onspligten.”3  

 

Det nugældende krav om, at der skal udarbejdes og opbevares skriftlig dokumentation 

for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for elnetvirksomhedernes aftaler efter elforsy-

ningslovens § 46, stk. 2, trådte i kraft den 1. juli 20124.  

 

 

 

 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning 

2 Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Admin-

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

3 Se SKAT’s juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.D.11.13.1, Transfer pricing dokumentationspligten - 

regel og omfang. Den juridiske vejledning kan tilgås på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478. 

4 Lov nr. 575 af 18. juni 2012. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
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1. AFTALEGRUNDLAGET 

Aftalernes skriftlighed  

 

Netvirksomheden har ved mail af 26. september 2018 fremsendt tre aftaler, som dæk-

kede køb af elektricitet til dækning af nettab i kontrolårene 2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at aftalerne af 5. april 2011, 19. september 2012 og 12. 

februar 2014 forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om 

elforsyning. Forsyningstilsynet finder således, at virksomheden lever op til kravene om 

skriftlighed, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt. i lov om elforsyning.  

Det følger desuden af § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om elforsyning, at netvirksomhe-

den skal udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår 

er fastsat, der skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisers og vilkårs mar-

kedsmæssighed.  

 

Af bemærkninger til lovforslag L 176, der lå til grund for lov nr. 575 af 18. juni 2012, 

fremgår bl.a., at når en aftale indgås, skal netvirksomheden udarbejde en kortfattet be-

skrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. 

Beskrivelsen skal vedlægges aftalen som et bilag. Netvirksomheden skal desuden lø-

bende sikre, at de aftaler, de indgår, er på markedsmæssige vilkår, og at de på en so-

lid måde kan redegøre for aftalernes markedsmæssighed, samt være i besiddelse af 

den fornødne dokumentation for markedsmæssigheden af deres aftaler.  

 

Dette krav trådte i kraft 1. juli 2012. Det betyder, at aftaler indgået før 1. juli 2012 ikke 

var omfattet af dette krav. 

 

Forsyningstilsynet finder, at aftalen af 5. april 2011 ikke var omfattet af dette krav. 

Imidlertid var aftalerne af 19. september 2012 og 12. februar 2014 omfattet af dette 

krav, idet disse var indgået efter 1. juli 2012.  

 

Ved mail af 26. september 2018 har netvirksomheden oplyst, at netvirksomheden ikke 

havde overholdt kravet om udarbejdelse af aftalebilag med en kort beskrivelse af me-

tode til sikring af aftalernes markedsmæssigheden, som skulle udarbejdes og vedhæf-

tes aftalerne af 19. september 2012 og 12. februar 2014 på aftaletidspunktet.  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at netvirksomheden tilsidesatte kravet om at udarbejde et 

aftalebilag på tidspunktet for indgåelse af aftalerne af 19. september 2012 og 12. fe-

bruar 2014, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Leveringsmængden og prisfastsættelsen i aftalerne 

Aftalerne for kalenderåret 2016  

 

Netvirksomheden indgik to aftaler, som dækkede kalenderåret 2016, idet netvirksom-

heden ved indførelse af egrosmodellen blev faktureret for to netområder (netområde 

042 og netområde 331). 

 

Aftalen for netområde 331 

Aftalen om energipakke BASIS og FLEXramme med prissikring blev indgået mellem 

netvirksomheden og Scanenergi A/S 5. april 2011. Aftalen dækkede en periode på fem 
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år – fra 1. januar 2012 til og med 31. december 2016. Leveringsmængden i aftalen ud-

gjorde 18.000 MWh om året. 

 

Bilag 2 til aftalen regulerede implementering af aftalen: 

 

1.1 Aftale om levering af basis energistyringssystem og energirådgivning  

(rapporter af forbrugsdata én gang månedligt på timemålt forbrug). 

 

1.2 Aftalen om levering af el FLEXramme  

Den leverede el afregnes til NordPools noterede time priser i prisområdet DK1 

med tillæg af præmie på [FORTROLIGT] DKK/MWh. Leverandørens prissikring af-

regnes til [FORTROLIGT] DKK/MWh og kundens prissikring afregnes til [FOR-

TROLIGT] DKK/MWh i 2016. 

 

Aftalen for netområde 042 

Aftalen om SPOTtime af 12. februar 2014 dækkede en treårig periode - fra 1. januar 

2015 til og med 31. december 2017. Leveringsmængden i aftalen er fastsat til 12.000 

MWh om året. Præmien i aftalen er fastsat til [FORTROLIGT] DKK/MWh. Forsynings-

tilsynet forstår aftalen således, at el afregnes til en spotpris med et tillæg af [FORTRO-

LIGT] øre/kWh. 

 

Aftalerne for kalenderåret 2017 

 

Netvirksomheden indgik to aftaler, som dækkede kalenderåret 2017. 

 

Aftalen for netområde 331 

Aftalen er indgået 19. september 2012, og var gældende fra 1. januar 2017 til og med 

31. december 2017. Der er tale om en kombinationsaftale, idet der er aftalt, at 70 pct. 

af den købte el afregnes som en FLEXramme produkt og 30 pct. afregnes som et 

SPOTtime produkt. Den samlede præmie i aftalen udgør [FORTROLIGT] øre/kWh. 

Mængden i aftalen er fastsat til i alt 18.854 MWh.  

 

Bilag 2 til aftalen regulerer implementering af aftalen: 

 

1.1  Aftale om levering af basis energistyringssystem og energirådgivning  

(rapporter af forbrugsdata én gang månedligt på timemålt forbrug). 

 

1.2 Aftalen om levering af el FLEXramme 70 pct.  

Den leverede el afregnes til NordPools noterede time priser i prisområdet DK1 

med tillæg af præmie på [FORTROLIGT] DKK/MWh. Leverandørens prissikring af-

regnes til [FORTROLIGT] DKK/MWh og kundens prissikring afregnes til [FOR-

TROLIGT] DKK/MWh i 2017. 

 

1.3 Aftalen om levering af SPOTtime 30 pct.  

Den leverede el afregnes til NordPools noterede timepriser med tillæg på [FOR-

TROLIGT] øre/kWh.  

 

Aftalen for netområde 042 

Aftalen om SPOTtime er indgået 12. februar 2014. Aftaleperioden er fra 1. januar 2015 

til og med 31. december 2017. Leveringsmængden og prisen i aftalen er identisk med 

de priser og mængder fastsat for kalenderåret 2016, idet aftalen dækker kalender-

årene 2016 og 2017.  
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For alle tre aftaler gælder Scanenergi A/S’ standard aftalevilkår, som også gælder i af-

taler med uafhængige parter.  

 

Prissikring i aftalerne om FLEXramme  

 

I tilfælde af faldende priser i perioden fra kontraktens indgåelse frem til 10 hverdage 

før levering påbegyndes, reguleres kundens prissikring ned med 10,00 DKK hver gang 

den falder med 10,00 DKK. Stigende priser påvirker ikke kundens prissikring. Dette 

fremgår af bilag 2 til aftalen af 5. april 2011 og til aftalen af 19. september 2012. 

 

FLEXramme aftale afregnes til NordPool-noterede timepriser, som medfører, at kun-

den betaler den pris, som el koster i præcis den time, hvor kunden forbruger den.    

 

Ved kontraktperiodens udløb skal kundens og leverandørens prissikring opgøres som 

følgende: 

 Overstiger den gennemsnitlige pris på NordPool spotmarked i kontraktperio-

den kundens prissikring, tilbagebetales kunden differencen mellem prissikrin-

gen og spotprisen ganget kundens elforbrug i det pågældende år.  

 Overstiger den gennemsnitlige pris på NordPool spotmarked i kontraktperio-

den leverandørens prissikring, tilbagebetales leverandøren differencen mel-

lem prissikringen og spotprisen ganget kundens elforbrug i det pågældende 

år. 

 

Fakturaer, som dokumentation for den faktiske pris  

 

Fakturaer for kalenderåret 2016  

Scanenergi A/S afregnede netvirksomheden for det faktisk leverede nettab i kalender-

året 2016. Fakturaen var udarbejdet på baggrund af Energinets endelige opgørelse af 

nettabsmængder i netvirksomhedens netområde 331 og 042. Netvirksomheden frem-

sendte de endelige fakturaer ved mail af 27. juli 2020. Af fakturaerne fremgår følgende: 

 

 FLEXramme i netområde nr. 033 (inkl. pristillæg, rabat, prissikringer) –  

[FORTROLIGT] / 12.969.464,88 kWh [FORTROLIGT]      

  SPOTtime i netområde nr. 042  

[FORTROLIGT] / 9.535.332,14 kWh [FORTROLIGT] 

(vægtet spotpris på [FORTROLIGT] øre/kWh + det aftalte pristillæg på 

[FORTROLIGT] øre/kWh) 

 

Scanenergi A/S vedhæftede en forklaring om afregningen af nettab til fakturaerne, jf. 

den aftalte prissikring og præmie. Netområde 042 afregnedes til spotpris (forbruget ud 

på timeniveau) og et tillæg på [FORTROLIGT] DKK/MWh. Netområde 331 afregnedes 

til den aftalte prissikring. Af bilag til mailen fremgik følgende: 

 
”5/4 2011 indgås aftale om leverance af ”Energipakken Basis” for årene 2012 til 

og med 2016 (bilag 15). Scanenergi leverer månedligt en rapport over forbrugs-

data på timemålere. Desuden leveres elektricitet til nettabet. Der aftales en pris 

på [FORTROLIGT] kr. pr. leveret MWh elektricitet. Beløbet udgør omkost-

ninger til prissikringerne (FLEXramme produktet) og forbrugsdatarapporterne.  

 

Prisen på den leverede elektricitet reguleres af produktet FLEXramme, hvor for-

bruget afregnes time for time til spotprisen på Nordpool. Desuden indeholder 

produktet to prissikringer. Hvis et simpelt gennemsnit af årets spotpriser på 
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Nordpool i 2016 bliver lavere end [FORTROLIGT] DKK/MWh skal THY-

MORS ENERGI ELNET A/S betale differencen mellem spotprisen og [FOR-

TROLIGT] (leverandørens prissikring). Hvis et simpelt gennemsnit af årets 

spotpriser på Nordpool i 2016 bliver højere end [FORTROLIGT]DKK/MWh 

skal THY-MORS ENERGI ELNET A/S godtgøres differencen mellem spotprisen 

og [FORTROLIGT] (kundens prissikring). Prissikring på 479 DKK/MWh kan 

endvidere falde i takt med et eventuelt prisfald for 2016 på det finansielle mar-

ked for elhandel.  

 

Perioden efter aftaleindgåelse er præget af markante prisfald og prissikringen 

på [FORTROLIGT] kr. falder til [FORTROLIGT] kr. (=[FORTROLIGT] kr./kWh) 

Det simple gennemsnit af spotpriserne i 2016 bliver [FORTROLIGT] kr. (=[FOR-

TROLIGT] kr./kWh). 

 

De to prissikringer afregnes som følger:  

Kundens prissikring (kr./kWh): [FORTROLIGT] kr./kWh 

Leverandørens prissikring (kr./kWh): og [FORTROLIGT] kr./kWh  

Gennemsnitsprisen for FLEXramme med pristillæg, rabat og prissikringer kan 

for 2016 endeligt beregnes til [FORTROLIGT] kr./kWh + moms og afgifter.  

([FORTROLIGT] kr./12.969.464,88 kWh)”. 

 

Det er disse endelige priser, som Forsyningstilsynet lægger til grund for vurdering af, 

om priserne i 2016-aftalerne er markedsmæssige.  

 

Fakturaerne for kalenderåret 2017 

Netvirksomheden fremsendte de endelige fakturaer for kalenderåret 2017 ved mail af 

13. september 2021. 

 FLEXramme 70 pct. + SPOTtime 30 pct. i netområde nr. 033 

[FORTROLIGT] kr./13.942.125,74 kWh ([FORTROLIGT]/øre/kWh) 

 SPOTtime i netområde nr. 042  

[FORTROLIGT] kr./9.566.368,50 kWh ([FORTROLIGT]/øre/kWh) 

(vægtet spotpris på [FORTROLIGT] øre/kWh + det aftalte pristillæg 

på [FORTROLIGT] øre/kWh)  

 

Scanenergi A/S vedhæftede fakturaerne forklaring om afregning af nettab, jf. den af-

talte prissikring og præmie. Der er oplyst følgende vedrørende afregningen for 2017: 

 

”19. september 2012 indgås aftale om leverance af ”Energipakken Basis” for 

2017 (bilag 17). Scanenergi leverer månedligt en rapport over forbrugsdata på 

timemålere. Desuden leveres elektricitet til nettabet. Der aftales en præmie på 

[FORTROLIGT]kr. pr. leveret MWh elektricitet. Beløbet udgør omkostninger 

til prissikringerne (FLEXramme produktet) og forbrugsdatarapporterne.  

 

Prisen på den leverede elektricitet reguleres af produktet FLEXramme, hvor for-

bruget afregnes time for time til spotprisen på Nordpool. Desuden indeholder 

produktet to prissikringer. Hvis et simpelt gennemsnit af årets spotpriser på 

Nordpool i 2017 bliver lavere end [FORTROLIGT]/DKK/MWh skal Thy-Mors 

Energi Elnet yderligere betale differencen mellem spotprisen og [FORTRO-

LIGT]/(leverandørens prissikring). Hvis et simpelt gennemsnit af årets spotpriser 

på Nordpool i 2017 bliver højere end [FORTROLIGT]/DKK/MWh skal Thy-Mors 
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Energi Elnet godtgøres differencen mellem spotprisen og 387 (kundens prissik-

ring). Prissikring på [FORTROLIGT]/DKK/MWh kan endvidere falde i takt med 

et eventuelt prisfald for 2017 på det finansielle marked for elhandel. 

 

Perioden efter aftaleindgåelse er præget af markante prisfald og prissikringen 

på [FORTROLIGT]/kr. falder til [FORTROLIGT] kr. (=[FORTROLIGT] kr./kWh). 

Det simple gennemsnit af spotpriserne i 2017 bliver [FORTROLIGT] kr. 

[…] 

Afregning: 

I februar 2021 foreligger Energinets endelige opgørelse af nettabet i kWh for 

2017, og der er beregnet et endeligt nettab på 13.942.125,74 kWh.  

 

I hele perioden fremsender Energinet forbrugsdata på time-niveau, hvilket med-

fører en beregnet, vægtet spotpris på [FORTROLIGT] kr./kWh. Hertil lægges af-

talt pristillæg på [FORTROLIGT] kr./kWh, hvilket svarer til fakturalinjen 

”FLEXramme – DK1 - Nettab” og en enhedspris på [FORTROLIGT] kr./kWh.  

 

De to prissikringer afregnes som følger:  

Kundens prissikring (kr./kWh): [FORTROLIGT] kr./kWh  

Leverandørens prissikring (kr./kWh): [FORTROLIGT] kr./kWh. 

 

Gennemsnitsprisen for FLEXramme med pristillæg, rabat og prissikringer kan 

for 2017 endeligt beregnes til [FORTROLIGT] kr./kWh + moms og afgifter.  

[FORTROLIGT]/13.942.125,74 kWh)” 

 

Det er disse endelige priser, som Forsyningstilsynet lægger til grund for vurdering af, 

om prisen i 2017-aftalerne er markedsmæssige.  

 

2. FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING AF DEN FREMSENDTE DOKU-

MENTATION FOR AFTALERNES MARKEDSMÆSSIGHED  

 

Ved mail af 26. september 2018 fremsendte netvirksomheden aftaler indgået mellem 

Scanenergi A/S og uafhængige parter.  

 

Netvirksomheden sendte ved mail af 26. september 2018 sin redegørelse for aftaler-

nes markedsmæssighed, herunder oplysning om, at den ønskede at bruge den frie 

markedsprismetode (CUP-metoden) til test af aftalernes markedsmæssighed. Netvirk-

somheden begrundede valget af metoden med henvisning til TPG, herunder, at CUP-

metoden er den mest direkte metode og bør anvendes i alle tilfælde, hvor der forelig-

ger tilstrækkeligt sammenlignelige produkter samt, at ydelser og vilkår i aftalerne er di-

rekte sammenlignelige med de, der gjaldt i aftalerne indgået mellem Scanenergi A/S 

og uafhængige parter.  

 

Forsyningstilsynets vurdering af aftalens markedsmæssighed sker inden for rammerne 

af TPG. Vurderingen følger fremgangsmåden i TPG pkt. 3.4.5 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at for at kunne anvende CUP-metoden til test af aftaler-

nes markedsmæssighed, skal metoden anvendes inden for rammerne af TPG. Ved 

anvendelse af CUP-metoden sammenlignes prisen i den kontrollerede transaktion med 

 
5 Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Admini-

strations 2017, OECD Publishing, Paris 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ 

AFTALER OM NETTAB I 2016-2017 

Side 11/24 

prisen i transaktionen indgået mellem uafhængige parter. I den forbindelse skal net-

virksomheden som en del af sin Transfer Pricing dokumentation udarbejde en funkti-

ons- og risikoanalyse og fremsende aftaler indgået mellem uafhængige parter (referen-

cetransaktioner). Disse referencetransaktioner skal kunne danne grundlag for Forsy-

ningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i lov 

om elforsyning. 

 

Armslængdetesten kan baseres på både interne og eksterne referencetransaktioner, jf. 

TPG pkt. 3.24. En ekstern referencetransaktion er en transaktion mellem uafhængige 

parter, som ikke er parter i den kontrollerede transaktion. Interne referencetransaktio-

ner er at foretrække, idet oplysningerne vil være mere fuldstændige, ligesom kvaliteten 

og pålideligheden af informationerne kan være større, jf. TPG pkt. 3.27.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ifølge TPG skal referencetransaktion være sammen-

lignelig med den kontrollerede transaktion for så vidt angår alle omstændigheder, der 

kan påvirke prisdannelsen i en markedstransaktion, herunder produktet, kontraktvilkår, 

funktioner, risici og aktiver, økonomiske omstændigheder (markedsformer) og forret-

ningsstrategier, jf. TPG pkt. 1.36.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at test af aftalens markedsmæssighed skal foretages på 

grundlag af forholdene på transaktionstidspunkterne.6 Analysen må foretages uden at 

der gøres brug af efterrationalisering, jf. TPG pkt. 9.56. Desuden anerkender TPG, at 

forretningsstrategier kan slå fejl og det forventede afkast eller pris ikke realiseres, jf. 

pkt. 1.131. I dette tilfælde anbefaler TPG at sammenligne, om de realiserede priser i 

den kontrollerede transaktion er sammenlignelige med de realiserede priser i transakti-

oner med uafhængige parter.   

 

En central betydning for testen af markedsmæssigeden er en vurdering af, hvorvidt der 

foreligger den fornødne sammenlignelighed, jf. TPG pkt. 1.6 og 1.33. Eksisterer der 

forskelle, som er egnet til at påvirke prisen i aftalen, skal der foretages justering af 

disse forskelle, for at gøre aftalerne sammenlignelige. Præferencen for CUP-metoden 

betyder, at der skal laves alle tænkelige forsøg på at justere for eventuelle forskelle, jf. 

TPG pkt. 2.17. Kan justeringen ikke foretages reduceres pålideligheden af resultaterne 

ved anvendelse af CUP-metode.  

 

Forsyningstilsynet gennemgår i det følgende de oplysninger, som netvirksomheden 

fremsendte i sagen til brug for anvendelsen af CUP-metoden og den fornødne sam-

menligning. 

 

2.1 Oplysninger vedrørende produktvalg 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomheden købte produktet FLEXramme.   

Prisfastsættelsen i FLEXramme produkt består af loft (kundens prissikring) og bund 

(leverandørens prissikring), som fastsættes på basis af aktuelt prisniveau på termins-

markedet. Der er således tale om en noteret pris (quoted price) på terminsmarkedet.  

 

Forsyningstilsynet henviser til TPGs definition af en noteret pris (quoted price), jf. pkt. 

2.18 - 2.19, hvoraf fremgår, at noteret pris refererer til prisen for en vare på børsen i lø-

bet af en afgrænset tidsperiode. Ved anvendelse af CUP metode, kan den markeds-

mæssige pris findes ved henvisning til sammenlignelige referencetransaktioner eller 

 
6 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, s. 219. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ 

AFTALER OM NETTAB I 2016-2017 

Side 12/24 

ved sammenligning af noterede priser. Anvendelsen af de noterede priser skal dog 

være en almindelig fremgangsmåde inden for branchen ved prisfastsættelsen.  

 

På denne baggrund bemærker Forsyningstilsynet, at TPG - ved anvendelsen af CUP-

metoden (som netvirksomheden valgte som den bedst egnede metode) - anbefaler, at 

den markedsmæssige pris findes ved at sammenligne prisen i sammenlignelige refe-

rencetransaktioner, eller på baggrund af noterede priser (prisniveauet på terminsmar-

kedet). Forsyningstilsynet konstaterer, at prisen i de kontrollerede aftaler er fastsat på 

baggrund af terminspriser samt at netvirksomheden til sammenligning af prisen i de 

kontrollerede aftaler fremsendte referencetransaktioner indgået af leverandøren med 

uafhængige parter.  

 

Ifølge TPG gælder der for brugen af børsnoteringer eller priser fra anerkendte statisti-

ske bureau mv., at tre følgende kumulative betingelser skal være opfyldt, jf. pkt. 2.18-

2.20: 

 Brugen af oplysningerne er en almindelig og rutinemæssig fremgangsmåde 

inden for branchen ved prisforhandlinger mellem uafhængige parter, 

 Oplysningerne anvendes for at fastsætte prisen i den kontrollerede aftale på 

samme måde, som de anvendes af uafhængige selskaber i branchen, 

 Prisen i den kontrollerede transaktion justeres for at tage højde for forskelle i 

kvalitet, kvantitet, kontraktvilkår, fragt, økonomiske forhold, funktioner, risici, 

aftaletidspunktet og andre faktorer, der kan påvirke den pris, som blev aftalt 

mellem uafhængige parter.7 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de to første betingelser er opfyldt, idet brugen af en no-

teret pris (forward elpris på terminsmarkedet) er en almindelig fremgangsmåde inden 

for branchen ved prisfastsættelsen. Desuden er prisen i de kontrollerede aftaler og re-

ferencetransaktionerne fastsat på baggrund af identiske produkter og identiske oplys-

ninger. Den tredje betingelse om justering af evt. forskelle gennemgår Forsyningstilsy-

net nedenfor under afsnittet 2.3. 

 

Ved anvendelse af CUP-metoden sammenlignes prisen i den kontrollerede transaktion 

med prisen i transaktionen indgået mellem uafhængige parter, som nævnt ovenfor. I 

den forbindelse fremsendte netvirksomheden som en del af sin Transfer Pricing doku-

mentation en funktions- og risikoanalyse, som Scanenergi A/S udførte ved levering af 

ydelse til netvirksomheden og til eksterne parter. Netvirksomheden fremsendte interne 

referencetransaktioner (aftaler, som Scanenergi A/S havde indgået med uafhængige 

parter), som skal kunne danne grundlag for sammenligning med de kontrollerede afta-

ler, og for Forsyningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed. 

 

2.2 Funktions- og risikoanalyse 

Netvirksomheden fremsendte ved mail af 26. september 2018 sin analyse af leveran-

dørens funktioner, risici og aktiver foretaget i den kontrollerede transaktion og i trans-

aktioner med uafhængige parter. Forsyningstilsynet har opsummeret oplysningerne i 

nedenstående tabel.   

 

Funktioner, som Scan-

energi A/S udførte  

I den kontrollerede af-

tale med THY-MORS El-

net A/S 

I aftaler med uaf-

hængige parter 

 Energipakke BASIS: Energipakke BASIS: 

 
7 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, s. 529 
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Energirådgivning og af-

læsning af timeforbrug, 

salg af el til dækning af 

nettab, samme produkt-

valg - produkt FLEX 

ramme og produkt SPOT-

time.  

Standard kontraktvilkår. 

Energirådgivning og af-

læsning af timeforbrug, 

salg af el til samme pro-

duktvalg –  

FLEXramme og SPOT-

time. 

 

Standard kontraktvilkår 

Risici   

 Fuld volumenfleksibilitet * 

Samme prisrisiko knyttet 

til produktvalget (ingen 

prisrisiko ved SPOTtime, 

idet prisrisikoen er hos 

netvirksomheden). Præ-

mien er lidt lavere end i 

aftaler med uafhængige 

parter om FLEXramme, 

grundet større leverings-

mængder** og netvirk-

somhedens soliditet. 

Aftalen om FLEXramme 

er indgået til det aktuelle-

prisniveau på terminsmar-

kedet (prissikring), med et 

tillæg for at låse prisen i 

perioden fra tilbud til ac-

cept.  

Fuld volumenfleksibilitet 

Samme prisrisiko knyttet 

til produktvalget (ingen 

prisrisiko ved SPOTtime, 

idet prisrisikoen er hos 

kunden). Præmien er lidt 

højere end i den kontrolle-

rede aftale om 

FLEXramme, grundet væ-

sentligt mindre mængder i 

aftaler med uafhængige 

parter. Aftalen om 

FLEXramme er indgået til 

det aktuelle prisniveau på 

terminsmarkedet (prissik-

ring), med et tillæg for at 

låse prisen i perioden fra 

tilbud til accept. 

Aktiver - - 

Kilde: Scanenergi A/S og Forsyningstilsynet. 

Note: *Scanenergi A/S oplyste, at andre leverandører forbeholder sig at differenceafregne på afvigelser 

+/- 10 pct.   

** Scanenergi A/S oplyste: ”Netvirksomhed kan have store udsving i volumen, og derfor vil aftaler med 

volumenbegrænsning medfører en betydelig risiko for en meromkostning, idet sådanne kontrakter ty-

pisk differenceafregnes op imod spotpriserne på tidspunkter, hvor forbruget er højest”. 

 

2.3 De fremsendte referencetransaktioner  

Netvirksomheden fremsendte ved mail af 26. september 2018 referencetransaktioner, 

som efter netvirksomhedens vurdering kunne lægges til grund for sammenligning af 

prisen i de kontrollerede aftaler i 2016 og 2017. Der blev fremsendt to referencetrans-

aktioner om FLEXramme for 2016 og to referencetransaktioner for FLEXramme for 

2017, samt en referencetransaktion om SPOTtime for 2016 og en for 2017.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de kontrollerede aftaler af 11. april 2011, 19. september 

2012 og 12. februar 2014 og de fremsendte referencetransaktioner er indgået på iden-

tiske vilkår. Der er tale om standardkontrakter med standardelementer for prisfastsæt-

telsen, men individuelle vilkår om leveringsmængderne, aftaletidspunkterne og priser, 

som er afhængige af aftaletidspunkterne. 

 

Forsyningstilsynet vurderer tillige, at de fremsendte referencetransaktioner er sam-

menlignelige vedrørende tidspunktet for aftaleindgåelsen. Imidlertid er det Forsynings-

tilsynets vurdering, at de fremsendte referencetransaktioner rummer en væsentlig for-

skel i leveringsmængden. Forsyningstilsynet vurderer, at leveringsmængden udgør et 
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væsentligt sammenligningsparameter, idet store leveringsmængder medfører en større 

afsætningssikkerhed, som alt andet lige må påvirke prisen i en nedadgående retning.  

Forsyningstilsynet bemærker, at nettabsmængderne er langt fra sammenlignelige med 

leveringsmængder af el i aftaler med øvrige uafhængige parter, idet nettabsmæng-

derne udør så store mængder af el (ca. fem pct. af hele netområdeforbrug), at der ikke 

kan findes en sammenlignelig aftale af den størrelse.  

 

Forsyningstilsynet henviser til Jens Wittendorff, som fremhæver følgende:  

 

”Arten og kvaliteten af realydelserne har i sagens natur betydning for sammen-

lignelighed af transaktioner. Prøvelsen af sammenligneligheden skal bl.a. ind-

drage leveringssikkerhed og transaktionsvolumen.”8  

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden har anerkendt, at der var sammen-

hæng mellem mængden og præmien. I sit notat af 26. september 2018 angav netvirk-

somheden følgende: 

 

”[…] 

Prissikringen er stort se identisk, mens præmien i de fleste tilfælde er lidt lavere 

for netselskaberne end de øvrige kunder. Typisk omfatter aftalerne med nets-

elskaberne større mængder, og dette sammenholdt med netselskabernes solidi-

tet medfører, at præmien berettiget er lidt lavere end til andre elkunder. 

[…]” 

 

På denne baggrund lægger Forsyningstilsynet til grund at Scanenergi A/S er enig i 

Forsyningstilsynets vurdering i, at leveringsmængden i aftalen udgør en prisbestem-

mende forskel. Forsyningstilsynet henviser til TPG pkt. 2.17, som angiver, at præferen-

cen for CUP-metoden betyder, at der skal laves alle tænkelige forsøg på at justere for 

eventuelle forskelle. Uden pålidelige justeringer af forskelle kan anvendelsen af CUP-

metoden ved test af aftalernes markedsmæssigheden ikke føre til pålidelige resultater. 

TPG anbefaler at anvende den bedst egnede metode, jf. TPG pkt. 2.9. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomheden fremsendte en oversigt over mark-

up’er, som blev indregnet i prisen i de kontrollerede aftaler og i referencetransaktioner. 

Forsyningstilsynet vurderer, at der er tale om forskellige mark-up’er, som taler for for-

skel i leveringsmængden i referencetransaktionerne. Dette understøtter leverandørens 

oplysning om, at mark-up indregnet i nettabsprisen er lavere grundet netvirksomhe-

dens soliditet og en stor leveringsmængde.  

 

Desuden vurderer Forsyningstilsynet, at mange andre økonomiske forhold også kan 

påvirke armslængdetesten, herunder markedsformen.9 Markedsformen i den kontrolle-

rede transaktion er ikke sammenlignelig med markedsformen i referencetransaktio-

nerne, idet monopolregulering af netvirksomheden udgør en væsentlig forskel i de 

økonomiske omstændigheder, som ikke er sammenlignelig med aftaler om levering af 

el, som indgås mellem uafhængige parter.  

 
8 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. Udgave, s. 214, jf. TPG pkt. 1.107-1.109. 

9 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, s. 214. Der sondres mellem markedsformer, som per-

fekt konkurrence, monopolistisk konkurrence, oligopol, duopol og monopol, der adskiller sig fra hin-

anden afhænger af, om der er én eller mange udbydere, og om produktmarkedet er homogent eller 

heterogent. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at når der foreligger en monopollignende transaktion, 

skal der fremsendes flere referencetransaktioner og deres sammenlignelighed skal un-

dersøges nærmere, jf. Jens Wittendorff10.  

 

På denne baggrund vurderede Forsyningstilsynet, at det var nødvendigt at indhente 

flere referencetransaktioner til sammenligning. Forsyningstilsynet anmodede ved mail 

af 10. november 2021 netvirksomheden om at fremsende flere referencetransaktioner, 

som Scanenergi A/S havde indgået med uafhængige parter tre måneder før og tre må-

neder efter aftaletidspunktet i den kontrollerede aftale samt referencetransaktioner 

med større mængder. Forsyningstilsynet vurderede, at det var nødvendigt at sammen-

ligne priserne i aftalerne på tværs af aftaletidspunkterne, idet Scanenergi A/S hæv-

dede, at aftaletidspunktet var afgørende for prisfastsættelsen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden ikke har foretaget justering for for-

skel i markedsformen. Imidlertid vurderer Forsyningstilsynet, at der er fire andre net-

virksomheder (RAH, Struer, TARM og Kibæk Elværk A.M.B.A.11), som indgik aftaler 

om levering af el til dækning af nettab med Scanenergi A/S. Aftalerne er indgået til le-

vering af forskellige produkter (FLEXramme, FLEXtime, SPOTtime). Forsyningstilsynet 

vurderer, at det var op til hver enkelt netvirksomhed at vurdere prisrisikoen knyttet til et 

enkelt produkt og vælge den risiko, som afspejlede netvirksomheders eller koncernens 

strategi.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Scanenergi A/S ikke har solgt et identisk produkt til de 

fire netvirksomheder, som understøtter Forsyningstilsynets vurdering af, at der var fri-

villigt for netvirksomheder ligesom for uafhængige parter at indgå aftaler om de forskel-

lige produkter, som medførte forskel i prisrisikoen og prisen i aftalerne.  

 

Netvirksomheden fremsendte ved mail af 26. november 2021 på Forsyningstilsynets 

anmodning af 11. november 2021 flere referencetransaktioner til sammenligning. Der 

er fremsendt kontrakter med større mængder, en oversigt over FLEXramme kontrakter 

for 2016 og for 2017, som Scanenergi A/S indgik med uafhængige parter på forskellige 

tidspunkter i en tre måneders periode før aftaletidspunktet og i en tre måneders peri-

ode efter aftaletidspunktet for den kontrollerede aftale.  

Forsyningstilsynet gennemgår de fremsendte referencetransaktioner med større 

mængder i det følgende.   

 

 Aftale med [FORTROLIGT] af 26. januar 2012 om Flexloft, som dækkede kalen-

deråret 2017. Kundens prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh i 2016 

og til [FORTROLIGT] kr./MWh i 2017. Der er fastsat et forventet forbrug på 1.370 

MWh. Præmie er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh.  

 Aftale med [FORTROLIGT]af 28. februar 2012 om SPOTtime, som dækkede ka-

lenderåret 2017. Der er fastsat et forventet forbrug på 901 MWh. 

 Aftale med [FORTROLIGT] om Flexramme 70 pct + 30 pct SPOTtime af 11. juni 

2012, som dækkede kalenderåret 2017. Der er fastsat et forventet forbrug på 

2.581 MWh. Kundens prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh, og Scan-

energi A/S’ prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh.  

 
10 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, s. 252. 

11 Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sag om Kibæk Elværk A.M.B.A. med anerkendelse af prisen 

i 2016, og prisnedsættelse i 2017 (sagsnr. 18/14184) 
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Præmie er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh.  

 Aftale med [FORTROLIGT] af 4. december 2012 om Flexramme, som dækkede 

kalenderåret 2017. Kundens prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh og 

Scanenergi A/S’ prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh. Der er fastsat 

et forventet forbrug på 3.335 MWh. Præmie er fastsat til [FORTROLIGT] 

kr./MWh.  

 Aftale med [FORTROLIGT] af 5. juli 2012 om FLEXramme, som dækkede kalen-

deråret 2017. Der er fastsat et forventet forbrug på 1.859 MWh. Kundens pris-

sikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh, og Scanenergi A/S’ prissikring er 

fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh. Præmie er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh.  

 Aftale med [FORTROLIGT] af 5. oktober 2012 om FLEXramme, som dækkede 

kalenderåret 2017. Der er fastsat et forventet forbrug på 1.628 MWh. Kundens 

prissikring er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh, og Scanenergi A/S’ prissikring 

er fastsat til [FORTROLIGT] kr./MWh. Præmie er fastsat til [FORTROLIGT] 

kr./MWh.  

 

Præmien i den kontrollerede aftale med THY-MORS (FLEXramme for 2016 og 2017) 

udgjorde [FORTROLIGT] kr./MWh og leveringsmængden udgjorde 18.854 MWh.  

 

På baggrund af denne sammenligning konstaterer Forsyningstilsynet, at præmien i 

den kontrollerede aftale er væsentligt lavere end i aftaler med uafhængige parter, og 

leveringsmængderne er væsentligt højere i de kontrollerede aftaler. Forsyningstilsynet 

vurderer således, at forskel i mængderne er justeret ved forskel i størrelsen af præmie. 

På denne baggrund finder Forsyningstilsynet, at de fremsendte referencetransaktioner 

kan lægges til grund for en sammenligning. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ud over præmien, afhænger den samlede pris i afta-

lerne om FLEXramme, af størrelsen af den aftalte prissikring. Netvirksomheden oply-

ste i sin dokumentation, at størrelsen af prissikringen i aftaler afhang af aftaletidspunk-

terne.  

 

På baggrund af dette vurderede Forsyningstilsynet, at aftaletidspunktet var den mest 

afgørende faktor for prisens størrelse, og at det derfor var relevant at undersøge priser 

i aftalerne indgået på forskellige tidspunkter. Forsyningstilsynet har derfor anmodet 

netvirksomheden om at fremsende referencetransaktionerne, som var indgået ca. tre 

måneder før og tre måneder efter aftaletidspunktet i den kontrollerede transaktion. 

 

Netvirksomheden fremsendte ved mail af 26. november 2021 flere referencetransaktio-

ner, som Scanenergi A/S indgik med uafhængige parter om samme produkt 

FLEXramme på forskellige tidspunkter.   

 

Forsyningstilsynet har noteret, at den fremsendte dokumentation indeholdte en over-

sigt over 100 aftaler, som Scanenergi A/S indgik med uafhængige parter i perioden fra 

4. januar 2011 til og med 1. juni 2011. Forsyningstilsynet har gennemgået oversigten 

og noterede, at loft og bunde i disse aftaler var sammenlignelig med loft og bund i den 

kontrollerede transaktion. Forsyningstilsynet har til sammenligning udvalgt nogle en-

kelte aftaler med uafhængige parter, som var indgået i januar, februar, marts, april og 

maj. Der blev udvalgt både aftaler med de store og de små mængder, som skulle illu-

strere forskellen i præmiens størrelse. Forsyningstilsynet har opsummeret oplysnin-

gerne nedenfor.   
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Referencetransaktionerne om FLEXramme for kalenderåret 2016 

 

Aftale om 

FLEXramme for 

2016 

Mængden Præmie Loft Bund 

Aftale med X1 

af 4-01-2011 

908 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X2 

14-01-2011 

5.600 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X3 

28-01-2011 

1.180 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X4 

31-01-2011 

363 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 5  

15-02-2011 

532 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 6 

28-02-2011 

190 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 7 

10-03-2011 

1.097 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 8 

25-03-2011 

5.552 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 9 

01-04-2011 

665 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med THY-

MORS 

5-04-2011 

18.854 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 10 

15-04-2011 

35 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 11 

27-04-2011 

1.073 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 12- 

13-05-2011  

282 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 13 

31-05-2011 

95 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 14 

01-06-2011 

200 MWh [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

 

 

På baggrund af oplysningerne i tabel ovenfor bemærker Forsyningstilsynet, at i de re-

ferencetransaktioner, som er indgået før den kontrollerede aftale, er loft og bund lavere 

end loft og bund i den kontrollerede aftale. Sammenlignes referencetransaktionerne 

indgået efter den kontrollerede aftale, er loft og bund lidt højere end i den kontrollerede 

aftale. Denne sammenligning illustrerer, at tidspunktet for aftaleindgåelse er afgørende 

for prisudviklingen (niveauet for loft og bund samt præmie).  

 

Forsyningstilsynet bemærker tillige, at præmien i den kontrollerede aftale dog er væ-

sentlig lavere end i alle referencetransaktioner, som er angivet i tabel ovenfor. Dette 

kan forklares med forskel i mængderne mellem den kontrollerede aftale og reference-

transaktionerne. Den største mængde i referencetransaktionerne udgør 5.600 MWh 

med en præmie på [FORTROLIGT] kr./MWh. Mængden i den kontrollerede aftale med 

THY-MORS Energi Elnet A/S udgør 18.854 MWh og præmien udgør [FORTROLIGT] 

kr. /MWh.  



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ 

AFTALER OM NETTAB I 2016-2017 

Side 18/24 

På denne baggrund konstaterer Forsyningstilsynet igen, at forskel i præminen tager 

højde for forskel i mængderne. Forsyningstilsynet konstaterer tillige, at der er sammen-

hæng mellem aftaletidspunkterne og priserne (størrelsen af loft og bund i aftalerne).  

 

Referencetransaktioner om FLEXramme 70 pct. / SPOTtime 30 pct. for 2017 

 

Aftale om 

FLEXramme 70 

pct. og SPOT-

time 30 pct. for 

2017 

Mængden 

 

FLEXramme 

SPOTtime 

Præmie 

 

FLEXramme 

SPOTtime 

Loft 

 

FLEXramme 

SPOTtime 

Bund 

 

FLEXramme 

SPOTtime 

Aftale med X1 

af 19-06-2012 

171 MWh  

73 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X2  

af 20-06-2012 

169 MWh 

72 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X3  

af 27-06-2012 

135 MWh 

58 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X4 

Af 5-07-2012 

1.209 MWh 

519 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 5 

Af 6-07-2012 

980 MWh 

420 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 6 

Af 13-07-2012 

294 MWh 

126 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 7 

Af 09-08-2012 

590 MWh 

253 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 8 

Af 29-08-2012 

420 MWh 

180 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X9  

af 3-09-2012 

224 MWh 

96 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X10  

af 14-09-2012 

219 MWh 

94 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 11 

af 19-09-2012 

115 MWh 

49 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med THY-

MORS af  

19-09-2012 

13.198 MWh 

5.656 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X 12 

af 20-09-2012 

84 MWh 

36 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X13  

af 28-09-2012 

155 MWh 

66 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X14  

af 5-10-2012 

1.103 MWh 

472 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X15  

af 22-10-2012 

223 MWh 

96 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X16  

af 2-11-2012 

461 MWh 

197 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X17 

af 16-11-2012 

630 MWh 

270 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X18  

af 29-11-2012 

332 MWh 

143 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X19 

af 4-12-2012 

255 MWh 

110 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 
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Aftale med X20 

af 14-09-2012 

219 MWh 

94 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X21  

af 14-09-2012 

219 MWh 

94 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftale med X22  

af 14-12-2012 

175 MWh 

75 MWh 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

 

På baggrund af oplysningerne i tabelen ovenfor bemærker Forsyningstilsynet, at loft 

og bund i referencetransaktionerne er næsten det samme, som loft og bund i den kon-

trollerede aftale. Forsyningstilsynet har udvalgt referencetransaktioner tre måneder før 

og tre måneder efter aftaletidspunktet, samt referencetransaktioner med de største 

mængder. Denne sammenligning illustrerer, at i 2017 var forskellen mellem loft og 

bund i referencetransaktionerne ikke var lige så afhængige af aftaletidspunkterne, som 

det var tilfældet i 2016. Imidlertid kan det konstateres, at loft og bund i referencetrans-

aktionerne er sammenlignelige med loft og bund i den kontrollerede aftale.  

 

Forsyningstilsynet bemærker tillige, at præmien i den kontrollerede aftale dog er væ-

sentlig lavere end i alle referencetransaktioner, som er angivet i tabelen for 2017 oven-

for. Dette kan forklares med forskel i mængderne mellem den kontrollerede aftale og 

referencetransaktionerne. Den største mængde i referencetransaktionerne udgør 

1.209 MWh med en præmie på [FORTROLIGT] kr./MWh, og mængden på 1.103 MWh 

med en præmie på [FORTROLIGT] kr./MWh. Mængden i den kontrollerede aftale med 

THY-MORS Energi Elnet A/S udgør 18.854 MWh og præmien udgør [FORTROLIGT] 

kr. /MWh.12 

Forsyningstilsynet vurderer, at netvirksomheden har fremsendt et tilstrækkeligt antal 

referencetransaktioner (over 100 referencetransaktioner), som var indgået tre måneder 

før og tre måneder efter aftaletidspunkterne i de kontrollerede aftaler for 2016 og 2017.  

Referencetransaktionerne illustrerer, at prisfastsættelsen i aftalerne og størrelsen af 

prissikringen (loft og bund) var sammenlignelig med prisfastsættelsen og størrelsen af 

prissikringen i referencetransaktionerne.  

 

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at netvirksomheden fremsendt til-

strækkelig og fyldestgørende dokumentation for, hvorledes priser og vilkår i aftalerne 

er fastsat, og at de fremsendte referencetransaktioner udgør et pålideligt sammenlig-

ningsgrundlag ved anvendelse af CUP-metoden.  

 

3. FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING AF PRISERNE I AFTALERNE  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden er beliggende i to netområder – 042 

og 331. For netområde 042 indgik netvirksomheden en aftale om SPOTtime plus et til-

læg. Aftalen dækkede kalenderåret 2016 og 2017. For netområde 331 indgik netvirk-

somheden aftale om FLEXramme med prissikring. Forsyningstilsynet gennemgår i det 

følgende først priserne i aftalen om SPOTtime og derefter priserne i aftalerne om 

FLEXramme.  

 

 

 

 

 
12 Forsyningstilsynet bemærker dog, at af aftalen for 2017 om FLEXramme fremgår, at præmien udgør 

[FORTROLIGT] DKK/MWh. Dette er også dokumenteret ved faktura for 2017.  
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Vurdering af prisen i netområde 042 (SPOTtime i 2016 og 2017) 

 

Den kontrollerede aftale om SPOTtime blev indgået 12. februar 2014 og dækkede ka-

lenderår 2016 og 2017. Der blev aftalt, at køb af el til dækning af nettab afregnes til 

NordPools spotpris plus et tillæg på [FORTROLIGT] / øre/kWh.  

 

Til sammenligning af prisen i den kontrollerede aftale fremsendte netvirksomheden en 

oversigt over referencetransaktionerne indgået om SPOTtime. På baggrund af oversig-

ten konstaterer Forsyningstilsynet, at Scanenergi A/S i aftaler om SPOTtime med uaf-

hængige parter indregnede et tillæg på [FORTROLIGT] øre/kWh som det højeste og et 

tillæg på [FORTROLIGT] øre/kWh som det laveste. Forsyningstilsynet bemærker, at 

tillægget på [FORTROLIGT] øre/kWh kan forklares ved en meget begrænset leve-

ringsmængde på i alt [FORTROLIGT] MWh. Tillægget i den kontrollerede aftale ud-

gjorde [FORTROLIGT] øre/kWh. På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at 

mark-up på [FORTROLIGT] øre/kWh i den kontrollerede aftale ligger inden for den 

markedsmæssige margin. 

 

Desuden vurderer Forsyningstilsynet, at mark-up på [FORTROLIGT] er i overensstem-

melse med det niveau, som Forsyningstilsynet beregnede ved anvendelse af sin mar-

kedsprismodel (se bilag 1 med retsgrundlag, afsnit om Forsyningstilsynets markeds-

prismodel samt andre afgørelser, som er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemme-

side).  

 

Med henvisning til markedsprismodellen, som Forsyningstilsynet har lagt til grund i an-

dre sager om nettab, vurderer Forsyningstilsynet, at den markedsmæssige mark-up 

består af en mark-up på 1,5 i DK1 plus profilomkostningerne i netvirksomhedens net-

område. Forsyningstilsynet har beregnet, at netvirksomhedens faktiske profilomkost-

ninger i netområde 042 udgjorde 0,59 øre/kWh i 2016 og 0,74 øre/kWh i 2017.13  

 

Det betyder, at Scanergi A/S i 2016 måtte indregne en markedsmæssig mark-up på 

2,09 øre/kWh (1,5 øre/kWh +0,59 øre/kWh) i prisen i den kontrollerede aftale om net-

tab i netområde 042. I 2017 måtte indregnes en mark-up på 2,24 (1,5 øre/kWh + 0,74 

øre/kWh).  

  

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at det aftalte tillæg til SPOTtime afta-

len, som udgjorde [FORTROLIGT] øre/kWh i 2016 og 2017, således var markeds-

mæssig.  

 

Vurdering af prisen i netområde 331 (FLEXramme i 2016 og i 2017 en kombina-

tion af FLEXramme 70 pct./SPOTtime 30 pct.) 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at aftalen som Scanenergi A/S indgik med netvirksom-

heden og med uafhængige parter, består af to dele. Af aftalens bilag 2 ”Implemente-

ring af energipakken Basis” fremgår, at leverancen efter aftalen består af følgende: 

 

1. Levering af basis energistyringssystem og energirådgivning i form af rapporter 

over forbrugsdata én gang månedligt på timemålt elforbrug.  

2. Levering af el (FLEXramme produkt med prissikringen) til netvirksomhedens / 

kundens fulde forbrug i aftaleperioden.  

 
13 Forsyningstilsynet har beregnet de faktiske profilomkostninger på baggrund af offentlige tilgængelige 

oplysninger, som findes på Energinets hjemmeside. 
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På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at leverandørens pris i aftalen ikke 

alene dækker levering af el (FLEXramme produkt), men tillige energirådgivning i form 

af rapporter om elforbrug. Leverandøren fastsætter en samlet pris for de to ydelser, 

som indeholder en samlet præmie.    

 

Forsyningstilsynet bemærker, at prisen i aftalen består af to priselementer prissikring 

og præmie. Forsyningstilsynet behandler i det følgende afregning af de to elementer. 

 

Afregning af prissikring 

Prisen i aftaler om FLEXramme afregnes på baggrund af prisniveauet på terminsmar-

kedet (prissikring på baggrund af forwardpriser) på aftaletidspunkterne i 2011 og 2012.  

 

De kontrollerede aftaler var indgået på følgende tidspunkter: 

 Aftalen af 5. april 2011 om FLEXramme (for kalenderåret 2016).  

o Kundens prissikring udgjorde [FORTROLIGT] DKK/MWh ([FORTRO-

LIGT] øre/kWh) og leverandørens prissikring udgjorde [FORTRO-

LIGT] DKK/MWh ([FORTROLIGT] øre/kWh).  

 prissikringen afregnes i forhold til simpelt gennemsnitslige 

spotpris i DK1 (hvor netvirksomheden er beliggende) på 

[FORTROLIGT] øre/kWh.  

 Den leverede el afregnes til NordPools noterede timepriser.  

o Præmie på [FORTROLIGT] DKK/MWh ([FORTROLIGT] øre/kWh). 

Den afregnede pris i aftalen udgjorde i alt [FORTROLIGT] øre/kWh, 

jf. den fremsendte faktura.  

 

 Aftalen af 19. september 2012 om FLEXramme 70% + SPOTtime 30% (for 

kalenderåret 2017). 

o Kundens prissikring udgjorde [FORTROLIGT] DKK/MWh ([FORTRO-

LIGT] øre/kWh) og leverandørens prissikring udgjorde [FORTRO-

LIGT] DKK/MWh ([FORTROLIGT] øre/kWh).  

 prissikringen afregnes i forhold til simpelt gennemsnitslige 

spotpris i DK1 (hvor netvirksomheden er beliggende) på 

[FORTROLIGT] øre/kWh i 2017.  

 Den leverede el afregnes til NordPools noterede timepriser.  

o Præmien i aftalen udgjorde [FORTROLIGT] øre/kWh. 

Den afregnede pris i aftalen var [FORTROLIGT] øre/kWh, jf. den 

fremsendte faktura. 

 

Netvirksomheden indgik aftalen med Scanenergi A/S fem år forud leveringsåret. Forsy-

ningstilsynet vurderer, at dette har været i lyset af leverandørens strategi for at sikre 

lavere priser i aftalerne. Desuden kan der konstateres en forskel mellem aftalen for 

2016 og 2017, idet aftalen i kalenderåret 2017 er dækket af 70 pct. FLEXramme, hvor-

imod 2016-aftalen afregnes til 100 pct. FLEXramme. Aftalen i 2016 blev således lidt 

dyrere, end aftalen i 2017, idet 30 pct. af den leverede mængde i 2017 afregnedes til 

den gældende spotpris. Imidlertid har denne vurdering har også været en del af forret-

ningsstrategien i lyset af daværende forventning til elmarkedet.   

 

Forsyningstilsynet finder det dokumenteret, at størrelsen af prissikringen i de kontrolle-

rede aftaler er sammenlignelige med størrelsen af prissikringen i aftaler med uaf-

hængige parter. Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden har dokumenteret, 
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at priserne i aftalerne var fastsat på baggrund af NASDAQ forwardpriser, som var gæl-

dende på tidspunktet for indgåelse af aftalerne, idet aftalerne forelå i underskrevet og 

dateret form.  

 

Forsyningstilsynet har derfor lagt aftaletidspunkterne til grund for sin vurdering af pri-

sen i de kontrollerede aftaler, og sammenlignede prisen med forwardpriserne på ter-

minsmarkedet i 2011 og 2012. 

 

Forsyningstilsynet har indhentet oplysninger hos NASDAQ OMX Commodities om for-

wardpriser for kalenderåret 2016, som var gældende på terminsmarkedet i 2011 og for 

kalenderåret 2017, som var gældende på terminsmarkedet i 2012. På baggrund af de 

oplysninger som NASDAQ har fremsendt konstaterer Forsyningstilsynet, at forwardpri-

sen udgjorde 36,75 øre/kWh den 5. april 2011, hvor aftalen blev indgået. For kalender-

året 2017 udgjorde forwardprisen 30,21 øre/kWh i 2017 på tidspunktet for aftaleindgå-

else den 19. september 2012.  

 

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at den interesseforbundne leverandør 

Scanenergi A/S ved indgåelse af aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 

2017 har lagt disse priser til grund for vurdering af prisfastsættelsen i aftalerne. 

 

Præmien i aftaler 

Præmien i de kontrollerede aftale om FLEXramme for netområde 331 er fastsat til 

[FORTROLIGT] øre/kWh i 2016 og 2017.  

 

Der er i sagen oplyst, at leverandørens præmie bestod af følgende elementer: Energi-

pakke BASIS, dækningsbidrag, balancebidrag, fuld volumenrisiko, Scanenergi A/S’ ud-

gifter til at stille sikkerhed til NASDAQ og NordPool, handelsgebyrer og dækningsgeby-

rer til Nord Pool og NASDAQ.  

 

Ved mail af 23. marts 2019 fremsendte Scanenergi A/S på Forsyningstilsynets anmod-

ning af 6. marts 2019 oplysninger over dækningsbidrag (mark-up), som Scanenrgi A/S 

havde indregnet i priserne for FLEXramme produktet. Der er oplyst, at mark-up i alt ud-

gjorde [FORTROLIGT] DKK/kWh i 2016 og [FORTROLIGT] DKK/kWh i 2017 i aftale 

om FLEX-ramme produkt  

 

På baggrund af disse oplysninger vurderer Forsyningstilsynet, at leverandørens præ-

mie på [FORTROLIGT] øre/kWh bestod af dækningsbidraget på [FORTROLIGT] 

øre/kWh i 2016 og [FORTROLIGT] øre/kWh i 2017. Disse mark-up’er er i overens-

stemmelse med det niveau, som Forsyningstilsynet vurderer er markedsmæssige ved 

anvendelse af markedsprismodellen.    

 

KONKLUSION 

Forsyningstilsynet har foretaget test af aftalens markedsmæssighed på grundlag af for-

holdene på transaktionstidspunkterne, som er i overensstemmelse med TPG.14 Analy-

sen må foretages uden at der gøres brug af efterrationalisering, jf. TPG pkt. 9.56. Des-

uden anerkender TPG, at forretningsstrategier kan slå fejl og den forventede afkast el-

ler pris ikke realiseres, jf. pkt. 1.131. Forsyningstilsynet har fulgt TPGs retningslinjer og 

sammenlignet de realiserede priser i den kontrollerede transaktion med de realiserede 

priser i transaktioner med uafhængige parter.   

 

 
14 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, s. 219. 
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Forsyningstilsynet tog udgangspunkt i forholdene på transaktionstidspunkterne, herun-

der forretningsstrategi og risikovillighed. Forsyningstilsynet bemærker, at Scanenergi 

A/S tilbød identiske produkter med prissikring både til uafhængige parter og til interes-

seforbundne parter. Valget af produktet afhang således af risikovillighed hos netvirk-

somhed og uafhængig part.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at uanset om prisen er høj eller lav, kan prisen være 

markedsmæssig, såfremt der foreligger dokumentation om aftalernes markedsmæs-

sighed og den fornødne sammenligning inden for rammerne af TPG.  

 

Forsyningstilsynet har foretaget en sammenlignelighedsanalyse af alle omstændighe-

der, herunder produktet, kontraktvilkår, funktioner, risici og aktiver, økonomiske om-

stændigheder (markedsformer) og forretningsstrategier, jf. TPG pkt. 1.36.  

 

Forsyningstilsynet har justeret for forskellen i leveringsmængden ved forskel i størrel-

sen af mark-up. Forsyningstilsynet har afdækket forskel i markedsform (monopol på en 

side) ved at indhente en stor mængde af referencetransaktioner til sammenligning. 

Analysen viste, at aftalerne var sammenlignelige med referencetransaktionerne på re-

sterende parametre.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at netvirksomheden ved den fremsendte funktions-og risi-

koanalyse og et stort antal af sammenlignelige referencetransaktionerne har dokumen-

teret, at priserne i aftalerne var sammenlignelige.  

Forsyningstilsynet vurderer, at den af netvirksomheden fremsendte dokumentationen 

er af så fyldestgørende og tilstrækkelig karakter, at denne kan danne grundlag for For-

syningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 2-4. pkt., i 

lov om elforsyning. 

 

På baggrund af en konkret vurdering og ved anvendelse af CUP-metoden finder For-

syningstilsynet, at de kontrollerede aftaler af 5. april 2011, 19. september 2012 og 12. 

februar 2014 om køb af elektricitet til dækning af nettab i 2016 og 2017 var indgået på 

markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.  

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, jf. § 78 b i 

lov om elforsyning. 

 

Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksomhed, som er adressat for afgørel-

sen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, medmindre det 

vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.   

 

Afgørelsen indeholder ikke fortrolige oplysninger, jf. § 78 b, sk. 2, i lov om elforsyning. 

 

Det er tilsynets skøn, at offentliggørelse af elnetvirksomhedens navn i denne sag vil 

være af almen interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for 

virksomheden.   

KLAGEVEJLEDNING  
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 

89 i bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt.                       
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Klagen indgives til: 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bianka Koptelova Justesen  

Specialkonsulent, cand.jur. 

Tlf. +45 51710381 

Mail: BKJU@forsyningstilsynet.dk 


