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PUNKT 7 | RETSBILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL  
VEJLEDNING OM UDBUD OG  
MARKEDSMÆSSIGHED 

 

ELFORSYNINGSLOVEN § 46 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder 
koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

 
Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Kollektive el-
forsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er 
fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes 
markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Energitilsynet efter anmodning. Hvis markeds-
mæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den 
markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske 
regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed 

BEMÆRKNINGER TIL ELFORSYNINGSLOVEN § 46 

Til stk. 1.  

 

Bemærkninger til lov nr. 375:  
Stk. 3 (nu stk. 1) bestemmer, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder 
indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Bestem-
melsen har ligesom stk. 1 til formål at sikre, at værdierne i de kollektive virksom-
heder alene anvendes i overensstemmelse med lovens prisbestemmelser og at hin-
dre omgåelse af disse bestemmelser. Bestemmelsen i stk. 3 skal navnlig hindre, at 
de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for 
billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket ville 
stride mod lovens intentioner. 
 
--o0o-- 
 
Bemærkninger til lov nr. 494:   
Med forslaget ophæves § 46, stk. 1-3 om långivning og sikkerhedsstillelse, og § 46 
indeholder herefter alene den gældende § 46, stk. 4, om, at kollektive virksomhe-
ders indgåelse af aftaler med andre skal ske på markedsbestemte vilkår.  
Det følger af den gældende § 46, stk. 1, at kollektive elforsyningsvirksomheder 
ikke må yde lån til eller stille sikkerhed for andre virksomheder. Det følger dog af 
stk. 2, at dette ikke gælder i det omfang, der ved långivningen eller sikkerhedsstil-
lelsen disponeres over den i § 74, stk. 3, nævnte kapital, hvilket vil sige den frie 
egenkapital. Ifølge bemærkningerne er formålet med bestemmelsen at sikre, at 
værdierne i de kollektive virksomheder alene anvendes i overensstemmelse med 
lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Derfor 
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gælder begrænsningen ikke for så vidt angår kapital, som selskaberne frit kan di-
sponere over.  
Da § 74, stk. 3, nu ophæves, og der ikke længere skelnes mellem fri og bunden 
kapital, foreslås det som konsekvens heraf, at § 46, stk. 1-3, ophæves.  

Med ophævelse af skellet mellem fri og bunden kapital vil der ikke længere være 
særlige begrænsninger i elforsyningsloven på, i hvilket omfang der kan trækkes 
egenkapital ud af virksomhederne. Som en konsekvens heraf bør der heller ikke 
være særlige begrænsninger på muligheden for at yde lån til og stille sikkerhed for 
andre virksomheder, da lån og sikkerhedsstillelse alt andet lige må betragtes som 
det mindre i forhold til det mere, som er at trække kapital helt ud af virksomheden.  

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at lån og sikkerhedsstillelse kan ydes 
ubegrænset. Enhver sådan disposition skal i overensstemmelse med de almindelige 
selskabsretlige regler være forsvarlig i forhold til virksomhedens drift, herunder i 
forhold til det faktuelle og forventede fremtidige kapitalbehov i virksomheden. I 
henhold til gældende retspraksis følger det endvidere, at hvis der er tale om lån-
givning og sikkerhedsstillelse af væsentligt omfang til fordel for en anden virk-
somhed, herunder koncernforbundne virksomheder, således at virksomheden reelt 
kan siges at drive den pågældende anden virksomhed, skal dispositionen kunne 
rummes inden for den långivende virksomheds formål. Under hensyn til kravet om 
selskabsmæssig adskillelse i § 47, stk. 1, herunder at bevillingshaver i virksomhe-
den alene kan drive de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen, vil der således 
være begrænsede muligheder for at yde lån til og stille sikkerhed i væsentligt om-
fang for virksomheder, der driver anden virksomhed end den långivende virksom-
hed.  

Det skal endvidere understreges, at långivning og sikkerhedsstillelse ikke kan 
medregnes i indtægtsrammerne. Det vil sige, at eventuelle tab herpå ikke kan ind-
regnes i elpriserne. Der henvises herom til bemærkningerne til § 1, nr. 68 og 69 (§ 
69, stk. 1).  

Ifølge § 76, stk. 1, nr. 7, som affattet i dette lovforslags § 1, nr. 81, skal regnska-
ber, budgetter og andre oplysninger efter Energitilsynets nærmere bestemmelse til 
brug for fastsættelsen af og tilsynet med de i § 70 nævnte indtægtsrammer, anmel-
des til Energitilsynet. Energitilsynet vil hermed kunne stille de fornødne krav med 
hensyn til regnskabsaflæggelse og afgivelse af oplysninger vedrørende långivning 
og sikkerhedsstillelse med henblik på at kunne påse, at disse aktiviteter ikke har 
konsekvenser for prisfastsættelsen.  

Bestemmelsen i § 46, stk. 1, har endvidere været en hindring for adgangen til at 
sambeskatte kollektive elforsyningsvirksomheder med andre virksomheder. Denne 
forudsætning blev endvidere lagt til grund i forbindelse med den ændring af skat-
telovgivningen, som i år 2000 blev gennemført for at sikre elselskabernes over-
gang til almindelig skattepligt. Da bestemmelsen i § 46, stk. 1, nu foreslås ophæ-
vet, vil skatteministeren foreslå en ændring af selskabsskatteloven, som oprethol-
der retstillingen med hensyn til adgangen til sambeskatning med kollektive elfor-
syningsvirksomheder. Ændringen af selskabsskatteloven skal derfor ses i sam-
menhæng med ophævelsen af § 46, stk. 1-3. 
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Bemærkninger til lov nr. 575: 
Ændringen af stk. 1 er en præcisering af, at kollektive elforsyningsvirksomheders 
aftaler skal ske på markedsmæssige vilkår, dvs. vilkår som kunne være opnået, 
hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. Endvidere er der en 
sproglig præcisering af, at kravet om markedsmæssighed gælder alle de kollektive 
elforsyningsvirksomheders aftaler, herunder også aftaler med andre selskaber i en 
koncern. Tilsvarende gælder for aftaler mellem kommunale elforsyningsvirksom-
heder og andre dele af den kommunale forvaltning. 

Bemærkninger til lov nr. 575: 
Ændringen af stk. 2 fastslår, at de kollektive elforsyningsvirksomheder skal udar-
bejde og opbevare en skriftlig dokumentation for, at der er handlet markedsmæs-
sigt.  Når en aftale indgås, skal der udarbejdes en kortfattet beskrivelse af den 
valgte metode for sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. Beskrivel-
sen vedlægges aftalen som et bilag. 

De selvangivelsespligtige kollektive elforsyningsvirksomheder er i forvejen for-
pligtet til at udarbejde dokumentation i henhold til skattekontrollovens § 3 B, stk. 
5, og den heri hjemlede bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af 
kontrollerede transaktioner nr. 42 af 24. januar 2006. Dokumentationen udleveres 
til Energitilsynet efter anmodning, suppleret med yderlige materiale og redegørel-
ser i det omfang Energitilsynet anmoder om det. 

Efter forslaget skal også de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder efter 
Energitilsynets anmodning udarbejde og fremsende supplerende materiale og re-
degørelser vedrørende indgåede aftaler, således at Energitilsynet får et fyldestgø-
rende grundlag for at vurdere aftalernes markedsmæssighed. 

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

Derudover foreslås det, at Energitilsynet skønsmæssigt kan fastsætte den pris, som 
skal lægges til grund for den økonomiske regulering af virksomheden, hvis en 
virksomhed ikke fyldestgørende redegør for og dokumenterer de indgåede aftalers 
markedsmæssighed. Det forudsættes, at Energitilsynet vil udøve sit skøn inden for 
rammerne af OECD’s Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning 
»Transfer Pricing – Dokumentationspligten«. Energitilsynet skal primært beskæf-
tige sig med væsentlige aftaler.

Da regelgrundlaget vedrørende aftalers markedsmæssighed er ensartede på skatte-
området og energiområdet vil det i konkrete tilfælde kunne være hensigtsmæssigt 
med en dialog med skatteforvaltningen i forbindelse med Energitilsynets sagsbe-
handling. 
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NATURGASFORSYNINGSLOVEN § 28 C 

§ 28 c. Aftaler, som bevillingspligtige selskaber og Energinet.dk indgår med andre selskaber, herunder

koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Selskaberne 

udarbejder skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal 

kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentatio-

nen forelægges Energitilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes 

godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt 

fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af selskabet. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af Energinet.dk eller 

denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk 

BEMÆRKNINGER TIL NATURGASFORSYNINGSLOVEN § 28 C 

Til stk. 1. 

Bemærkninger ifølge betænkning til lov nr. 494: 
Der foreslås indsat en bestemmelse svarende til elforsyningslovens § 46, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 52, og ændringsforslag nr. 9.  

Ifølge det foreslåede stk. 1 skal aftaler, som bevillingspligtige selskaber indgår 
med andre selskaber, herunder koncernforbundne selskaber, indgås på markedsbe-
stemte vilkår. Bestemmelsen skal hindre, at de bevillingspligtige selskaber ved at 
købe for dyrt eller sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne 
selskaber, hvilket ville stride mod lovens intentioner.  

--o0o-- 

Bemærkninger til elforsyningslovens § 46 iflg. lov 494: 
Med forslaget ophæves § 46, stk. 1-3 om långivning og sikkerhedsstillelse, og § 46 
indeholder herefter alene den gældende § 46, stk. 4, om, at kollektive virksomhe-
ders indgåelse af aftaler med andre skal ske på markedsbestemte vilkår.  
Det følger af den gældende § 46, stk. 1, at kollektive elforsyningsvirksomheder 
ikke må yde lån til eller stille sikkerhed for andre virksomheder.  

Det følger dog af stk. 2, at dette ikke gælder i det omfang, der ved långivningen 
eller sikkerhedsstillelsen disponeres over den i § 74, stk. 3, nævnte kapital, hvilket 
vil sige den frie egenkapital. Ifølge bemærkningerne er formålet med bestemmel-
sen at sikre, at værdierne i de kollektive virksomheder alene anvendes i overens-
stemmelse med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestem-
melser. Derfor gælder begrænsningen ikke for så vidt angår kapital, som selska-
berne frit kan disponere over.  
Da § 74, stk. 3, nu ophæves, og der ikke længere skelnes mellem fri og bunden 
kapital, foreslås det som konsekvens heraf, at § 46, stk. 1-3, ophæves.  
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Med ophævelse af skellet mellem fri og bunden kapital vil der ikke længere være 
særlige begrænsninger i elforsyningsloven på, i hvilket omfang der kan trækkes 
egenkapital ud af virksomhederne. Som en konsekvens heraf bør der heller ikke 
være særlige begrænsninger på muligheden for at yde lån til og stille sikkerhed for 
andre virksomheder, da lån og sikkerhedsstillelse alt andet lige må betragtes som 
det mindre i forhold til det mere, som er at trække kapital helt ud af virksomheden.  

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at lån og sikkerhedsstillelse kan ydes 
ubegrænset. Enhver sådan disposition skal i overensstemmelse med de almindelige 
selskabsretlige regler være forsvarlig i forhold til virksomhedens drift, herunder i 
forhold til det faktuelle og forventede fremtidige kapitalbehov i virksomheden. I 
henhold til gældende retspraksis følger det endvidere, at hvis der er tale om lån-
givning og sikkerhedsstillelse af væsentligt omfang til fordel for en anden virk-
somhed, herunder koncernforbundne virksomheder, således at virksomheden reelt 
kan siges at drive den pågældende anden virksomhed, skal dispositionen kunne 
rummes inden for den långivende virksomheds formål. Under hensyn til kravet om 
selskabsmæssig adskillelse i § 47, stk. 1, herunder at bevillingshaver i virksomhe-
den alene kan drive de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen, vil der således 
være begrænsede muligheder for at yde lån til og stille sikkerhed i væsentligt om-
fang for virksomheder, der driver anden virksomhed end den långivende virksom-
hed.  

Det skal endvidere understreges, at långivning og sikkerhedsstillelse ikke kan 
medregnes i indtægtsrammerne. Det vil sige, at eventuelle tab herpå ikke kan ind-
regnes i elpriserne. Der henvises herom til bemærkningerne til § 1, nr. 68 og 69 (§ 
69, stk. 1).  

Ifølge § 76, stk. 1, nr. 7, som affattet i dette lovforslags § 1, nr. 81, skal regnska-
ber, budgetter og andre oplysninger efter Energitilsynets nærmere bestemmelse til 
brug for fastsættelsen af og tilsynet med de i § 70 nævnte indtægtsrammer, anmel-
des til Energitilsynet. Energitilsynet vil hermed kunne stille de fornødne krav med 
hensyn til regnskabsaflæggelse og afgivelse af oplysninger vedrørende långivning 
og sikkerhedsstillelse med henblik på at kunne påse, at disse aktiviteter ikke har 
konsekvenser for prisfastsættelsen.  

Bestemmelsen i § 46, stk. 1, har endvidere været en hindring for adgangen til at 
sambeskatte kollektive elforsyningsvirksomheder med andre virksomheder. Denne 
forudsætning blev endvidere lagt til grund i forbindelse med den ændring af skat-
telovgivningen, som i år 2000 blev gennemført for at sikre elselskabernes over-
gang til almindelig skattepligt. Da bestemmelsen i § 46, stk. 1, nu foreslås ophæ-
vet, vil skatteministeren foreslå en ændring af selskabsskatteloven, som oprethol-
der retstillingen med hensyn til adgangen til sambeskatning med kollektive elfor-
syningsvirksomheder. Ændringen af selskabsskatteloven skal derfor ses i sam-
menhæng med ophævelsen af § 46, stk. 1-3. 

--o0o-- 

Bemærkninger til lov nr. 575 af 18. juni 2012: 
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Ændringen af stk. 1 er en præcisering af, at de bevillingspligtige selskabers aftaler 
skal ske på markedsmæssige vilkår, dvs. vilkår som kunne være opnået, hvis 
transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. 

VARMEFORSYNINGSLOVEN § 28 B 

§ 28 b. Varmedistributionsvirksomheder skal sikre realiseringen af dokumenterba-
re energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 2.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om gennemfø-
relsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om virksomhedernes opgaver og 
mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre 
bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler 
om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Energi-, forsynings- og 
klimaministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. 
stk. 1, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse samt for virksom-
hedernes finansiering af de udbudte opgaver. 

Stk. 3. Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1 skal ske gen-
nem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra varmedistributionsvirk-
somheden. Dette gælder dog ikke energibesparelser, som udføres i varmedistribu-
tionsvirksomhedens distributionssystem. 

Stk. 4. Aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virksom-
heder, 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 tilstrække-
lig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat.

BEMÆRKNINGER TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN § 28 B 

Til stk. 4. 

1. Bemærkninger til lov nr. 622 af 2010:
Ændret fra stk. 5 til stk. 4

BEKENDTGØRELSER 

Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgå-
else af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 
implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet i dansk ret. 

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.: 
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§ 1. Ordregivende enheder skal overholde bestemmelserne i forsyningsvirksom-
hedsdirektivet.

Stk. 2. Ved forsyningsvirksomhedsdirektivet forstås Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse 
af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og 
om ophævelse af direktiv 2004/17/EF EØS-relevant tekst. 

§ 2. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 38 finder anvendelse, således at
ordregivende enheder kan lade retten til at deltage i en procedure efter forsynings-
virksomhedsdirektivet være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske
aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller
dårligt stillede personer, eller beslutte, at sådanne kontrakter skal udføres i forbin-
delse med programmer for beskyttet beskæftigelse, forudsat at mindst 30 % af
arbejdstagerne i de pågældende beskyttede værksteder, hos de pågældende øko-
nomiske aktører eller i de pågældende programmer er handicappede eller dårligt
stillede arbejdstagere.

§ 3. En ordregivende enhed skal træffe passende foranstaltninger til at identificere,
forebygge og afhjælpe interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et
udbud.

DIREKTIVER 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
DIREKTIV 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse 
af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og 
om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. 

Af direktivet fremgår bl.a.: 

Artikel 3 

Ordregivende myndigheder 

1. I dette direktiv forstås ved »ordregivende myndigheder« staten, regionale og
lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger bestående af en
eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af sådanne offentligretlige orga-
ner.

2. »Regionale myndigheder« omfatter alle myndigheder, der er opført, men ikke
udtømmende, i NUTS 1 og 2 som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1059/2003 (30).

3. »Lokale myndigheder« omfatter alle myndigheder i de administrative enheder,
der hører under NUTS 3, og mindre administrative enheder som omhandlet i for-
ordning (EF) nr. 1059/2003
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4. Ved »offentligretligt organer« forstås organer, der har alle de følgende egen-
skaber:

a) de er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens be-
hov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter

b) de har status som juridisk person, og
c) de finansieres for størstedelens vedkommende af staten, regionale eller lo-

kale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, deres forvaltning
er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer,
eller de har et administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, hvor mere end
halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller lokale myn-
digheder eller andre offentligretlige organer.

Artikel 4 

Ordregivende enheder 

1. Med henblik på dette direktiv er ordregivende enheder enheder, der:
a) er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, og som udø-

ver en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14
b) hvis de ikke er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder,

udøver en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, og
råder over særlige eller eksklusive rettigheder, der er meddelt af en kom-
petent myndighed i en medlemsstat.

2. Ved »offentlig virksomhed« forstås enhver virksomhed, som de ordregivende
myndigheder direkte eller indirekte kan have bestemmende indflydelse på som
følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler

2. Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når de ordregivende myndighe-
der direkte eller indirekte i relation til en virksomhed:

a) besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital
b) råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som

virksomheden har udstedt
c) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens admini-

strations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

3. I denne artikel forstås ved »særlige eller eksklusive rettigheder« rettigheder,
der er tildelt af en kompetent myndighed i en medlemsstat i henhold til en lov eller
administrativ bestemmelse, og som tager sigte på at forbeholde en eller flere enhe-
der at udøve de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, og dermed i væsentlig
grad påvirker andre enheders muligheder for at udføre den pågældende aktivitet.

Rettigheder, der er givet gennem en procedure, hvor der er sikret tilstrækkelig 
offentlighed, og hvor tildelingen af disse rettigheder er baseret på objektive krite-
rier, udgør ikke særlige eller eksklusive rettigheder som defineret i første afsnit. 
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Sådanne procedurer omfatter: 
a) udbudsprocedurer med forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse
med direktiv 2014/24/EU, direktiv 2009/81/EF, direktiv 2014/23/EU eller dette
direktiv

b) procedurer i overensstemmelse med andre EU-retsakter angivet i bilag II, som
sikrer tilstrækkelig forudgående gennemsigtighed ved tildeling af tilladelser på
grundlag af objektive kriterier.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overens-
stemmelse med artikel 103 vedrørende ændring af listen over EU-retsakter i bilag
II, når sådanne ændringer er nødvendige efter vedtagelse af nye retsakter eller
ophævelse eller ændring af sådanne retsakter.

Artikel 8 

Gas og varme 

1. For så vidt angår gas og varme gælder dette direktiv for følgende aktivi-
teter:

a)tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i
forbindelse med produktion, transport eller distribution af gas eller varme

b) forsyning af disse net med gas eller varme.

2. Når en ordregivende enhed, der ikke er en ordregivende myndighed,
forsyner faste net, som skal betjene offentligheden, med gas eller varme,
betragtes dette ikke som at være en aktivitet som omhandlet i stk. 1, når alle
de følgende betingelser opfyldt:

a)Den pågældende ordregivende enheds produktion af gas eller varme er et
uundgåeligt resultat af udøvelsen af en anden aktivitet end dem, der er 
omhandlet i stk. 1 i denne artikel eller i artikel 9-11.

b)Forsyningen af det offentlige net tager kun sigte på en økonomisk udnyt-
telse af denne produktion og svarer til højst 20 % af den ordregivende
enheds omsætning beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri
medregnet det løbende år.

Artikel 9 

Elektricitet 

1. For så vidt angår elektricitet gælder dette direktiv for følgende aktivite-
ter:

a)tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i
forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet
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b) forsyning af disse net med elektricitet.

2. Når en ordregivende enhed, som ikke er en ordregivende myndighed,
forsyner faste net, som skal betjene offentligheden, med elektricitet, betrag-
tes dette ikke som en at være aktivitet som omhandlet i stk. 1, når alle disse
betingelser opfyldt:

a)Den pågældende enheds produktion af elektricitet finder sted, fordi for-
bruget heraf er nødvendigt for udøvelsen af en anden aktivitet end dem,
der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel eller i artikel 8, 10 og 11.

b)Forsyningen af det offentlige net afhænger kun af den ordregivende en-
heds eget forbrug og har ikke oversteget 30 % af denne ordregivende
enheds samlede energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de
sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

Tærskelværdier 

Medmindre de er udelukket i henhold til udelukkelserne i artikel 18-23 eller 
i henhold til artikel 34 vedrørende udøvelsen af den pågældende aktivitet i 
den berørte medlemsstat, finder dette direktiv anvendelse på udbud, hvis 
anslåede værdi uden moms svarer til eller overstiger følgende tærskelvær-
dier: 

a) 414 000 EUR for vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og 
projektkonkurrencer

b) 5 186 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter

c)1 000 000 EUR for tjenesteydelseskontrakter vedrørende sociale tjeneste-
ydelser og andre specifikke tjenesteydelser anført i bilag XVII.
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Energitilsynet er forbindelse med den almindelige tilsynsvirksomhed blevet op-
mærksom på, at udbud anvendes af net- og distributionsvirksomheder med henblik 
på at indgå aftaler om realisering af energibesparelser.    

Energitilsynet finder, at afholdelse af udbud må anses for et anerkendt instrument 
til indgåelse af aftaler på området for energibesparelser.  

Energitilsynet finder derfor anledning til at angive de overordnede principper og 
forudsætninger, som en udbudsproces bør være i overensstemmelse med, for at 
udbuddet kan ses som en markedsprøvning af priser og vilkår, der kan lægges til 
grund som dokumentation for at kravet om markedsmæssighed i § 46 i lov om 
elforsyning, § 28 c i lov om naturgasforsyning og § 28 b i lov om varmeforsyning.  

Herudover beskrives de overordnede krav til sammenlignelighed for, at priser og 
vilkår fra et eksternt udbud kan anvendes som dokumentation for kontrollerede 
transaktioner (transaktioner med koncernforbundne) eller interesseforbundne par-
ter.  

Energitilsynet skal understrege, at det er op til det dokumentationspligtige net- og 
distributionsselskab at dokumentere, at de beskrevne forudsætninger er opfyldt 
eller er uden betydning i den konkrete sag.  

De beskrevne principper, forudsætninger og kriterierne er ikke udtømmende, og 
det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering, om udbud og priser fundet via 
udbud lever op til kriteriet om, at der er sket en egentlig markedsprøvning, og at de 
pågældende transaktioner er sammenlignelige, således at markedsmæssighedskra-
vet er opfyldt. 

Der findes flere metoder til at dokumentere markedsmæssigheden i en kontrolleret 
transaktion. Der henvises i denne sammenhæng generelt til OECD’s Transfer Pri-
cing Guidelines og SKAT’s vejledninger om metoderne. Én af metoderne er, at 
anvende prisen i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter på 
markedet, jf. særligt SKAT og OECD’s beskrivelser af den såkaldte CUP-metode 
(Comparable Uncontrolled Price).    

Energitilsynet bemærker, at Folketinget, den 31. maj 2018, har vedtaget lovforslag 
nr. 165, der efter stadfæstelse træder i kraft den 1. juli 2018. Loven giver energi- 
forsynings- og klimaministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om dokumen-
tationen for aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser. 

• Krav til selve udbuddet
At sende energibesparelser i udbud er én af de metoder, der i forsyningsbranchen
anvendes i praksis for at finde en markedspris for de udbudte ydelser og vilkår.
Det er muligt for koncernforbundne parter at deltage i udbud på lige fod med an-
dre aktører.
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I den sammenhæng vil udbuddet være udtryk for den markedsprøvning, der ligger 
til grund for en vurdering af markedsmæssigheden og dermed den dokumentation, 
som net- og distributionsselskabet skal forberede for at dokumentere, at de an-
vendte priser og vilkår er på markedsvilkår. 

Udbuddet skal helt grundlæggende opfylde de udbudsretlige betingelser og regler, 
hvilket bl.a. indebærer, at: 

Udbuddet skal følge de regler, der gælder på området. Herunder udbudsloven, 
udbudsdirektiv (2014/24/EU) samt eventuelt forsyningsvirksomhedsdirektivet 
[2014/25/EU], der er implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 
2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter indenfor vand – og ener-
giforsyning, transport og posttjenester.  

• Forudsætninger for, at en udbudsproces kan betragtes som en egentlig mar-
kedsprøvning

Når de almindelige regler for udbud, som er omtalt ovenfor, er opfyldt, er der her-
udover en række yderligere forudsætninger, der skal være opfyldt i forbindelse 
med udbuddet, processen og vilkårene herfor, for at et udbud kan betragtes som en 
egentlig markedsprøvning af priser og vilkår og dermed kan anvendes som doku-
mentation for markedsmæssighed ved kontrollerede transaktioner (f.eks. ved en 
kontrolleret parts deltagelse i udbuddet) Listen er ikke udtømmende, da der altid 
vil være tale om en konkret vurdering af markedsmæssigheden: 

Det er en forudsætning, at de uafhængige parter, der indgår i udbuddet, og som 
danner grundlaget for sammenligningen, ikke må have sammenfaldende interesser 
med net- og distributionsselskabet og at den aftale, der udbydes ikke er sammen-
koblet økonomisk eller aftalemæssigt med andre aftaler. 

For at der kan være tale om, at en aftale kan anses for markedsmæssig, skal de 
bydende aktører, herunder som følge af en prækvalifikation, være relevante aktø-
rer, der forventeligt ville kunne levere den specifikke ydelse i forhold til ydelser-
nes indhold, volumen og risiko m.v. 

Det skal overvejes, om prækvalifikation er nødvendig og vil føre til, at flest muli-
ge relevante aktører forventes at deltage i udbuddet. Valget bør begrundes sagligt. 

Med henblik på at få flest mulige relevante aktører til at deltage i udbuddet, skal 
en evt. prækvalifikation og selve udbuddet offentliggøres, som minimum inden for 
EU's minimumstidsfrister og annonceres via de mest hensigtsmæssige og relevante 
medier, f. eks. EU-tidende. Valget bør begrundes sagligt. 

Kontraktbetingelserne, herunder kontraktens løbetid, bør nøje overvejes og 
be-grundes. Det samme gælder den udbudte mængde energibesparelser. Det 
forven-tes, at kontraktvilkårene følger almindelige aftale- og formueretlige 
kriterier for 
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ikke-opfyldelse, ændringer efter kontraktindgåelse, bod, betalingsbetingelser og 
opsigelsesvilkår.  

Såfremt der indgår valgmuligheder eller optioner (hvorved f.eks. forstås at ud-
budsgiver kan vælge større eller mindre mængder leverancer, mens leverandøren 
har pligt til at levere den mængde, udbudsgiver konkret bestiller) forventes det, at 
det efterfølgende kan dokumenteres, at disse er udnyttet/fravalgt ud fra almindeli-
ge kommercielle betragtninger.  

For at der kan være tale om en egentlig markedsprøvning forventes det, at uaf-
hængige har budt på opgaven med bud, der ville kunne blive bindende for byderen 
i henhold til almindelige udbuds- og formueretlige regler. Er dette ikke tilfældet 
skal markedsmæssigheden dokumenteres på en anden måde, f. eks. ved anvendelse 
af anden metode. 

• Forudsætninger i forhold til sammenlignelighed ved anvendelse af priser og
vilkår fra udbud som anvendes som dokumentation for markedsmæssigheden
af kontrollerede transaktioner1

I tilfælde, hvor priser, som er fremkommet via egne udbudsprocesser (intern CUP) 
eller andres udbudsproces (ekstern CUP), anvendes til fastsættelse af priser på 
andre kontrollerede transaktioner, stilles der generelt store krav til sammenligne-
ligheden af transaktionerne, når der fastsættes priser ud fra en direkte prissammen-
ligning. I nogle tilfælde vil der kunne foretages rimeligt præcise justeringer for 
eventuelle forskelle eller disse kan være af en karakter, der ikke påvirker prisen.  

• 1 Kontrollerede transaktioner, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, samt § 1 i TP-
bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumenta-
tion af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.

BOKS 2 | UAFHÆNGIGE PARTER 

Forsyningslovene stiller krav om, at kollektive forsyningsvirksomheders 

aftaler, herunder med koncernforbundne selskaber, skal indgås på mar-

kedsmæssige vilkår, dvs. vilkår som kunne være opnået, hvis aftalen var 

indgået mellem uafhængige parter. I den konkrete vurdering af, om uaf-

hængighedskravet er opfyldt, lægges der vægt på den faktiske kontrol, 

men også på konkrete interessefællesskaber, som kan medføre afvigel-

ser fra sædvanlige markedsmæssige priser.   

Koncernforbundne selskaber er f. eks. ikke uafhængige parter. 
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De generelle faktorer, der normalt vil skulle vurderes i forhold til sammenlignelig-
hed er: 

Ydelsens karakter – der skal være tale om sammenlignelige ydelser. 

Parternes fordeling af udførte funktioner og bårne risici skal være sammenligneli-
ge. 

Volumen skal være sammenlignelig. Skalering af volumen stiller store krav til 
dokumentation af markedsmæssighed. Det vil sjældent være muligt at skalere op 
og ned på baggrund af gennemsnitspriser, der er indhentet via udbud.  

Kontraktvilkårene skal være sammenlignelige, herunder særligt leveringsbetingel-
ser, betalingsbetingelser, garantiforpligtelser, løbetid og opsigelsesvilkår, genfor-
handlingsmuligheder, eventuelle valutarisici og forhold som eksklusivitet og geo-
grafisk afgrænsning. 

Der vil være en formodning for, at de markedsmæssige og økonomiske omstæn-
digheder i øvrigt er de samme, da der er tale om et nationalt marked. 

I nogle tilfælde vil det være muligt at lave pålidelige justeringer, der gør, at kra-
vene til sammenlignelighed er opfyldt eller, at forskellene vurderes ikke at 
have væsentlig indflydelse på prisen. Der er kun sjældent tilstrækkeligt præcise 
oplys-ninger tilgængeligt til at kunne foretage justeringer i forhold til andres 
udbud og de konkrete vilkår for disse kontrakter. 
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