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PÅTALE i sag om dokumentation for markedsmæssigheden af 
Elnet Midt A/S´ aftaler om realisering af energibesparelser for 
kalenderåret 2013 

RESUME 

Forsyningstilsynet har ved brev af den 17. januar 2019 udtrukket Elnet Midt A/S 

(Net8800 A/S1) til stikprøvekontrol af aftaler om realisering af energibesparelser i ka-

lenderåret 2013.  
 

Stikprøvekontrollen er foretaget som et led i Forsyningstilsynets tilsyn med aftalers 

markedsmæssighed efter § 46 i lov om elforsyning.2 

 

I 2007 indgik virksomheden en aftale med den koncernforbundne virksomhed Energi 

Viborg Elteknik A/S (tidligere Viborg Enterprise A/S) vedrørende realisering af energi-

besparelser.  

 

Ved mail af den 9. oktober 2019 bemærkede Forsyningstilsynet, at den fremsendte af-

tale lå i ikke dateret og underskrevet form, og anmodede virksomheden om at frem-

sende en underskrevet aftale. Ved mail af den 25. november 2019 bekræftede virk-

somheden, at aftalen ikke fandtes i underskrevet form, men at aftalen var gældende i 

kontrolåret 2013.  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at elforsyningslovens krav om, at aftaler skal foreligge skrift-

ligt på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning, indebærer, at afta-

ler skal ligge i dateret og underskrevet form. Forsyningstilsynet finder, at Elnet Midt 

A/S’ aftale om realisering af energibesparelser for kalenderåret 2013 ikke lever op til 

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

 

Forsyningstilsynet påtaler også, at der ikke var vedlagt aftalen et aftalebilag om pris-

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

 

Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at aftalen opfylder kravet om markedsmæssighed i § 

46 i lov om elforsyning. 

 
1Selskabet har den 4. september 2019 skiftet navn til Elnet Midt A/S. Fra den 20. april 2018 til og med 
3. september 2019 hed selskabet Net8800 A/S.   
2 Se lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018 
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AFGØRELSE  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at Elnet Midt A/S ikke har opfyldt skriftlighedskravet i § 46, 

stk. 2, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at Elnet Midt A/S ikke har opfyldt kravet om at 

udarbejde og vedlægge aftalen et aftalebilag, der kortfattet beskriver den valgte me-

tode til sikring af markedsmæssigheden, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt.  

 

Denne afgørelse offentliggøres på tilsynets hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk, jf. 

78 b § i lov om elforsyning. 

SAGSFREMSTILLING 

 

Forsyningstilsynet har ved brev af den 17. januar 2019 udtrukket Elnet Midt A/S 

(Net8800 A/S3) til stikprøvekontrol af aftaler om realisering af energibesparelser i ka-

lenderåret 2013.  
 

Stikprøvekontrollen er foretaget som et led i Forsyningstilsynets tilsyn med aftalers 

markedsmæssighed efter § 46 i lov om elforsyning.4 

 

I 2007 indgik virksomheden en aftale med den koncernforbundne virksomhed Energi 

Viborg Elteknik A/S (tidligere Viborg Enterprise A/S) vedrørende realisering af energi-

besparelser.  

 

Elnet Midt A/S (Net 8800 A/S) har den 10. juli 2019 på Forsyningstilsynets anmodning 

fremsendt dokumentation i form af en koncerndiagram, posteringoversigt og fakturaer, 

som dokumenterer virksomhedens samlede omkostninger i forbindelse med realisering 

af energibesparelser i 2013.  

 

Ved mail af den 9. oktober 2019 anmodede Forsyningstilsynet virksomheden om at 

fremsende en underskrevet aftale, funktions- og risikoanalyse gældende for rammeaf-

talen mellem Net8800 A/S og Energi Viborg Elteknik A/S, oversigt over omsætningen, 

omkostninger, nettoavancer og fakturaer, som kunne dokumentere omkostningerne.  

 

Ved mail af den 25. november 2019 bekræftede virksomheden, at aftalen ikke fandtes i 

underskrevet form, men at aftalen var gældende i kontrolåret 2013.  

 

Ved samme mail fremsendte virksomheden funktionsanalysen med en redegørelse af 

de funktioner, risici og aktiver, som parterne i aftalen har håndteret og rådet over i for-

bindelse med indgåelse og realisering af aftalen, en oversigt over fordeling af omkost-

ninger på direkte og indirekte omkostninger, oversigt over energibesparelser købt ved 

eksterne leverandører, fakturaer. 

 
3Selskabet har den 4. september 2019 skiftet navn til Elnet Midt A/S. Fra den 20. april 2018 til og med 
3. september 2019 hed selskabet Net8800 A/S.   
4 Se lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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RETSGRUNDLAG 

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

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

 

Kravet om at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virk-

somheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår, trådte i krav ved lov nr. 575 af 2. 

juni 1999 om elforsyning, jf. denne lovs § 46, stk. 3. 

 

I kontrolåret 2013 havde de dagældende regler i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning5 

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 prisers og vilkårs markedsmæssighed. Do-

kumentationen forelægges Energitilsynet efter anmodning. Hvis markeds-

mæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæs-

sigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt fastsatte pris vil 

blive lagt til grund for den økonomiske regulering af den kollektive elforsy-

ningsvirksomhed. 

 

Den nugældende § 46, stk. 1 og 2, 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. 

 

At en aftale er markedsmæssig indebærer, at aftaleparterne anvender priser og vilkår i 

overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet 

mellem uafhængige parter. 

 
5 Bekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012. 
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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 forhindre kollektive forsyningsvirksomheder i at købe for dyrt eller sælge 

for billigt og på denne måde overfører midler mellem interesseforbundne virksomhe-

der. 

 

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 naturgasforsyning 

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

Bestemmelsen i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning indebærer, at aftaler skal foreligge i 

skriftlig form på aftaletidspunktet. Af det lovforslag, der lå til grund for vedtagelse af be-

stemmelsen i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning, fremgår bl.a. af lovforslaget bemærknin-

ger til de enkelte bestemmelser6, at det ved opfyldelse af dokumentationskravet i for-

bindelse med indgåelse af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse 

af den valgte metode til sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. Beskri-

velsen skal vedlægges aftalen som et bilag. 

 

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.  

PART 

Elnet Midt A/S, CVR: 10036461, er part i sagen. 

BEGRUNDELSE 

Sagen angår, om Elnet Midt A/S’ i forbindelse med en aftale om realisering af energi-

besparelser i kontrolåret 2013 opfylder kravene til markedsmæssighed i lov om elforsy-

ning.  

 

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

AFTALEN 

Forsyningstilsynet konstaterer, at aftalen ikke er dateret eller underskrevet. Aftalen kan 

således ikke anses at foreligge i den bindende skriftlige form, som det er forudsat i § 

46, stk. 2, 1. pkt. i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet påtaler dette. 

 
6 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26. 
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Der er endvidere ikke til aftalen vedlagt eller udarbejdet et aftalebilag, hvori der er en 

kortfattet beskrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssigheden af pris-

fastsættelsen jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt. i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet påta-

ler dette. 

 

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. 

VURDERING AF DOKUMENTATION FOR AFTALENS MARKEDSMÆSSIGHED 

På baggrund af den fremsendte funktions- og risikoanalyse, virksomhedens redegø-

relse for omkostninger og prisfastsættelsen samt kontrol af virksomhedens faktiske ad-

færd, finder Forsyningstilsynet efter en samlet konkret vurdering, at aftalen blev ind-

gået ved at anvende markedsmæssige vilkår og priser i kontrolåret 2013, jf. § 46, stk. 

1 og 2, i lov om elforsyning. 

KLAGEVEJLEDNING  

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

lov om elforsyning, bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 af lov om elforsyning. 

Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets af-

gørelse 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 

  

Bianka K. Justesen 

Fuldmægtig, cand.jur. 


