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Afgørelse om markedsmæssighed af 
aftaler om energibesparelser i Vores 
Elnet A/S for 2017 

 

RESUMÉ 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennem-

føre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibe-

sparelser. Vores Elnet A/S (tidligere Energi Fyn Net A/S) blev ved mail af 21. decem-

ber 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om 

energibesparelser i kontrolåret 2017. 

 

Vores Elnet A/S har på anmodning oplyst, at der i 2017 blev indgået en aftale med den 

koncerninterne virksomhed Energi Fyn Energibesparelser A/S om køb af i alt 

64.453.059 kWh energibesparelser til en enhedspris på 48,75 øre pr. kWh. Vores El-

net A/S oplyste, at denne pris blev nedjusteret til 46,11 øre pr. kWh som følge af et af-

talt vilkår om justering af prisen efter opgørelse af den faktiske pris for energibesparel-

serne.  

 

Vores Elnet A/S har på anmodning desuden dokumenteret, at Energi Fyn Energibe-

sparelser i 2017 også indgik aftaler om salg af energibesparelser med NFS Varme til 

en samlet pris på 2.929.276,35 kr. for 6.008.772 kWh, hvilket svarer til en enhedspris 

på 48,75 øre pr. kWh, og med FFV Energi & Miljø til 749.256,00 kr. for 1.557.444 kWh, 

hvilket svarer til en enhedspris på 48,11 øre pr. kWh.  

 

Vores Elnet A/S har som led i sagens oplysning fremsendt en tilstrækkelig funktions- 

og risikoanalyse.  

 

Forsyningstilsynet påtaler dog, at Vores Elnet A/S har tilsidesat kravet om, at der sam-

tidigt med indgåelse af en aftale skal udarbejdes et aftalebilag, der kort angiver den 

prisfastsættelsesmetode, der skal anvendes ved i forbindelse med virksomhedens do-

kumentation for, at den indgåede aftale er markedsmæssig. 

 

Den fremsendte dokumentation har dannet grundlag for en markedsmæssighedsvur-

dering, der godtgør, at Vores Elnet A/S har handlet efter markedsmæssige priser og 

vilkår i 2017, hvorved de resterende krav i § 46 i lov om elforsyning er opfyldt. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 

78 b i lov om elforsyning.  
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Vores Elnet A/S har tilsidesat kravet om, at der samtidigt 

med indgåelse af en aftale skal udarbejdes et aftalebilag, der kort angiver den prisfast-

sættelsesmetode, der skal anvendes ved i forbindelse med virksomhedens dokumen-

tation for, at den indgåede aftale er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov 

om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at pris og vilkår i den kontrollerede transaktion mel-

lem Vores Elnet A/S og Energi Fyn Energibesparelser A/S om at realisere energibe-

sparelser i kontrolåret 2017 opfylder kravene til markedsmæssighed efter § 46, stk. 1 

og 2, 2.-4. pkt., i lov om elforsyning, og at den fremsendte dokumentation godtgør 

dette.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Den 21. december 2018 udtog Forsyningstilsynet Vores Elnet A/S til stikprøvekontrol 

vedrørende energibesparelser for kalenderåret 2017. FSTS anmodede ved samme lej-

lighed om en række oplysninger og dokumentation for markedsmæssigheden af even-

tuelle koncerninterne aftaler om køb af energibesparelser. 

 

Den 20. februar 2019 fremsendte Vores Elnet A/S oplysninger og dokumentation, her-

under en koncernintern aftale mellem Energi Fyn Elnet A/S og Energi Fyn Energibe-

sparelser A/S for 2017, et koncerndiagram og en Transfer Pricing dokumentation for 

Energi Fyn-koncernens samlede koncerninterne transaktioner i 2017. Af sidstnævnte 

fremgik det, at markedsmæssigheden af den koncerninterne aftale om energibesparel-

ser var forsøgt dokumenteret ved CUP-metoden under henvisning til Energitilsynets 

(nu Forsyningstilsynets) energisparebenchmark for 2014, 2015 og 2016.  

 

Vores Elnet A/S, CVR nr. 25587987, blev stiftet den 23. august 2000 under navnet 

Energi Fyn Net A/S. Mellem den 8. marts 2018 og den 5. april 2018 hed virksomheden 

Energi Fyn Net ApS. Virksomheden skiftede den 28. maj 2018 navn til Vores Elnet 

A/S. Vores Elnet A/S er ejet af Energi Fyn Holding A/S, CVR nr. 27471870, med 100 

% af stemmeandelene. Energi Fyn Holding A/S ejer desuden Energi Fyn Energibespa-

relser, CVR nr. 35142487, med 100 % af stemmeandelene. Vores Elnet og Energi Fyn 

Energibesparelser er dermed koncernforbundne.  

 

Den 16. august 2019 anmodede Forsyningstilsynet om uafhængige transaktioner om 

energibesparelser i koncernen. Der henvistes i det fremsendte materiale af 20. februar 

2019 til sådanne transaktioner. Forsyningstilsynet anmodede om skriftlige aftaler, fak-

turaer og funktions- og risikoanalyser til at belyse sammenligneligheden af aftalerne. 

Forsyningstilsynet afviste anvendeligheden af Energitilsynets benchmark for energibe-

sparelser.  
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Den 13. september 2019 besvarede Vores Elnet A/S Forsyningstilsynets anmodning 

og fremsendte aftaler og slutfakturaer, der dokumenterede, at Energi Fyn Energibe-

sparelser A/S i 2017 solgte energibesparelser til Vores Elnet A/S til en samlet pris på 

29.718.036,00 kr. for i alt 64.453.059 kWh, hvilket svarer til en enhedspris på 46,11 

øre pr. kWh. Energi Fyn Energibesparelser A/S solgte derudover energibesparelser til 

NFS Varme til en samlet pris på 2.929.276,35 kr. for 6.008.772 kWh, hvilket svarer til 

en enhedspris på 48,75 øre pr. kWh. Afslutningsvist har Vores Elnet dokumenteret, at 

Energi Fyn Energibesparelser solgte energibesparelser til FFV Energi & Miljø til 

749.256,00 kr. for 1.557.444 kWh, hvilket svarer til en enhedspris på 48,11 øre pr. 

kWh. Dokumentationen indeholdt desuden en funktions- og risikoanalyse samt doku-

mentation for Vores Elnet A/S’ indberetning af energibesparelser.  

 

Den 8. oktober 2019 anmodede Forsyningstilsynet om en skematisk opstilling af en 

funktions- og risikoanalyse på såvel det koncerninterne salg af energibesparelser til 

Vores Elnet som de koncerneksterne salg til NFS Varme A/S og FFV Energi & Miljø 

A/S. Forsyningstilsynet anmodede desuden om Energi Fyn Energibesparelser A/S’ 

nettoavancer for salg af energibesparelser til Vores Elnet A/S hhv. de uafhængige par-

ter.  

 

Den 29. oktober 2019 har Vores Elnet A/S besvaret Forsyningstilsynets anmodning af 

8. oktober og fremsendt skematisk opstillet funktions- og risikoanalyse. Vores Elnet 

A/S har ikke fremsendt oplysninger om Energi Fyn Energibesparelser A/S’ nettoavan-

cer, da virksomheden var af den opfattelse, at sagen var tilstrækkeligt oplyst og doku-

menteret efter CUP-metoden.  

SAGENS PARTER 

Sagens part er Vores Elnet A/S, CVR nr. 25587987.  

HØRING 

Et afgørelsesudkast har været sendt i partshøring hos Vores Elnet A/S den 3. decem-

ber 2019. 

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at elnetvirksomhedernes aftaler, herunder koncern-

interne aftaler, lever op til reglerne om markedsmæssighed i lov om elforsyning.  

 

§ 46, stk. 1 og 2, i lov om forsyning 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 
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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. 

 

Hovedformålet med forsyningslovenes regler om markedsmæssighed er at sikre, at 

værdierne i kollektive forsyningsvirksomheder alene anvendes i overensstemmelse 

med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Herunder 

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

sælge for billigt overfører midler mellem interesseforbundne virksomheder.1 

 

Forsyningslovenes regler om markedsmæssighed supplerer således lovenes regule-

ring af net- og distributionsvirksomhedernes priser, idet forsyningslovene giver hjem-

mel til at regulere den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomhederne.  

Det følger af § 46 stk. 2, i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2 i lov om naturgasforsyning2 

samt § 21, stk. 4, i lov om varmeforsyning3.  

 

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.  

 

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

for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for elnetvirksomhedernes aftaler efter § 46, stk. 

2, i lov om elforsyning trådte i kraft ved en lovændring den 1. juli 20124. 

 

Af bemærkninger til det lovforslag, L 176, der lå til grund for lovændringen, fremgår, at 

kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber løbende skal sikre, at de af-

taler, de indgår, er på markedsmæssige vilkår, og at de på en solid måde kan rede-

gøre for aftalernes markedsmæssighed, samt være i besiddelse af den fornødne doku-

mentation for markedsmæssigheden af deres aftaler. 

 

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletids-

punktet. Af det lovforslag, der lå til grund for vedtagelse af bestemmelsen i § 46, stk. 2, 

i lov om elforsyning, fremgår bl.a. af de specielle bemærkninger5, at der skal udarbej-

des en kortfattet beskrivelse af den valgte metode for sikring af markedsmæssigheden 

af prisfastsættelsen. Beskrivelsen skal efter bemærkningerne vedlægges aftalen som 

et bilag. 

 

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

2 Bekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018 af lov om naturgasforsyning 

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

4 Lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 

Energinet.dk. 

5 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26. 
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Formålet med kravet om at lade aftalen vedlægge et bilag om prisfastsættelse er bl.a., 

at elnetvirksomheden allerede fra tidspunktet for aftaleindgåelsen gør foranstaltninger 

med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til brug for den løbende ud-

arbejdelse af dokumentation for aftalens markedsmæssighed. Kravet skal ses i sam-

menhæng med kravet om, at dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vur-

dering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i lov om 

elforsyning.   

 

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer endvidere, at elnetvirksomheder har en pligt til lø-

bende at udarbejde dokumentation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at 

denne dokumentation skal fremsendes til Forsyningstilsynet efter anmodning.  

 

Spørgsmålet om, hvilke omkostninger der kan indregnes i de priser, som elnetvirksom-

heden kan opkræve hos elforbrugere, reguleres bl.a. af § 69, stk. 1, i lov om elforsy-

ning, som lyder:  
 

§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse 

med en indtægtsramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver net-

virksomhed med henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved 

en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investe-

rede kapital. 

 

Spørgsmålet vedrørende indregning af omkostninger til realisering af energibesparel-

ser i indtægtsrammen reguleres af § 69, stk. 4, nr. 2, i lov om elforsyning. 

 

§ 69, stk. 4, nr. 2, i lov om elforsyning lyder: 

 

§ 69. … 

[…] 

   Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbs-

mæssige justeringer uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 

[..] 

2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, 

jf. § 22, stk. 1, nr. 5. 

[..] 
 

Bestemmelsen indebærer, at omkostninger til dækning af nettab indgår i elnetvirksom-

hedens indtægtsramme uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen. Det be-

tyder bl.a., at omkostninger til dækning af omkostninger til at realisere energibesparel-

ser kan opkræves i forholdet 1:1 hos forbrugerne.  

 

Af de ovenfor nævnte bemærkninger til lov om elforsyning6 forudsættes, at Forsynings-

tilsynet ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning vil 

 
6 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26. 
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udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines (”TPG”)7 og 

SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten.”8 

 

Såvel TPG som SKATs Transfer Pricing-vejledning anviser fem anerkendte transfer 

pricing-metoder til dokumentation af en aftales markedsmæssighed. De fem metoder 

er den fri markedsprismetode (CUP – Comparable uncontrolled price method), videre-

salgsmetoden (resale price method), kostplus-metoden (cost plus method), den trans-

aktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM – Transactional net margin method), og 

den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (Transactional profit split method).  

 

I denne afgørelse anvendes den fri markedsprismetode af Vores Elnet A/S, hvorfor 

denne metode beskrives kort i det følgende.  

 

Den fri markedsprismetode (CUP) indebærer, at en virksomheds kontrollerede aftale 

med et koncernforbundet selskab sammenlignes med en sammenlignelig uafhængig 

aftale, jf. TPG pkt. 2.14. For at anvende den fri markedsprismetode, skal netvirksom-

heden kunne fremvise en sammenlignelig ukontrolleret transaktion, der kan danne 

grundlag for at vurdere aftalens markedsmæssighed. Sammenlignelighedsanalysen 

skal kunne danne grundlag for at vurdere, om den uafhængige aftale er sammenligne-

lige med den kontrollerede. Denne analyse underbygges af en funktions- og risikoana-

lyse, der godtgør, at den ukontrollerede transaktion kan anvendes i markedsmæssig-

hedsvurderingen, jf. TPG pkt. 2.14-2.22.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til reglerne i lov om el-

forsyning på tilsynets hjemmeside, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynets 

offentliggørelse kan, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, 

omfatte virksomhedens navn. Offentliggørelse af virksomhedens navn kan dog ikke 

ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt den koncerninterne aftale om realisering af energi-

besparelser mellem elnetvirksomheden Vores Elnet A/S og det koncernforbundne råd-

givningsselskab Energi Fyn Energibesparelser A/S i 2017 blev indgået på markeds-

mæssige vilkår.  

 

Afgørelsen træffes i henhold til § 46 i lov om elforsyning. 

 

Efter § 46, stk. 1, i lov om elforsyning skal aftaler, som kollektive elforsyningsvirksom-

heder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, 

være indgået på markedsmæssige vilkår. Det betyder, at aftalerne skal indgås til priser 

og på vilkår, der er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis trans-

aktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter.  

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

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

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

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
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Efter § 46, stk. 2, skal aftaler foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, ligesom afta-

len skal vedlægges et bilag, hvori der gøres rede for, hvordan kravet om markeds-

mæssighed sikres opfyldt. Dokumentation skal udarbejdes løbende og forelægges på 

Forsyningstilsynets anmodning. Den forelagte dokumentation skal kunne danne grund-

lag for Forsyningstilsynets vurdering af markedsmæssigheden. 

DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION 

Vores Elnet A/S har oplyst, at der den 22. december 2016 blev indgået en aftale for 

2017 med Energi Fyn Energibesparelser A/S om levering af 64.451.000 kWh til en en-

hedspris på 48,75 øre pr. kWh. Dette giver en samlet pris på 31.419.862,50 kr. Det 

blev aftalt, at der skulle ske betaling aconto hver måned for en tolvtedel af den pris for 

året. Ved årets udgang skulle den samlede faktiske pris opgøres for leveringen af 

energibesparelser, og der skulle i den forbindelse foretages slutafregning til det reali-

serede omkostningsniveau.  

 

Vores Elnet A/S har dokumenteret, at der til og med november 2017 blev faktureret i 

henhold til aftalen, og at der ultimo december blev foretaget en justering af prisen til 

29.718.036,00 kr. for 64.453.059 kWh, svarende til en enhedspris på 46,11 øre pr. 

kWh.  

 

På den baggrund konstaterer Forsyningstilsynet, at der forelå en skriftlig aftale på afta-

letidspunktet, hvorfor skriftlighedskravet i § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning fin-

des at være opfyldt. 

 

Forsyningstilsynet har anmodet om det prisbilag, der efter bemærkningerne til § 46, 

stk. 2, i lov om elforsyning skal vedlægges aftalen. Vores Elnet A/S har henvist til afta-

lens pkt. 4, der alene redegør for aftalens pris og vilkårene for efterfølgende forhand-

ling af prisen og opsigelse i forbindelse hermed. Det prisbilag, der stilles krav om, skal 

indeholde en kortfattet beskrivelse af den valgte metode for fastsættelse af prisen og 

sikring af markedsmæssigheden af prisen. Det er ikke tilstrækkeligt alene at henvise til 

aftalens vilkår.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Vores Elnet A/S ikke har opfyldt forpligtelsen til at ved-

lægge et prisbilag til aftalen, der beskriver sikringen af aftalens markedsmæssighed. 

Forsyningstilsynet påtaler dette forhold.  

 

Vores Elnet A/S har fremlagt dokumentation, der har kunnet danne grundlag for en 

vurdering af markedsmæssigheden af den kontrollerede transaktion mellem Vores El-

net A/S og Energi Fyn Energibesparelser A/S. 

 

I det følgende vurderer Forsyningstilsynet markedsmæssigheden af den kontrollerede 

transaktion. Vurderingen følger fremgangsmåden i TPG pkt. 3.4, hvorefter der søges 

efter sammenlignelige transaktioner, som den testede virksomhed har haft med uaf-

hængige parter. I de kommende afsnit gennemgås først mulige interne sammenligne-

lige transaktioner, derefter mulige eksterne sammenligningsgrundlag. 
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INTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

Fordelen ved at anvende et internt sammenligningsgrundlag er, at virksomhedens 

regnskabspraksis, funktioner og risici ofte vil være mere sammenlignelige på begge 

transaktioner, således at sammenligningen af transaktionerne derigennem bliver mere 

præcis end med eksterne transaktioner, hvori den testede virksomhed ikke er part. 

SALG AF ENERGIBESPARELSER TIL NFS VARME A/S OG FFV ENERGI & 

MILJØ A/S 

Vores Elnet A/S har fremsendt skriftlige aftaler og fakturaer, der dokumenterer, at 

Energi Fyn Energibesparelser A/S i 2017 solgte energibesparelser til NFS Varme til en 

samlet pris på 2.929.276,35 kr. for 6.008.772 kWh, hvilket svarer til en enhedspris på 

48,75 øre pr. kWh, samt at Energi Fyn Energibesparelser A/S solgte energibesparelser 

til FFV Energi & Miljø til 749.256,00 kr. for 1.557.444 kWh, hvilket svarer til en enheds-

pris på 48,11 øre pr. kWh. Aftalerne er baseret på samme aftaleskabelon og indehol-

der i vidt omfang de samme kontraktvilkår.  

 

Aftalernes priser og centrale vilkår er gengivet i tabel 1 nedenfor. 

TABEL 1 | AFTALER OM ENERGIBESPARELSER I ENERGI FYN ENERGIBESPAREL-

SER 

Købende part Vores Elnet A/S NFS Varme A/S FFV Energi & Miljø 

A/S 

Aftalestruktur Flerårig aftale til opfyl-

delse af flere års ener-

gisparemål. 

Aftale om opfyldelse af 

engerisparemål for 2017. 

Flerårig aftale med år-

lige aftaletillæg til opfyl-

delse af flere års ener-

gisparemål. 

Volumen 64.453.059 kWh, 6.008.772 kWh 1.557.444 kWh 

Samlet pris 29.718.036,00 kr. 2.929.276,35 kr. 749.256,00 kr. 

Enhedspris 48,75 øre pr. kWh.  

Prisen justeredes til 

46,11 øre pr. kWh ved 

slutafregning. 

48,75 øre pr. kWh 48,11 øre pr. kWh 

Betalingsvil-

kår 

Aconto månedsvis med 

slutafregning ved årets 

udgang. 

Aconto månedsvis.  Aconto månedsvis. 

Aftaledato 22. december 2016 22. december 2016 23. oktober 2015 

Aftaletillæg for 2017 un-

derskrevet 18. novem-

ber 2016 

Løbetid 1. januar 2017 til 31. de-

cember 2020 

1. januar 2017 til 31. de-

cember 2017 

1. januar 2016 til 31. 

december 2018 

Kilde: Vores Elnet A/S 

SAMMENLIGNELIGHED 

For at kunne anvendes som sammenligningsgrundlag i en markedsmæssighedsvurde-

ring efter § 46 i lov om elforsyning, skal uafhængige transaktioner være sammenligne-
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lige med den kontrollerede transaktion. Dette vil være tilfældet, hvis eventuelle for-

skelle mellem transaktionerne ikke har været egnede til væsentligt at påvirke prisen i 

aftalen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at imødekomme så-

danne forskelle mellem transaktionerne, jf. TPG pkt. 3.47. 

 

Af TPG pkt. 1.36 fremgår, at fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i trans-

aktionerne og sammenlignes indbyrdes.  

 

1. Kontraktuelle vilkår for transaktionen. 

2. Funktioner, aktiver og risici samt hvordan disse påvirker værditilførslen for de 

ydelser, transaktionen angår. 

3. Den leverede ydelse efter kontrakten. 

4. De økonomiske omstændigheder for parterne samt i det marked, parterne opere-

rer i. 

5. Forretningsstrategierne, parterne følger.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at aftalevilkårene generelt er sammenlignelige, at alle 

tre transaktioner angår køb af energibesparelser til fuldstændig opfyldelse af energi-

sparemålene for de købende virksomheder gældende for et eller flere år, og at afta-

lerne er indgået i nær tidsmæssig afstand af hinanden, hvorfor der generelt ikke vurde-

res at være forskelle i økonomiske omstændigheder eller forretningsstrategier. 

 

Vores Elnet A/S har udfærdiget en funktions- og risikoanalyse, der dokumenterer de 

forskellige værdiskabende aktiviteter, og hvem der har hånderet dem i forbindelse med 

aftalernes realisering, jf. tabel 2. 
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TABEL 2 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE 

 Koncerninternt salg Koncerneksterne salg 

Vurdering Energi Fyn 

Energibespa-

relser A/S 

Vores El-

net A/S 

Energi Fyn 

Energibespa-

relser A/S 

NFS Varme 

A/S hhv. FFV 

Energi & 

Miljø A/S 

Funktioner 

Fastsættelse af 

aktivitetsniveau 
 X   

Lav værdi-

skabelse 

Kundeopsøgende 

aktivitet 
X  X  

Værdiska-

bende 

Indkøb af energi-

besparelser 
X  X  

Værdiska-

bende 

Dokumentation af 

energibesparelser 
X  X  

Værdiska-

bende 

Kvalitetssikring 

og Audit 
X X X  

Værdiska-

bende 

Administration af 

opgaven 
X  X  

Værdiska-

bende 

Indberetning 
X  X  

Værdiska-

bende 

Risici 

Forretningsmæs-

sige risici 
X  X  

Middel 

Personalemæs-

sige risici 
X  X  

Lav 

Debitorrisici X  X  Lav 

Juridisk  X  X Lav 

Aktiver 

Teknisk materiel X  X   

Kilde: Vores Elnet A/S 

Tabel 2 angiver de oplyste forskelle i funktioner, aktiver og risici, der blev håndteret i 

forbindelse med de tre aftaler. Analysen godtgør, at der er høj grad af sammenlignelig-

hed mellem de udførte funktioner for de tre aftaler.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at salget til NFS Varme A/S rummer færrest forskelle, der 

eventuelt kræver justeringer, hvorfor Forsyningstilsynet indledningsvist behandler sam-

menligneligheden mellem denne transaktion og den kontrollerede transaktion. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der er væsentlige forskelle på de aftalte mængder, at 

den kontrollerede transaktion indeholder vilkår om justering af prisen efter opgørelse af 

de faktiske omkostninger, der har medført forskellige faktisk betalte priser, og at der er 

forskelle på aftalernes løbetid.  
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Forsyningstilsynet vurderer dog, at forskellene i mængder og løbetid, hvor den kontrol-

lerede transaktion indeholder et større salg og en længere løbetid end det koncerneks-

terne salg, umiddelbart kunne begrunde en lavere pris i den kontrollerede transaktion i 

forhold til den koncerneksterne. Dette skyldes, at afsætningsrisikoen for Energi Fyn 

Energibesparelser alt andet lige vil være lavere i aftaleforhold af længere varighed og 

med større aftalte mængder. Forsyningstilsynet vurderer, at aftalevilkåret om prisjuste-

ring efter opgørelse af den faktiske pris for energibesparelserne i den kontrollerede 

transaktion modvirker forskellene i mængder og løbetid, idet prisen som følge af aftale-

vilkåret blev nedjusteret fra 48,75 øre pr. kWh til 46,11 øre pr. kWh. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at salget til NFS Varme A/S er sammen-

ligneligt med den kontrollerede transaktion.   

EKSTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

Vores Elnet A/S har den 20. februar 2019 oplyst at have anvendt den fri markedspris-

metode ved at have sammenlignet prisen i den kontrollerede transaktion med gennem-

snitsprisen i Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) energisparebenchmarks, der ret-

telig benævnes omkostningsstatistik, jf. energisparebekendtgørelsens § 31, for 2014, 

2015 og 2016. Omkostningsstatistikken for 2016 viser netvirksomheders nettoomkost-

ninger i forhold til realiserede energibesparelser svarende til 51,7 øre pr. kWh, mens 

de tilsvarende for 2015 og 2014 viser en gennemsnitlig pris for netvirksomheder på 

53,9 henholdsvis 46,5 øre pr. kWh. 

 

Forsyningstilsynet bemærker for det første, at omkostningsstatistikken udarbejdes på 

baggrund af de aggregerede oplysninger om elnetvirksomheder, naturgasdistributions-

selskaber og varmedistributionsvirksomheders samlede nettoomkostninger til realise-

ring af energibesparelser og de ved tarifopkrævninger opnåede indtægter samt ind-

tægter ved salg af retten til at lade energibesparelserne indberette. Omkostningsstati-

stikken er således ikke direkte udtryk for priser i kontrakter, men netop virksomheder-

nes samlede nettoomkostninger pr. kilowatt. Disse nettoomkostninger dækker herud-

over over net- og distributionsvirksomhedernes fordeling af omkostninger over flere år 

og endeligt dækker de indberettede omkostninger over store variationer af usammen-

lignelige transaktioner.  

 

For det andet forudsætter en direkte prissammenligning mellem en kontrolleret trans-

aktion og en uafhængig referencetransaktion kendskab til selve referencetransaktio-

nen, herunder realydelsernes egenskaber, de konkrete kontraktvilkår i aftalerne, de 

funktioner, aktiver og risici, som parterne i transaktionerne har haft ved realiseringen af 

transaktionerne, de økonomiske omstændigheder omkring transaktionerne samt oplys-

ninger om eventuelle forretningsstrategier hos transaktionens parter, jf. TPG pkt. 1.36 

og 2.14. Dette skyldes, at prisen i en aftale er særligt følsom over for disse sammenlig-

nelighedsfaktorer. Da priserne i omkostningsstatistikken ikke indeholder dokumenta-

tion for de enkelte transaktioners konkrete sammenlignelighedsfaktorer, jf. TPG pkt. 

1.36., er det ikke muligt at sikre, at priserne indeholdt i omkostningsstatistikken er sam-

menlignelige med den kontrollerede transaktion.  

 

Endeligt – og af afgørende - er størstedelen af de indberettede nettoomkostninger i 

omkostningsstatistikken afholdt som følge af aftaler indgået mellem koncernforbundne 
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virksomheder, hvorfor prisen pr. kilowatt ikke er udtryk for omkostninger, der afholdes i 

henhold til en aftale mellem uafhængige parter.  

 

Kravet om markedsmæssighed i § 46 i lov om elforsyning og det heri indeholdte arms-

længdeprincip skal fortolkes i overensstemmelse med TPG og Skats Transfer Pricing-

vejledning. Et af armslængdeprincippets særkender er, at en referencetransaktion skal 

være afsluttet mellem uafhængige parter. Oplysninger om priser og profit i en kontrol-

leret transaktion kan derfor ikke anvendes, idet den ikke er et resultat af markedskræf-

terne, jf. TPG 3.25. Omkostningsstatistikkens angivelse af nettoomkostninger pr. kilo-

watt kan derfor ikke anvendes som eksternt sammenligningsgrundlag, der kan benyt-

tes i en vurdering af markedsmæssigheden af en aftale, der indgås mellem koncernfor-

bundne parter efter den fri markedsprismetode.  

PRISFASTSÆTTELSESMETODE, MARKEDSMÆSSIG PRIS 

Valget af prisfastsættelsesmetode beror på den tilgængelige data om den kontrolle-

rede transaktion, de tilgængelige sammenligningsgrundlag samt de oplyste funktions- 

og risikoanalyser, jf. TPG pkt. 2.2.  

 

Den mest direkte prisfastsættelsesmetode er den fri markedsprismetode (CUP), der 

indebærer, at en virksomheds kontrollerede aftale med et koncernforbundet selskab 

sammenlignes med en aftale, som virksomheden har indgået med en uafhængig afta-

lepart, jf. TPG pkt. 2.14. 

 

Vores Elnet A/S har i forbindelse med sagens behandling tilvejebragt et internt sam-

menligningsgrundlag, der gør det muligt at sammenligne prisen i den kontrollerede 

transaktion med prisen i en aftale, der er indgået mellem to uafhængige parter. 

 

Prisen i den kontrollerede transaktion var 48,75 øre pr. kWh, hvilket blev nedjusteret i 

medfør af et aftalevilkår om prisjustering for opgørelse af den faktiske pris til 46,11 øre 

pr. kWh. Prisen i det uafhængige sammenligningsgrundlag var 48,75 øre pr. kWh. 

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at den mindre forskel i pris, der skyldes aftalevilkå-

ret om at justere prisen efter opgørelse af den faktisk pris for energibesparelserne, af-

spejler forskellen i aftalte mængder og løbetid mellem den kontrollerede transaktion og 

aftalen med NFS Varme A/S. 

KONKLUSION 

Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående efter en konkret vurdering, at 

Vores Elnet A/S og Energi Fyn Energibesparelser A/S i kontrolåret 2017 har anvendt 

markedsmæssige priser og vilkår i den kontrollerede transaktion, der er i overensstem-

melse med, hvad der ville kunne opnås, hvis transaktionen var afsluttet mellem uaf-

hængige parter. Den kontrollerede transaktion opfylder således kravene til markeds-

mæssighed efter § 46, stk. 1 og 2, 2.-4. pkt., i lov om elforsyning, og at den fremsendte 

dokumentation godtgør dette. 

 

I forhold til den samlede dokumentation lægger Forsyningstilsynet vægt på, at det har 

været muligt at finde en sammenlignelig uafhængig transaktion, der med relevante ju-

steringer har kunnet danne grundlag for en vurdering af markedsmæssigheden efter 

den fri markedsprismetode (CUP). 
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OFFENTLIGGØRELSE 

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

ningstilsynet.dk, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Offentliggørelsen vil omfatte Vores El-

net A/S’ navn, idet dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, og da 

det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelsen ikke vil medføre uforholds-

mæssig stor skade for virksomheden.  

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-

syningstilsynets endelige afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Christian Dalsgaard (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 53 62 

JCDA@forsyningstilsynet.dk 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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