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Afgørelse om markedsmæssighed af 
Dinel A/S´ koncerninterne aftale i kon-
trolåret 2014 

 

RESUMÉ 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennem-
føre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibe-
sparelser. Dinel A/S (tidligere AURA el-net ØE A/S) blev ved mail af 9. februar 2018 
udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibe-
sparelser i kontrolåret 2014. 
 
Dinel A/S har på anmodning oplyst, at de koncernforbundne netvirksomheder AURA 
el-net ØE A/S, AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE A/S, der 
senere fusionerede til det nuværende Dinel A/S, i 2014 indgik en rammeaftale om rea-
lisering af energibesparelser med det koncernforbundne rådgivningsselskab AURA 
Rådgivning A/S (tidl. Lokalenergi Handel A/S) i 2014. Aftalen mellem de fire netvirk-
somheder og AURA Rådgivning benævnes i det følgende ”rammeaftalen”.  
 
Eftersom rammeaftalen gældende for 2014 omfattede fire koncernforbundne netvirk-
somheder, og eftersom disse netvirksomheder i 2015 fusionerede til det nuværende 
Dinel, besluttede Forsyningstilsynet at vurdere markedsmæssigheden for hele ramme-
aftalen og ikke kun for den del af aftalen, der vedrørte AURA el-net ØE A/S.  
 
Dinel A/S har på anmodning fremsendt en skriftlig rammeaftale og underliggende fak-
turaer for selskabets køb af energibesparelser fra det koncerninterne rådgivningssel-
skab AURA Rådgivning A/S (tidl. Lokalenergi Handel A/S). De endelige skriftlige afta-
ler om realisering af energibesparelser forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet. Der-
imod er der ikke udarbejdet aftalebilag eller løbende dokumentation.  
 
Dinel A/S har fremsendt årsrapporter, der viser, at AURA Rådgivning A/S havde en 
omsætning i henhold til aftalen på 14.014.324,40 kr., hvoraf 7.834.934,00 kr. blev ud-
betalt som tilskud. Dinel A/S har tilvejebragt oplysninger, der har godtgjort, at AURA 
Rådgivning A/S har haft en nettoomsætning for salg af energibesparelser til Dinel A/S 
på 3.112.533,58 kr.  
 
Dinel A/S har ikke godtgjort, at priserne i aftalen var markedsmæssige med den under 
sagen fremsendte dokumentation.  
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Forsyningstilsynet fastsætter skønsmæssigt den markedsmæssige pris til 
11.104.772,33 kr., jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. Dette indebærer, at den 
testede pris for energibesparelser på 14.014.324,40 kr. nedsættes med 2.909.552,07 
kr. til 11.104.772,33 kr.  
 
Forsyningstilsynet har til brug for den skønsmæssige fastsættelse af den markeds-
mæssige pris anvendt den transaktionsbaserede nettoavancemetode og udarbejdet en 
databaseundersøgelse, der angiver en markedsmæssig nettoavance for uafhængige 
rådgivningsvirksomheder På dette grundlag har Forsyningstilsynet sammenlignet 
AURA Rådgivning A/S’ nettoavance, der i 2014 var 101,49 pct. for salg af energibe-
sparelser til Dinel A/S, med nettoavancer, som sammenlignelige, uafhængige virksom-
heder får på et marked med effektiv konkurrence, hvor der i årene 2011-13 kunne op-
nås avancer som vægtet gennemsnit, som udgør 6,62 pct. 
 
Forsyningstilsynet åbner på baggrund af den foreliggende sag af egen drift sager om 
markedsmæssigheden af Dinel A/S’ koncerninterne aftaler om energibesparelser for 
kontrolårene 2012-13 og 2015-17.  
 
Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at Dinel A/S i 2014 tilsidesatte kravet om, at net-
virksomheder skal udarbejde en kortfattet beskrivelse af den valgte metode til sikring 
af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen, og at beskrivelsen skal vedlægges afta-
len som et bilag. Det påtales også, at Dinel A/S tilsidesatte endvidere kravet om, at do-
kumentationen for aftalers markedsmæssighed skal udarbejdes løbende, jf. § 46, stk. 
2, 1-3. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 
78 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet undtager fortrolige oplysninger fra offent-
liggørelsen. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer herved afgørelse om, at de gennemførte økonomiske trans-
aktioner mellem Dinel A/S og det koncernforbundne rådgivningsselskab, AURA Råd-
givning A/S (tidl. Lokalenergi Handel A/S), om at realisere energibesparelser i kontrol-
året 2014, samlet set ikke opfylder kravene til markedsmæssighed efter § 46, stk. 1 og 
2, i lov om elforsyning.1 
 
Dinel A/S har ikke godtgjort, at priserne i aftalen var markedsmæssige med den under 
sagen fremsendte dokumentation, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Forsyningstilsynet fastsætter skønsmæssigt den markedsmæssige pris til 
11.104.772,33 kr. jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. Dette indebærer, at den 
testede pris for energibesparelser på 14.014.324,40 kr. nedsættes med 2.909.552,07 
kr. til 11.104.772,33 kr.,  
 
Prisnedsættelsen fordeler sig på de fire netvirksomheder på følgende måde:  

 
1 Bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning 
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TABEL 1 | PRISNEDSÆTTELSE FORDELT FORHOLDSMÆSSIGT PÅ DE FIRE NET-

VIRKSOMHEDER 

Netvirksomheder Energisparemål, 
kWh 

Andel af samlet 
energisparemål 

Prisnedsættelse, kr. 

AURA El-net BE A/S 2.778.000,00 7,34%  213.615,37 kr.  

AURA El-net GE A/S 10.929.600,00 28,89%  840.435,76 kr.  

AURA El-net VE A/S 4.051.200,00 10,71%  311.518,57 kr.  

AURA El-net ØE A/S 20.079.000,00 53,07%  1.543.982,37 kr.  

I alt, Dinel A/S 37.837.800,00 100,00%  2.909.552,07 kr.  

Kilde: Dinel A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

Forsyningstilsynet genoptager Energitilsynets afgørelser i sagerne 12/09087, 
12/09080, 12/09018, 12/09033 om AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og 
AURA el-net BE A/S med AURA el-net ØE A/S´ indtægtsramme for 2014 for så vidt 
angår energispareomkostninger, jf. § 16, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 
2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomhe-
der omfattet af lov om elforsyning, jf. også bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016, jf. 
§ 50, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-
somheder. 
 
Forsyningstilsynet genoptager endvidere afgørelse af 18. marts 2020 i sag 18/12085 
om Dinel A/S´ indtægtsramme for 2017 for så vidt angår afgørelsen om energisparedif-
ferencer, herunder opgørelse af akkumulerede energisparedifferencer, jf. § 26 i be-
kendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i net- og distributions-
selskaber. 
 
Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Dinel A/S i 2014 tilsidesatte kravet om, at net-
virksomheder skal udarbejde en kortfattet beskrivelse af den valgte metode til sikring 
af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen, og at beskrivelsen skal vedlægges afta-
len som et bilag. 
 
Forsyningstilsynet påtaler endelig, at Dinel A/S tilsidesatte endvidere kravet om, at do-
kumentationen for aftalers markedsmæssighed skal udarbejdes løbende, jf. § 46, stk. 
2, 1-3. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet udtog ved mail af 9. februar 2018 AURA el-net ØE A/S ved Dinel 
A/S til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om realisering af 
energibesparelser for kontrolåret 2014. I samme mail anmodede Forsyningstilsynet om 
dokumentation for markedsmæssigheden af disse aftaler.  
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AURA el-net ØE A/S blev stiftet den 1. januar 2000 under virksomhedsnavnet Østjysk 
Energi Net A/S Under Stiftelse og blev endeligt oprettet den 5. november 2000. Den 
27. maj 2014 skiftede virksomheden navn til AURA el-net ØE A/S. Den 22. september 
2015 fusionerede AURA el-net ØE A/S med de tre koncernforbundne netvirksomheder 
AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE A/S med AURA el-net 
ØE A/S som fortsættende selskab under navnet AURA El-net A/S. Den 1. december 
2016 skiftede AURA El-net A/S navn til Dinel A/S, CVR nr.: 25119150. Ejeren er Aura 
Energi A.M.B.A, CVR: 35861564, der ejer 100 pct. af kapitalandelene. 
 
Den 16. marts 2018 modtog Forsyningstilsynet dokumentation fra Dinel A/S, herunder 
skriftlig rammeaftale, koncerndiagrammer, der viser koncernens struktur før og efter 
fusioner og navneændringer, samt en redegørelse for markedsmæssigheden af trans-
aktionerne indeholdt i rammeaftalen. Dinel A/S oplyste, at prisen indeholdt i rammeaf-
talen var fastsat efter Energitilsynets omkostningsstatistik (energisparebenchmark) for 
2012, og at prisen blev opjusteret, da benchmarken for 2013 blev offentliggjort, efter-
som denne viste højere priser i markedet.  
 
Eftersom rammeaftalen gældende for 2014 således omfattede fire koncernforbundne 
netvirksomheder, og eftersom disse netvirksomheder i 2015 annoncerede en fusion til 
det nuværende Dinel A/S med gennemførelse 20. januar 2016, er sagen om markeds-
mæssighed udvidet til at omfatte hele rammeaftalen og ikke kun den del af aftalen, der 
vedrørte AURA el-net ØE A/S.  
 
Forsyningstilsynet lægger til grund, at der i løbet af 2014 blev faktureret et samlet be-
løb fra Dinel til AURA Rådgivning A/S på 15.702.687,00 kr. for energibesparelser på i 
alt 37.837.800 kWh, svarende til en enhedspris på 41,50 øre pr. kWh. Ultimo 2014 op-
justerede AURA Rådgivning A/S og Dinel A/S prisen til et samlet beløb på 
16.951.334,40 kr., hvilket svarer til en endelig enhedspris på 44,80 øre pr. kWh.  
 
Den 22. juni 2018 anmodede Forsyningstilsynet om yderligere dokumentation og rede-
gørelse for aftalens markedsmæssighed, idet Forsyningstilsynet meddelte virksomhe-
den, at Energitilsynets omkostningsstatistik, der udarbejdes på energispareområdet i 
henhold til energisparebekendtgørelsens § 31 (omkostningsstatistikken benævnes 
energisparebenchmark)  ikke kan anvendes som dokumentation for aftalers markeds-
mæssighed, da den dækker over en stor variation af usammenlignelige regnskabstal 
fra bl.a. elnetvirksomheder samt kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne 
aftaleparter.   
 
Den 10. august 2018 modtog Forsyningstilsynet en ny redegørelse indeholdende op-
lysninger om AURA Rådgivning A/S’ omkostningsgrundlag til brug for en markeds-
mæssighedsvurdering efter kost plus metoden. I omkostningsopgørelsen fremgik om-
sætningstal, direkte omkostninger samt indirekte omkostninger. Dinel A/S gjorde op-
mærksom på, at prisfastsættelsen for 2014 blev foretaget på baggrund af benchmar-
ken for 2012 og 2013, og at Dinel A/S ikke havde gjort sig yderligere overvejelser om-
kring prisfastsættelsen.  
 
Den 13. september 2018 anmodede Forsyningstilsynet om en specifikation af de indi-
rekte omkostninger, der figurerede i den fremsendte omkostningsopgørelse.  
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Den 27. september 2018 modtog Forsyningstilsynet en specificeret oversigt over de 
indirekte omkostninger. Dinel A/S korrigerede ved samme lejlighed de indirekte om-
kostninger efter en ny fordelingsnøgle:  
 

”De indirekte omkostninger er beregnet som en procentandel af de samlede 
indirekte omkostninger. Procentandelen er beregnet som omsætningsandelen 
for energibesparelser af den samlede omsætning for 2014.” 

 
Den 7. november 2018 anmodede Forsyningstilsynet Dinel A/S om at kvalitetssikre de 
fremsendte oplysninger og anmodede ved samme lejlighed om oplysninger om de allo-
keringsnøgler, der var anvendt til at fordele de fremsendte omkostninger.  
 
Den 21. november 2018 oplyste Dinel A/S, at kvalitetskontrollen gav anledning til at 
korrigere andelen af de medregnede indirekte omkostninger efter følgende fordelings-
nøgle: 
 

”Vi har overvejet alternative fordelingsnøgler for de indirekte omkostninger og 
har fundet, at der er en bedre sammenhæng mellem de direkte omkostninger 
og de indirekte omkostninger i handelsselskabet.”  

 
Dinel A/S fremsendte ved samme mail en funktions- og risikoanalyse, der beskrev de 
funktioner og risici, som Dinel A/S og AURA Rådgivning A/S havde håndteret i forbin-
delse med udfærdigelse og realisering af rammeaftalen. 
 
Den 17. december 2018 anmodede Forsyningstilsynet om en redegørelse for de netto-
tab i årsopgørelserne, som AURA Rådgivning A/S havde haft i årene 2016 og 2017.  
 
Den. 21. december 2018 begrundede Dinel A/S underskuddet med henvisning til virk-
somhedens prisfastsættelse efter Energitilsynets benchmarks. Dinel A/S oplyste, at 
nettotabet kunne indikere, at benchmarken, der dannede grundlag for prisfastsættel-
sen internt i koncernen, var lavere end den egentlige markedspris, hvorfor omkostnin-
gerne ved produktion af energibesparelser blev større end den interne prisfastsæt-
telse.  

Den 28. januar 2019 spurgte Dinel A/S, om der var nyt i sagen. Forsyningstilsynet sva-
rede samme dag, at sagen fortsat var under behandling. 

Den 19. februar 2019 fremsendte Dinel A/S af egen drift endnu en korrektion til de indi-
rekte omkostninger. Fordelingsnøglen for indirekte omkostninger ændredes således at 
de tilskud, der før indgik i omkostningsopgørelsen som direkte omkostninger, blev truk-
ket fra med følgende begrundelse: 
 

 ”Den anvendte fordelingsnøgle, som indeholder selve tilskuddet til slutbru-
gere, [var] ikke … metodemæssig korrekt. Det skyldes, at et højere tilskud til 
slutbrugerne jo ikke nødvendigvis medfører højere indirekte omkostninger for 
energibesparelser.  
Vi har derfor bedt AURA rådgivning om en ny kalkule hvor det er de direkte 
omkostninger eksklusive tilskud til slutbrugeren, der anvendes som fordelings-
nøgle.” 
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De nye beregningsgrundlag var vedlagt fremsendelsen. 
 
Den 26. april 2019 konstaterede Forsyningstilsynet, at der fortsat manglede oplysnin-
ger om transaktionerne mellem AURA Rådgivning A/S og AURA el-net ØE m.fl., samt 
dokumentation for prisfastsættelsesmetoden. På den baggrund anmodede Forsynings-
tilsynet først telefonisk og derefter ved mail om yderligere dokumentation, herunder 
fakturaer og dokumentation for den anvendte prisfastsættelsesmetode.  

Den 2. maj 2019 modtog Forsyningstilsynet nogle af fakturaerne mellem Dinel A/S og 
AURA Rådgivning A/S. Dinel A/S oplyste ved fremsendelsen, at kostplus-metoden ikke 
var blevet anvendt, men at virksomheden i stedet havde anvendt den fri markedspris-
metode (CUP) under henvisning til Energitilsynets benchmark for 2012 og 2013. 

Den 6. maj 2019 oplyste Forsyningstilsynet telefonisk Dinel A/S om, at der fortsat 
manglede fakturaer for AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE 
A/S for månederne juni til december. Senere samme dag fremsendte Dinel A/S de 
manglende fakturaer. 

Den 8. maj 2019 opfordrede Forsyningstilsynet Dinel A/S til at kvalitetssikre de frem-
sendte oplysninger om omkostningsniveauer og anmodede ved samme lejlighed om at 
få tilsendt dokumentation for AURA Rådgivning A/S’ normale avanceniveauer for ener-
girådgivning til eksterne kunder med henblik på at kunne fastsætte en markedsmæssig 
avance efter den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM).  

Den 13. maj 2019 modtog Forsyningstilsynet ved mail tilsagn fra Dinel A/S om, at de 
fremsendte omkostningsniveauer var dækkende for alle fire netvirksomheder og for 
hele kontrolåret. Dinel A/S oplyste ved samme lejlighed, at den type energirådgivning, 
virksomheden leverede til eksterne kunder, adskiller sig markant fra ydelsen, der leve-
res til de koncerninterne netvirksomheder, og at avanceniveauerne derfor ikke umid-
delbart var egnede til sammenligning. 

Den 29. maj 2019 fremsendte Forsyningstilsynet oplysninger i partshøring hos Dinel 
A/S. Partshøringen vedrørte Dinel A/S´ nettoavanceniveau, som Forsyningstilsynet 
havde opgjort på grundlag af de fremsendte fakturaer og omkostningsopgørelser. For-
syningstilsynet havde i opgørelsen lagt til grund, at AURA Rådgivning A/S havde haft 
en omsætning svarende til det samlede fakturerede beløb i henhold til rammeaftalen 
for 2014. Forsyningstilsynet anmodede ved samme brev om yderligere dokumentation 
for AURA Rådgivning A/S’ avanceniveauer for energirådgivning til eksterne kunder til 
brug for Forsyningstilsynets skønsmæssige fastsættelse af prisen efter den transakti-
onsbaserede nettoavancemetode. 

Den 7. juni 2019 besvarede Dinel A/S partshøringen med bemærkninger om avanceni-
veauets opgørelse. Dinel A/S anførte, at AURA Rådgivning A/S i henhold til rammeaf-
talen havde solgt nogle energibesparelser, der var blevet produceret i 2013, hvorfor 
såvel produktionsomkostninger som omsætningen ved salget var bogført i 2013. Vær-
dien af disse blev opgjort til 2.937.424 kr. Denne mængde blev i Dinel A/S’ opgørelser 
trukket fra den samlede omsætning for at følge virksomhedens bogføringspraksis. Di-
nel A/S fremsendte ved samme brev oplysninger om AURA Rådgivning A/S’ avanceni-
veauer for øvrige kommercielle aktiviteter i 2014.  
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Den 11. juni 2019 fastholdt Forsyningstilsynet, at Dinel A/S havde dokumenteret, at 
AURA Rådgivning A/S havde haft en nettoomsætning i henhold til rammeaftalen fra 
2014 på i alt 16.951.334,40 kr., og at tilsynet efter § 46 i lov om elforsyning angik mar-
kedsmæssigheden af rammeaftalen, hvorfor det fakturerede beløb måtte lægges til 
grund som AURA Rådgivning A/S’ omsætning. 

Den 12. juni 2019 uddybede Dinel A/S sin mail af 7. juni 2019 årsagen til fratræknin-
gen af energibesparelser til en værdi af 2.937.424 kr, der var produceret i 2013, men 
solgt i 2014. Dinel A/S oplyste, at AURA Rådgivning A/S ikke havde medregnet om-
kostninger og tilskud for disse energibesparelser i det hidtil fremsendte materiale. 

Den 14. juni 2019 anmodede Forsyningstilsynet om oplysninger om tilskud, direkte og 
indirekte omkostninger forbundet med de energibesparelser, der blev produceret i 
2013, men som blev solgt 2014. Forsyningstilsynet begrundede anmodningen med, at 
tilsynet med markedsmæssigheden angår hele rammeaftalen for 2014 uanset, om dele 
af salgsmængden blev produceret før aftalens indgåelse, og at avanceniveauet, der 
beregnes, burde dække over hele aftalens omfang.  

Den 17. juni 2019 sendte Dinel A/S et arbejdspapir indeholdende oplysninger om om-
kostningsniveauer for de energibesparelser, der blev produceret i 2013, men som først 
blev solgt i 2014. Arbejdspapiret indeholdt ikke indirekte omkostninger, hvilket blev for-
klaret med, at AURA Rådgivning A/S ud over energibesparelser tillige havde el-han-
delsaktiviteter, hvilket ville give en ulig fordeling af de indirekte omkostninger efter de 
eksisterende fordelingsnøgler.  

Den 19. juni 2019 fremsendte Dinel A/S en specifikation af beløbsstørrelsen på de til-
skud, der var udbetalt i 2013 for energibesparelser.  

Den 19. juni 2019 konstaterede Forsyningstilsynet, at der i løbet af sagsbehandlingen 
var fremkommet en længere række uoverensstemmende oplysninger, der skabte tvivl 
om korrektheden af de samlede regnskabstal i sagen. Herunder var omsætningstal-
lene i det fremsendte materiale særligt tvivlsomt, hvorfor Forsyningstilsynet i en høring 
udbad sig endelige oplysninger om AURA Rådgivning A/S’ omkostnings- og omsæt-
ningsbase for 2014 samt dokumentation for omsætning og omkostninger for de energi-
besparelser, der blev produceret i 2013, men først solgt i 2014 i henhold til rammeafta-
len. Fristen blev sat til den 1. august 2019 henset til den påkrævede præcision i de an-
modede oplysninger. 

Den 31. juli 2019 modtog Forsyningstilsynet en mail fra EY, der som partsrepræsen-
tant anmodede om et møde i sagen. EY oplyste, at høringen af 19. juni 2019 ikke ville 
blive besvaret inden for fristen eller i øvrigt. Forsyningstilsynet vejledte telefonisk om 
sagens retlige og faktiske omstændigheder og fastholdt, at et eventuelt møde ikke ville 
friholde Dinel A/S fra at opfylde sine dokumentationsforpligtelser, hvorfor høringen 
skulle besvares.  

Den 2. august 2019 sendte Forsyningstilsynet et brev til Dinel A/S og EY, hvori Forsy-
ningstilsynet vejledte om de gældende regler og pligter i henhold til lov om elforsyning, 
ligesom Forsyningstilsynet angav de oplysninger, som Dinel A/S og EY var forpligtede 
til at fremsende. Forsyningstilsynet meddelte, at fremsendelse af anden dokumentation 
for aftalens markedsmæssighed end den allerede fremsendte var mulig, men at der på 
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det foreliggende grundlag ikke var saglige grunde til at afholde et møde før den eksi-
sterende anmodning om dokumentation var blevet besvaret tilfredsstillende. 

Den 28. august 2019 fremsendte EY dokumentation på vegne af Dinel A/S. Dokumen-
tationen indeholdt bl.a. en Transfer Pricing-redegørelse, hvori EY bl.a. anførte, at 
transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM) ikke er velegnet i relation til virk-
somheder med flere forskellige aktiviteter: 

”TNMM er principielt bedst egnet til anvendelse på selskaber, der kun udfører 
én funktion. Dette er ikke tilfældet for AURA Rådgivning A/S og de mange ver-
sioner af tilsendte omkostningsbaserede efterkalkulationer er udtryk for, at op-
gørelsen jf. nettoopgørelsen af omkostningerne er forbundet med et skøn.” 

 
I stedet argumenterede Dinel A/S og EY for, at markedsmæssigheden af prisen bedst 
kan godtgøres ved at sammenligne rammeaftalens pris med andre tilgængelige priser, 
der har kunnet observeres i markedet, navnlig illustreret ved vindende udbudspriser, 
underhåndsbud og licitationer samt Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) bench-
mark. Af redegørelsen fremgik endvidere følgende: 

”Dinel A/S og EY mener, at prisfastsættelse på baggrund af et indeks, under-
støttet af de anvendte markedsinput, jf. ovenfor [vindende udbudspriser], er en 
mere solid og begrundet metode end hvis prisen fastsættes alene på bag-
grund af TNMM metoden, hvor der er en høj grad af usikkerhed i forhold til for-
deling af indirekte omkostninger, og hvor vi er skeptiske overfor, om der kan 
udsøges selskaber, der udfører lignende typer af opgaver, vel at mærke i et 
sammenligneligt marked dvs. tilsvarende reguleret marked.”  

 
Dinel A/S og EY fremlagde i redegørelsen tillige en retsopfattelse, hvorefter Dinel A/S´ 
retsstilling i forhold til aftalers markedsmæssighed og Forsyningstilsynets tilsyn med 
aftalers markedsmæssighed skulle være bestemt af energisparebekendtgørelsens reg-
ler2 om Energistyrelsens tilsyn, jf. den dagældende § 31 (nugældende § 32), hvorefter 
Energistyrelsen på grundlag af omkostningsstatistikken kan udtage de net- og distribu-
tionsvirksomheder, der har de højeste omkostninger pr. indberettet kilowatt. Forsy-
ningstilsynet gennemgår sagens retlige kontekst under afsnittet Retsgrundlag. 
 
Den 26. november 2019 fremsendte Forsyningstilsynet udkast til afgørelse i partshø-
ring hos Dinel A/S. 
 
Den 10. december 2019 besvarede EY på vegne af Dinel A/S partshøringen. EY 
gjorde i høringssvaret bl.a. gældende, at Forsyningstilsynet ikke havde hjemmel til at 
træffe afgørelse om aftalers markedsmæssighed efter § 46 i lov om elforsyning, at tal-
lene fra Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) omkostningsstatistik fra 2014 udgør et 
relevant sammenligningsgrundlag efter den fri markedsprismetode (CUP) og som 
grundlag for justering prisen i en aftale om energibesparelser, at opgørelsen af ind-
komst og segmentering af resultatopgørelsen i Aura Rådgivning A/S var fejlbehæftet, 
samt at den af Forsyningstilsynet udarbejdede databaseundersøgelse var fejlbehæftet.  

 
2 Bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksom-

heder. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHED AF DINEL A/S´ KONCERNINTERNE 

AFTALE I KONTROLÅRET 2014 

Side 9/47 

 
Den 10. januar 2020 afholdt Forsyningstilsynet et møde med Dinel A/S, der lod sig re-
præsentere af EY. Dansk Energi var også til stede. På mødet fremlagde Forsyningstil-
synet sit udkast til afgørelse indeholdende ændringer som følge af partshøringsvaret af 
10. december 2019. På mødet fremlagde EY desuden ny dokumentation for rammeaf-
talens markedsmæssighed i form af en CUP-analyse baseret på forskellige priser, her-
under Energitilsynets omkostningsstatistik i 2013, en intern og en ekstern uafhængig 
transaktion om energibesparelser og øvrig henvisning til Forsyningstilsynets praksis.  
 
Den 24. januar 2020 har EY på vegne af Dinel A/S fremsendt dokumentation og rede-
gørelse for den nye dokumentation, der blev fremlagt på mødet af 10. januar 2020. Re-
degørelsen indeholder bl.a. bemærkninger om anvendeligheden af den fri markeds-
prismetode (CUP) og en sammenlignelighedsanalyse samt en funktions-, aktiv og risi-
koanalyse af hhv. et internt og et eksternt sammenligningsgrundlag i form af to aftaler. 
Den ene aftale omhandler AURA Rådgivning A/S køb af energibesparelser og den an-
den aftale omhandler køb af energibesparelser indgået mellem to eksterne aftalepar-
ter, hvor køber er en netvirksomhed og sælger er et elhandelsselskab.  

OPSUMMERING AF SAGENS ØKONOMISKE FAKTA 

Forsyningstilsynet lægger efter sagens samlede oplysninger følgende faktiske oplys-
ninger om de økonomiske forhold til grund for sagens behandling: 
 
Af rammeaftalen fremgår, at prisen for energibesparelserne blev fastsat til 41,50 øre 
pr. kWh med hjemmel til at parterne kunne genforhandle prisen kvartalsvist, såfremt 
forudsætninger for prisfastsættelsen blev forandret. Det fremgår af de faktiske fakture-
ringer fra 2014, at prisen opjusteredes den 31. december 2014 til 44,80 øre pr. kWh 
under henvisning til, at Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) omkostningsstatistik for 
2013 var blevet offentliggjort, og at denne anviste højere priser i markedet.  
 
Nedenfor angives de konkrete faktureringer for 2014 i henhold til de priser og vilkår, 
der fremgår af rammeaftalen, jf. tabel 2.  

TABEL 2 | DE SAMLEDE KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER I HENHOLD TIL RAM-

MEAFTALEN FOR 2014 EFTER OPJUSTERING AF PRIS TIL 44,80 ØRE PR. KWH 
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Netvirksomheder Volumen, kWh Pris, kr. 

AURA El-net BE A/S 2.778.000 1.244.544,00 

AURA El-net GE A/S 10.929.600 4.896.460,80 

AURA El-net VE A/S 4.051.200 1.814.937,60 

AURA El-net ØE A/S 20.079.000 8.995.392,00 

I alt 37.837.800 16.951.334,40 

Kilde: Dinel A/S og AURA Rådgivning A/S 

Tabellen nedenfor er en sammenskrivning af de regnskabsoplysninger, EY på vegne 
af Dinel A/S fremsendte den 28. august 2019, regnskabsoplysninger om tilskuds- og 
lønudgifter for 2013 og 2014, som Dinel A/S som led i sagens oplysning har fremsendt 
og kvalitetssikret, samt nøgletal som fremgår af AURA Rådgivning A/S’ revisorpåteg-
nede årsrapporter for 2014, jf. tabel 3. 

TABEL 3 | NØGLETAL, AURA RÅDGIVNING 2014 

Aktiviteter Energibesparelser Energimærkning Øvrige I alt 

Nettoomsætning 14.014.324,40 * * 21.074.234,10 

Direkte omkostninger, 

heraf: 

9.836.989,77 * * 16.316.980,96 

Tilskud 7.834.934,00   7.834.934,00 

Lønninger 1.996.659,00   3.582.000,00 

Bruttoavance 4.177.334,63 * * 4.757.253,14 

Indirekte omkostninger    4.511.209,24 

Nettoavance    246.043,90 

Kilde: Dinel A/S, EY og AURA Rådgivning A/S’ årsregnskaber for 2014 
Note: De indirekte omkostninger fordeles på aktiviteterne efter en fordelingsnøgle, der rimeligt tager 
højde for den enkelte aktivitets relative og approksimerede ressourcetræk i den samlede forretning. 
Fordelingsnøglen behandles nærmere under afsnittet ”Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen”. 
Nettoavancen beregnes efter fratrækning af indirekte omkostninger.” 
* Note: Forsyningstilsynet har undtaget fortrolige oplysninger i forbindelse med offentliggørelse af afgø-
relsen. 
 
 

Forsyningstilsynet har i løbet af sagens behandling ikke kunne afstemme de årsregn-
skabstal eller resultatopgørelser, som Dinel A/S og EY har fremsendt, med de faktiske 
betalinger, der er gennemført mellem Dinel A/S og AURA Rådgivning A/S. Af den 
grund har Forsyningstilsynet af flere omgange anmodet om kvalitetssikring af den 
fremsendte dokumentation, herunder den 8. maj 2019 samt i forbindelse med partshø-
ringerne den 29. maj 2019 og 19. juni 2019.  
 
Det er i forbindelse med sagens behandling blevet oplyst, at 5.739.114 kWh af de 
energibesparelser, der blev solgt i henhold til rammeaftalen, blev produceret i 2013, 
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hvorfor omkostningerne herfor blev bogført i regnskabsåret 2013. Derudover blev 
473.828 kWh af de energibesparelser, som blev produceret i 2014, solgt i 2015, hvor-
for der i årsregnskabet for 2014 medgår omsætning og omkostninger for energibespa-
relser, der ikke er solgt i henhold til rammeaftalen for 2014. Selv efter korrektion af pe-
riodiseringen af produktionen af energibesparelser har det dog ikke været muligt at af-
stemme de fremsendte regnskabstal eller de offentliggjorte årsrapporter med de doku-
menterede betalinger i henhold til rammeaftalen.  
 
Problemet med afstemning af regnskabstallene har givet anledning til bemærkninger 
fra Dinel A/S og EY, der i høringssvar af 10. december 2019 har opfordret Forsynings-
tilsynet til at lægge årsregnskaberne og de revisorpåtegnede regnskabstal til grund. 
 
Henset til at Forsyningstilsynet som følge af denne stikprøvesag har besluttet at op-
rette sager for Dinel A/S’ koncerninterne transaktioner om energibesparelser for 2012-
2013 og 2015-2017, vil periodiseringen af omkostninger og omsætning ikke behandles 
yderligere i denne afgørelse. De afstemningsproblemer, der kan konstateres i denne 
sag vil blive inddraget i forbindelse med de nye stikprøvesager. I den foreliggende sag 
lægger Forsyningstilsynet således de fremsendte revisorpåtegnede regnskabstal samt 
den offentliggjorte årsrapport for 2014, som gengivet i tabel 3 ovenfor, til grund. 
 
De segmenterede regnskabstal for ekstern energirådgivning, som blev leveret af 
AURA Rådgivning A/S i 2014 er gengivet nedenfor, jf. tabel 4. Regnskabstallene for 
denne aktivitet er i dokumentationen af 28. august 2019 anført under ”øvrige”. Af den 
fremsendte dokumentation af 7. juni 2019 er denne post dog segmenteret.  

TABEL 4 | EKSTERN ENERGIRÅDGIVNING I AURA RÅDGIVNING A/S, 2014 

Aktivitet Ekstern energirådgivning 

Omsætning * 

Direkte omkostninger * 

Bruttoavance * 

Bruttoavancemargin * INTERVAL 12-16 % 

Kilde: Dinel A/S.  
* NOTE: Forsyningstilsynet har undtaget fortrolige oplysninger i forbindelse med offentliggørelse af af-
gørelsen. Forsyningstilsynet angiver bruttoavancemarginen i et interval. 

Forsyningstilsynets behandling af sagens omstændigheder og beregninger af en mar-
kedsmæssig pris fremgår af afsnittet ”Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen”. 

SAGENS PARTER 

Dinel A/S, cvr. 25706900, er part i sagen, og revisionsfirmaet EY er partsrepræsentant, 
jf. § 8 i forvaltningsloven. 
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HØRING 

Et afgørelsesudkast har været sendt i partshøring hos Dinel A/S fra den 26. november 
2019 til den 10. december 2019.  
 
Den 10. december 2019 fremsendte EY som partsrepræsentant for Dinel A/S et hø-
ringssvar. 
 
Den 10. januar 2020 afholdt Forsyningstilsynet et møde med Dinel A/S og EY som 
partsrepræsentant. Dansk Energi var også til stede under mødet. 

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 2014 havde de dagældende regler i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning3 
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 

 
3 Bekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012. 
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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. 
 
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 bestemmelser4, at der ved opfyldelse af dokumentationskravet i for-
bindelse med indgåelse af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse 
af den valgte metode for 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.  
 
Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at elnetvirksomheder har en pligt til at udarbejde do-
kumentation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation 
skal fremsendes til Forsyningstilsynet efter anmodning.  
 

 
4 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26. 
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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 20125. 
 
Kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber skal løbende 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, jf. bemærkninger til det lov-
forslag, L 176, der lå til grund for lovændringen. 
 
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.  
 
Det er i forarbejderne til lov om elforsyning6 forudsat, at Forsyningstilsynet ved vurde-
ringen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning vil udøve sit skøn in-
den for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines (”TPG”)7 og SKATs juridiske 

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

Energinet.dk. 

6 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26 

7 Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Admin-
istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 
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vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten.”8 Denne forudsætning har været 
gældende siden indførelsen af lov nr. 575 af 18. juni 2012, og den gjaldt derfor også 
for Dinel A/S’ kontrollerede transaktioner om energibesparelser i 2014.  
 
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).  
 
Dinel A/S har i løbet af sagens behandling angivet en række metoder, men har senest 
angivet, at virksomheden i sin dokumentation anvender den fri markedsprismetode, 
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 transaktion. Denne analyse suppleres af en funktions-, ak-
tiv- og risikoanalyse (FAR-analyse), der går ud på at beskrive parternes udførte funkti-
oner, påtagne risici og de anvendte aktiver efter aftalen. FAR-analysen kan vise, at 
den ukontrollerede transaktion kan anvendes i markedsmæssighedsvurderingen, hvis 
der i øvrigt er tilstrækkelige og tilgængelige data til rådighed, jf. TPG pkt. 2.2 og 2.14-
2.22.  
 
Den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM) tager udgangspunkt i netto-
avancen i en kontrolleret transaktion. Denne sammenlignes med en nettoavance, som 
uafhængige parter tjener ved lignende transaktioner. TNMM anvendes ofte i sager, 
hvor det ikke har været muligt at lokalisere en direkte sammenlignelig uafhængig 
transaktion, da metoden er mindre følsom over for forskelle i varetyper, regnskabsprin-
cipper og funktioner, og fordi det er muligt at benytte en databaseundersøgelse af net-
toavancer i lignende virksomheder som uafhængigt sammenligningsgrundlag, jf. TPG 
pkt. 2.68 og 2.75. 
 
Principperne for opgørelsen af nettoavancen er afgørende for metodens korrekte an-
vendelse. Det vil kun være poster, der a) har direkte eller indirekte sammenhæng med 
den kontrollerede transaktion, og som b) har en aktiv betydning for profitten, der bør 
tages i betragtning ved opgørelsen af nettoavancen, jf. TPG pkt. 2.83 til 2.86.  
 
For at anvende TNMM skal nettoavancen gøres sammenlignelig med nettoavancer 
hos sammenlignelige uafhængige parter. Dette gøres ved at sætte nettoavancen i for-

 
8 Se SKAT’s juridiske vejledning 2019-2, 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. 
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hold et andet nøgletal, der beskriver virksomhedens væsentligste funktioner. Nøgletal-
let benævnes en PLI (Profit level indicator). En PLI kan f.eks. opgøres ved at sætte 
nettoavancen i forhold til virksomhedens omsætning, omkostninger eller anvendte akti-
ver samt i variationer af disse. Ofte opgøres en PLI i forhold til virksomhedens netto-
omsætning, når den testede virksomhed primært udfører salgsaktiviteter. Denne PLI 
kaldes også Operating Margin. En Net kostplus-margin beskriver nettoavancen i for-
hold til virksomhedens samlede omkostninger. Den bestemmer således den avance, 
virksomheden opnår ved afholdelse af sine samlede omkostninger og anvendes ofte, 
når den testede virksomhed primært udfører produktionsaktiviteter, og hvor værdiska-
belsen i en transaktion har en relevant sammenhæng med den testede virksomheds 
samlede omkostninger, jf. TPG pkt. 2.82 til 2.108, herunder TPG pkt. 2.98. Nøgletallet, 
der beskriver virksomhedens PLI, vælges efter den testede virksomheds primære 
funktioner. 
 
Som kontrolindikator anvendes PLI´en Berry Ratio. Berry Ratio beskriver en virksom-
heds avance ved forholdet mellem virksomhedens bruttofortjeneste og virksomhedens 
driftsomkostninger. En markedsmæssig Berry Ratio beskriver dermed den avance, 
man kan tillægge en virksomheds driftsomkostninger. I sager, hvor den testede part 
virker som mellemliggende aktør, der sælger ydelser direkte videre til en koncernfor-
bunden part, uden at der samtidig foretages salg til koncerneksterne parter, er Berry 
Ratio et egnet PLI, jf. TPG pkt. 2.108. 
 
EY har på vegne af Dinel A/S anført den retsopfattelse, at energisparebekendtgørel-
sen regulerer Forsyningstilsynets tilsyn med aftalers markedsmæssighed, og at Dinel 
A/S har levet op til kravene i energisparebekendtgørelsen. EY har således henvist til 
bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distri-
butionsvirksomheder, som var gældende på tidspunktet for aftalerne mellem netvirk-
somhederne AURA el-net ØE m.fl. og det koncernforbundne rådgivningsselskab 
AURA Rådgivning A/S. 
 
Af § 20, stk. 9 og 10, i den dagældende bekendtgørelse fremgår: 
 

§ 20. [...] 
Stk. 9. På baggrund af den årlige benchmark af selskabernes omkostninger 
kan Energistyrelsen anmode net- og distributionsselskaber med omkostnin-
ger, der ligger blandt de 5 pct. højeste omkostninger per indberettet kWh, eller 
op til 25 selskaber, om at redegøre for, hvorledes de har sikret omkostningsef-
fektiviteten, herunder deres indsatsområder, metoder, omkostningerne og 
markedsmæssighed. Energistyrelsen kan også anmode op til 25 selskaber 
med de laveste omkostninger om at redegøre for deres indsatsområder, meto-
der og opgørelse af omkostningerne. 
 
Stk. 10. På baggrund af redegørelserne udarbejdet i henhold til stk. 9 kan 
Energistyrelsen indgå aftaler med de pågældende selskaber om, hvorledes 
omkostningseffektivitet, herunder markedsmæssighed, sikres fremover.” 

 
Energisparebekendtgørelsens regler, herunder bekendtgørelsens § 20, stk. 9 og 10, er 
fastsat i medfør af § 22, stk. 4, i lov om elforsyning, der bemyndiger klima, energi- og 
bygningsministeren (nu klima-, energi og forsyningsministeren) til bl.a. at fastsætte 
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regler om gennemførelse af virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparel-
ser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om do-
kumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere an-
givne fællesomkostninger.  
 
Efter bestemmelsen i stk. 9 tillægges Energistyrelsen kompetence til at føre tilsyn med 
net- og distributionsvirksomheders omkostningseffektivitet, herunder at anmode om re-
degørelse for, hvordan omkostningseffektiviteten sikres i forbindelse med realisering af 
energibesparelser. 
 
Efter bestemmelsen i stk. 10 tillægges Energistyrelsen kompetence til på baggrund af 
redegørelserne udarbejdet i henhold til stk. 9 at indgå aftaler med net- og distributions-
virksomhederne om den fremadrettede sikring af, hvorledes omkostningseffektivitet, 
herunder markedsmæssighed, sikres fremover. 
 
Bestemmelsen er videreført i alle senere bekendtgørelser, herunder den nugældende 
bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019. 
 
Forsyningstilsynet er senere tillagt kompetence i henhold til energisparebekendtgørel-
sen, men alene vedrørende net- og distributionsvirksomhedernes indberetning og op-
gørelse af omkostninger, se hertil § 41, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen. jf. be-
kendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017, der trådte i kraft den 28. juni 2017. Efter denne 
bestemmelse gælder Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) kompetence efter §§ 21, 
26, 33 og 34 således alene i forbindelse med en net- eller distributionsvirksomheds 
omkostninger afholdt og indtægter modtaget efter 30. juni 2017 om energispareydelser 
i net- og distributionsvirksomheder. 
 
Det forhold, at Energistyrelsen har kompetence til at føre et tilsyn efter energisparebe-
kendtgørelsen, og at net- og distributionsvirksomhederne har kunnet indgå i Energisty-
relsens kontrol på grundlag af en udtrækning af de 25 selskaber med højeste omkost-
ninger og de 25 selskaber med de laveste omkostninger i henhold til omkostningsstati-
stikken, ændrer ikke i retlig henseende i net- og distributionsvirksomhedernes forplig-
telse til at overholde de lovbestemte krav i forsyningslovene9 om markedsmæssighed, 
herunder § 46 i lov om elforsyning, eller at Forsyningstilsynet fører tilsyn med overhol-
delse af disse krav på den af lovgiver forudsatte måde.  
 
EY har herudover henvist til energispareaftalen af 13. november 2012 mellem klima-, 
energi-og bygningsministeren og net-og distributionsselskaberne inden for el, natur-
gas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Di-
stribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarme-
værker samt Energi-og olieforum. Energispareaftalen gælder ikke for Forsyningstilsy-
net. 
 

 
9 § 46 i lov om elforsyning, § 28 c i lov om naturgasforsyning og § 28 b i lov om varmeforsyning 
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Som anført ovenfor fører Forsyningstilsynet, som er en uafhængig myndighed10, tilsyn i 
henhold til § 46 i lov om elforsyning og de heri lovfastsatte krav til aftalers markeds-
mæssighed, herunder kravet til de kollektive elforsyningsvirksomheder om løbende at 
udarbejde dokumentation for aftalers markedsmæssighed, ligesom bestemmelsen in-
deholder hjemmel til skønsmæssigt at fastsætte den markedsmæssige pris, jf. § 46, 
stk. 2, 4. og 5. pkt.  
 
§ 46 i lov om elforsyning krav gælder således også for de aftaler, som net- og distribu-
tionsvirksomheder indgår med henblik på at opfylde de lovbestemte forpligtelser, der 
følger af § 22, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning om at sikre realisering af dokumenter-
bare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter lovens § 22, stk. 
4. 
 
Spørgsmålet om tilskud til slutbrugere var på tidspunktet for indgåelse af aftalen bl.a. 
reguleret ved § 9 i bekendtgørelse nr. 1452 af 16.december 2013. Bestemmelserne 
lød: 
 

§ 9. Realiserede energibesparelser kan tilskrives net- og distributionsvirksom-
hederne, såfremt de opfylder betingelser i stk. 2-7. 
 
Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan tilskrives realiseringen af en 
energibesparelse, når virksomhederne har gennemført energispareaktiviteter 
eller har medvirket hertil, f.eks. ved sagkyndig bistand eller ved organisering 
eller finansiering af aktiviteten, jf. i øvrigt § 11 om indgåelse af aftale om gen-
nemførelsen, på en af følgende måder: 
 
1) Konkrete energispareaktiviteter hos en eller flere konkrete forbrugere, jf. 
stk. 3, som enten kan opgøres specifikt eller efter standardiserede metoder, jf. 
§ 10, stk. 1. 
 
2) En specifik markedspåvirkning rettet mod en ubestemt kreds af forbrugere 
som vil medføre et dokumenteret øget salg af energieffektive produkter og 
løsninger set i forhold til det forventede salg uden den specifikke markedspå-
virkning. 
 
Stk. 3. Hvis energispareaktiviteten retter sig mod en eller flere konkrete forbru-
gere, skal net- eller distributionsvirksomheden endvidere have indgået aftale 
om tilskrivning af energibesparelsen som nævnt i stk. 4 inden den fysiske 
energispareaktivitet påbegyndes eller bindende aftale om igangsætning ind-
gås. Der skal være en ubrudt aftalekæde eventuelt via aktører i flere led fra 
slutbrugeren til net- og distributionsvirksomheden. Ved alle specifikke opgørel-
ser og andre besparelser større end 20 MWh skal aftalen være skriftlig. Ved 
øvrige besparelser skal forbrugeren være gjort bekendt med overdragelsen af 

 
10 Jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet. Tidligere var Energitilsynets uaf-

hængighed fastsat i § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. bekendtgørelse af lov nr. 418 af 25. april 
2016 om elforsyning. 
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den konkrete besparelse forud for denne realisering, f.eks. ved daterede pris-
tilbud, ordrebekræftelser el.lign. 
 
Stk. 4. Net- eller distributionsvirksomheden eller en aktør, som har en aftale 
med en net- eller distributionsvirksomhed, indgår aftalen, som nævnt i stk. 3, 
med den forbruger, som modtager energispareaktiviteten og helt eller delvis 
afholder omkostninger ved aktiviteten. Net- eller distributionsvirksomheden 
kan indgå aftale med en aktør, som således agerer på vegne af net- eller di-
stributionsvirksomheden. En sådan aftale kan indeholde flere led af aktører, 
men der skal være en ubrudt aftalekæde fra slutforbruger til net- og distributi-
onsvirksomheden forud for realiseringen, jf. stk. 3. 

 
Bestemmelsen indebærer bl.a., at det ved finansiel involvering (tilskud) skal dokumen-
teres, at den hidrører fra en net- og distributionsvirksomhed, ligesom der er et udtryk-
keligt krav om, at det kan dokumenteres, at en net- og distributionsvirksomheder ved 
aftale er involveret forud for gennemførelse af energispareaktiviteter. Dette betyder, at 
der skal eksistere en såkaldt ubrudt aftalekæde fra net- og distributionsvirksomheden. 
 
Parternes aftale af 14. juni 2014 henviser i øvrigt til energispare-aftalen11 som hvis 
krav derved er en del af parternes aftale. Af energispareaftalen fremgår bl.a. følgende 
om tilskud: 
 

1.2. Udgangspunktet er, at net- eller distributionsselskabets indsats skal med-
virke til realisering af flere energibesparelser, og at indsatsen skal have særlig 
fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være 
blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden selskabernes indsats. Som led 
heri skal indsatsen - direkte eller indirekte – medføre fordele for slutforbru-
gerne, så det bliver nemmere og/eller billigere for slutforbrugerne at gennem-
føre energibesparelser. Den overvejende del af net- eller distributionsselska-
bets omkostninger ved opnåelse af besparelsen skal derfor enten direkte eller 
indirekte tilfalde slutforbrugerne. 
 
[..] 
 
Bilag 3 : Krav til selskabernes involvering 
 
[..] 
 
8. Et selskabs involvering kan være udelukkende finansiel. Det betyder, at 
net- og distributionsselskabernes involvering kan bestå af tilskud, dvs. køb af 
retten til at indberette en energibesparelse. Energibesparelser, som opnås 
udelukkende via finansiel involvering, herunder tilskud, skal leve op til de 
samme krav, som gælder for øvrige besparelser. Disse besparelser skal doku-
menteres på lige fod med andre besparelser, jf. bilag 7. 

 
11 Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima- energi-, og 

bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie re-
præsenteret ved Dansk Energi HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy Dansk 
Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum 
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Bilag 8 Indberetning i henhold til aftalen 
[..] 
Brancherne skal i henhold til afsnit 14 og pkt. 2 b) i bilag 10 årligt indberette 
en fordeling af branchens omkostninger i henhold til skema 6 til Energistyrel-
sen.  
Skema 6: Fordeling af branchens omkostninger %  
1. Net- eller distributionsselskabernes samlede omkostninger 100 %  
2. Andel der går til administration  
3. Andel, der går til eksterne aktører via direkte aftaler mellem et net og distri-
butionsselskab og/eller dettes koncernforbundne selskaber  
4. Andel, der går til tilskud direkte til slutkunden fra et net- og distributi-
onsselskab og/eller dettes koncernforbundne selskaber  
5. Andel, der går til køb af realiserede energibesparelser hos et andet net- og 
distributionsselskab  
6. Andel, der går til realisering i et net- og distributionsselskab og til aftaler 
med koncernforbundne selskaber (pkt. 1 minus pkt. 2, 3, 4 og 5) 
 
[Forsyningstilsynets fremhævning] 
 

Elnetvirksomheders indtægtsrammer for reguleringsåret 2014 er bl.a. reguleret af be-
kendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og re-
gionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, jf. også bekendtgø-
relse nr. 195 af 4. marts 2016, jf. § 50, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 
om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
 
Af § 16, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår: 
 
§ 16. 
[..] 

Stk. 3. Energitilsynet kan midlertidigt forhøje reguleringsprisen eller rådigheds-
beløbet for en virksomhed med et beløb svarende til nye myndighedspålagte 
meromkostninger til energibesparende aktiviteter omfattet af kapitel 3 i be-
kendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydelser i net- og 
distributionsvirksomheder. Forhøjelsen vil gælde for den periode, der fremgår 
af pålægget.  

 
[..] 
 
Energisparedifferencer er reguleret af § 26 i energisparebekendtgørelsen. Bestemmel-
sen lyder: 
 

§ 26. Energitilsynet træffer årligt, samtidigt med sin afgørelse efter § 21, stk. 
1, afgørelse om opgørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer i regu-
leringsåret. 
Stk. 2. Energisparedifferencer i kundernes favør skal afvikles i det følgende 
regnskabsår. Energisparedifferencer i netvirksomhedens favør skal afvikles 
senest indenfor de følgende 3 regnskabsår. 
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Stk. 3. Netvirksomhederne skal hvert år, sammen med det årlige regulerings-
regnskab efter bekendtgørelse om netvirksomheders regnskabsaflæggelse, 
fremsende en redegørelse til Energitilsynet, om deres afvikling af for meget 
henholdsvis for lidt opkrævede beløb til deres energibesparende aktiviteter i 
det foregående reguleringsår, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning. 
 

 
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. Forsyningstil-
synet har derfor undtaget fortrolige oplysninger om AURA Rådgivning A/S’ økonomi fra 
den offentliggjorte version.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt den koncerninterne aftale om realisering af energi-
besparelser mellem netvirksomhederne AURA el-net ØE m.fl. og det koncernfor-
bundne rådgivningsselskab AURA Rådgivning A/S i 2014 blev indgået på markeds-
mæssige vilkår.  
 
Afgørelsen træffes efter § 46 i lov om elforsyning. 
 
I 2014 havde § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning følgende ordlyd: 
 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virk-
somheder, herunder koncernforbundne virksomheder, være indgået på mar-
kedsmæssige priser og 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. 

 
Kravet om aftalers markedsmæssighed blev indsat ved lov nr. 375 af 2. juni 1999. 
AURA el-net ØE A/S, AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE 
A/S ved Dinel A/S er kollektive elforsyningsvirksomheder, og de indgåede aftaler, som 
er genstand for undersøgelse i den foreliggende sag, er omfattet af den dagældende § 
46 i lov om elforsyning, som blev vedtaget ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 i lov om el-
forsyning, der trådte i kraft den 1. juli 2012.  
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At en aftale er markedsmæssig betyder, at aftaler indgås ved at anvende priser og vil-
kår, der er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen 
var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter på et marked med effektiv konkurrence.  
 
Formålet med, at aftaler skal være markedsmæssige, er at sikre, at der ikke gennem 
aftalers priser og vilkår overføres midler fra de naturlige monopoler til kommercielle 
virksomheder, således at disse kommercielle virksomheder krydssubsidieres.  
 
Dinel A/S har under sagens behandling fremsendt dokumentation, der har kunnet 
danne grundlag for en vurdering af markedsmæssigheden af rammeaftalen for 2014 
samt for Forsyningstilsynets skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæssige pris, 
jf. § 46, stk. 2, 3. og 5. pkt. 
 
I det følgende vurderer Forsyningstilsynet markedsmæssigheden af rammeaftalen. 
Vurderingen følger fremgangsmåden i TPG pkt. 3.4. Efter denne fremgangsmåde af-
grænses først den kontrollerede transaktion, hvorefter der søges efter interne sam-
menlignelige transaktioner, som den testede virksomhed har haft med uafhængige 
parter. Hvis ingen af de interne sammenligningsgrundlag kan anvendes i markeds-
mæssighedsvurderingen udvides søgningen til eksterne sammenligningsgrundlag.  

DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION, RAMMEAFTALEN FOR 2014 
Dinel A/S har fremsendt dokumentation for, at der er indgået endelig, skriftlig aftale om 
realisering af energibesparelser for kontrolåret 2014. Aftalen blev underskrevet den 8. 
januar 2014 og var gældende for hele kalenderåret 2014. Aftalen forelå dermed i skrift-
lig form på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. Aftalen 
var udfærdiget som en rammeaftale mellem de fire koncernforbundne netvirksomhe-
der, AURA el-net GE A/S, AURA el-net ØE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net 
BE A/S og det koncernforbundne rådgivningsselskab, AURA Rådgivning A/S, hvor 
sidstnævnte skulle levere energibesparelser til opfyldelse af netvirksomhedernes fulde 
energisparemål for 2014.  
 
Af aftalen fremgår, at prisen for energibesparelserne er fastsat til 41,5 øre pr. kWh 
med hjemmel til kvartalsvis at genforhandle prisen, såfremt forudsætninger for prisfast-
sættelsen forandredes. Det fremgår af de konkrete fakturaer fra 2014, at denne pris 
opjusteredes den 31. december 2014 til 44,8 øre pr. kWh under henvisning til at Ener-
gitilsynets (nu Forsyningstilsynets) omkostningsstatistik for 2013 netop blev offentlig-
gjort, og at den anviste højere priser i markedet.  
 
Elnetvirksomheden har ikke vedlagt et aftalebilag til aftalen, der gør rede for, hvordan 
kravet om markedsmæssighed er sikret opfyldt i forbindelse med aftalens indgåelse. 
Kravet efter § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning er således tilsidesat. Forsy-
ningstilsynet påtaler denne tilsidesættelse. 
 
Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at Dinel A/S ikke løbende har udarbejdet 
skriftlig dokumentation for, at den indgåede aftale om energibesparelser var markeds-
mæssig. Kravet efter § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning er således tilside-
sat. Forsyningstilsynet påtaler også dette forhold, jf. § 46, stk. 2, 2-3. pkt., i lov om el-
forsyning. 
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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 i begge 
transaktioner, ligesom der ofte vil være flere oplysninger tilgængelige, således at sam-
menligningen af transaktionerne bliver mere præcis end med eksterne transaktioner, 
hvori den testede virksomhed ikke er part. 
 
Forsyningstilsynet har som led i sagens behandling modtaget oplysninger om tre po-
tentielle interne sammenligningsgrundlag. For det første har Dinel A/S og EY frem-
sendt oplysninger om vindende priser fra udbud, underhåndsbud og licitationer, som 
AURA Rådgivning A/S har deltaget i. For det andet har Forsyningstilsynet indhentet 
oplysninger om AURA Rådgivning A/S’ energirådgivning til uafhængige kunder. For 
det tredje har Dinel A/S og EY fremsendt en aftale af 1. oktober 2014 om AURA Råd-
givning A/S´ køb af energibesparelser fra en koncernekstern aftalepart. 

UDBUDSPRISER, UNDERHÅNDSBUD OG LICITATIONER 
I den fremsendte Transfer Pricing-dokumentation af 28. august 2019 henviser Dinel 
A/S og EY til en række vindende priser på udbud, underhåndsbud og licitationer på 
energispareprojekter til eksterne kunder, som AURA Rådgivning i 2013 og 2014 deltog 
i. Priserne i det fremsendte materiale varierer fra 35 øre pr. kWh til 48 øre pr. kWh. Di-
nel A/S anfører, at udviklingen i udbudspriserne i løbet af 2014 understøtter den pris-
sætning, Dinel A/S foretog ultimo 2014. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at en direkte prissammenligning, hvis den skal foretages 
inden for rammerne af § 46 i lov om elforsyning og TPG , forudsætter et egentligt 
kendskab til transaktionen, herunder realydelsernes egenskaber, de konkrete kontrakt-
vilkår i aftalerne, de funktioner, aktiver og risici, som parterne i transaktionerne har haft 
ved realiseringen af transaktionerne, de økonomiske omstændigheder omkring trans-
aktionerne samt oplysninger 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 sammenlignelighedsfaktorer.  
 
En sammenligning af priser forudsætter derfor, at det er muligt at foretage en reel sam-
menligning af de faktorer, der har skabt værdien i transaktionen. Det er ikke muligt på 
det foreliggende grundlag at vurdere baggrunden for de oplyste priser, den bagvedlig-
gende værdiskabelse eller faktiske omstændigheder i øvrigt vedrørende transaktio-
nerne. Priserne kan med andre ord ikke sammenlignes med rammeaftalens priser med 
den sikkerhed, der kræves af en markedsmæssighedsvurdering efter § 46 i lov om el-
forsyning. Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at der ikke i den fremsendte 
dokumentation foreligger oplysninger, der kan understøtte en direkte prissammenlig-
ning baseret på udbudspriserne, underhåndsbuddene og licitationerne.  

EKSTERN ENERGIRÅDGIVNING 
Det fremgår af AURA Rådgivning A/S’ årsrapport for 2014, at virksomheden har leve-
ret energirådgivning til eksterne kunder. Dinel A/S har på anmodning fremsendt data 
for den bruttoavance, AURA Rådgivning A/S har opnået ved den eksterne energiråd-
givning, jf. tabel 5, ligesom der er fremsendt funktions- og risikoanalyser for aktivite-
terne, jf. tabel 6. 
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TABEL 5 | BRUTTOAVANCER PÅ ENERGIBESPARELSER OG ENERGIRÅDGIVNING 

Aktivitet Levering af energibe-
sparelser til Dinel iht. 
rammaftalen for 2014 

Ekstern energirådgiv-
ning i 2014 

Omsætning 14.014.324,40 * 

Direkte omkostninger 9.836.989,77 * 

Bruttoavance 4.177.334,63 * 

Bruttoavancemargin 29,81 % Interval 12-16% 

Kilde: Dinel A/S, EY og Forsyningstilsynets beregninger 
* NOTE: Forsyningstilsynet har undtaget fortrolige oplysninger fra afgørelsen i forbindelse med offent-
liggørelsen. Forsyningstilsynet angiver bruttoavancemarginen i et interval. 

For at kunne anvende den eksterne rådgivning som sammenligningsgrundlag i en mar-
kedsmæssighedsvurdering, skal denne aktivitet være sammenlignelig med salget af 
energibesparelser efter rammeaftalen for 2014.  
 
Fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i transaktionerne og sammenlignes 
indbyrdes, jf. TPG pkt. 1.36.  
 
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.  
 
En uafhængig transaktion er sammenlignelig med en kontrolleret transaktion, hvis 
eventuelle forskelle mellem transaktionerne ikke har været egnet til væsentligt at på-
virke prisen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at korrigere så-
danne forskelle, jf. TPG pkt. 3.47.  
 
Dinel A/S har den 7. juni 2019 anført følgende om sammenligneligheden mellem ydel-
serne i henhold til rammeaftalen og den eksterne energirådgivning: 
 

”Der foreligger et væsentligt større arbejde forud for selve realisering af ener-
gibesparelsen og også efter realiseringen er udført end ved udførelse af hono-
rarbetalte opgaver. Slutkunden kan i alle dele af processen vælge at stoppe 
processen, og det udførte arbejde, vil skulle foretages igen (eller være udført 
forgæves) for at sikre at energisparemålet nås. Arbejdet omkring realisering af 
energibesparelser er således behæftet med langt større risiko, som bør være 
indeholdt i den fastsatte pris, når der arbejdes med realisering af energibespa-
relser.” 
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Dinel A/S og EY fremsendte samme dag en sammenligning af opgaver i forbindelse 
med realisering af energibesparelser, der illustrerer AURA Rådgivning A/S´ forskelle i 
anvendte funktioner og risici mellem levering af energibesparelser internt til Dinel A/S 
henholdsvis rådgivning i forbindelse med enkeltstående eksterne projekter.  
 
Den 28. august 2019 fremsendte Dinel A/S og EY en funktions- og risikoanalyse for le-
vering af energibesparelser til Dinel A/S.  
 
Forsyningstilsynet har sammenskrevet de to redegørelser og vurderet de enkelte funk-
tioner og risicis betydning for værdiskabelsen, jf. tabel 6.  
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TABEL 6 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE, AURA RÅDGIVNING A/S 

 Energibespa-
relser til Dinel 
A/S 

Ekstern 
Rådgivning 

Vurdering af 
værdiskabelse 

Funktioner 

Aftale med netvirksomhed 
X  

Lav værdiska-
belse 

Kundeopsøgende aktivitet X X Værdiskabende 

Rådgivning X X Værdiskabende 

Realisering af ydelsen X X Værdiskabende 

Beregning og dokumentation af energibespa-
relser 

X  
Værdiskabende 

Opbygning og vedligeholdelse af opsamlings-
system og registrering af samlet mængde rea-
liserede energibesparelser 

X  
Lav værdiska-
belse 

Kvalitetssikring og Audit X  Værdiskabende 

Administration af opgaven X X Værdiskabende 

Indberetning af energibesparelse 
X  

Lav værdiska-
belse 

Risici 

Tilsyns- og dokumentationsforpligtelser X  Middel 

Leveringsrisiko på fulde energisparemål X  Lav 

Kilde: Dinel A/S og EY 

AURA Rådgivning A/S har udført væsentligt flere værdiskabende funktioner og risici i 
forbindelse med realisering af rammeaftalen med Dinel A/S end ved levering af energi-
rådgivning til eksterne kunder. Disse forskelle i funktioner og risici vurderes egnede til 
at påvirke prisen i aftalen væsentligt. Forsyningstilsynet vurderer desuden, at det ikke 
er muligt at foretage rimelige og objektive justeringer i prisen, der udligner de forskelle, 
som foreligger med hensyn til funktioner og risici for levering af ydelserne. På den bag-
grund vurderer Forsyningstilsynet, at den eksterne rådgivning ikke kan anvendes som 
sammenligningsgrundlag i en markedsmæssighedsvurdering, jf. tabel 6. 
 
Sammenfattende konstaterer Forsyningstilsynet, at det ikke har været muligt at godt-
gøre markedsmæssigheden af rammeaftalen ved brug af interne sammenlignings-
grundlag.  
 
I det følgende undersøges, hvorvidt der er tilgængeligt eksternt data, som kan danne 
grundlag for en markedsmæssighedsvurdering.  

AURA RÅDGIVNING A/S’ KØB AF ENERGIBESPARELSER 
EY har som partsrepræsentant for Dinel A/S den 24. januar 2020 fremsendt en aftale 
om køb af energibesparelser mellem AURA Rådgivning A/S som køber og EnergiMidt 
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A/S som sælger. Efter aftalen skulle EnergiMidt A/S levere 5.000.000 kWh til en en-
hedspris på 42 øre pr. kWh, hvilket svarer til en samlet pris på 2.100.000 kr. Aftalen 
blev underskrevet den 1. oktober 2014 til levering inden 1. december 2014, jf. tabel 7. 

TABEL 7 | SAMMENLIGNING AF KONTRAKTSVILKÅR OG FUNTIONS- OG RISIKO-

ANALYSE 

Aftaleparter 
Køber 
Dinel A/S 

Sælger 
AURA Rådgiv-
ning A/S 

Køber 
AURA Rådgiv-
ning A/S 

Sælger  
EnergiMidt A/S 

Aftalestruktur Aftale om opfyldelse af energispa-

remål for 2014. 

Aftale om overdragelse af energibe-

sparelser. 

Volumen 37.837.800 kWh 5.000.000 kWh 

Samlet pris 16.951.334,40 kr. 2.100.000,00 kr. 

Enhedspris 41,50 øre pr. kWh, opjusteret ultimo 

2014 til 44,80 øre pr. kWh. 

42,00 øre pr. kWh 

Betalingsvilkår Acontobetaling med slutafregning Enkelt betaling 

Aftaledato 8. januar 2014 1. oktober 2014 

Løbetid 1. januar 2014 til 31. december 

2014 

Ingen 
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 Dinel 
A/S 

AURA Råd-
givning A/S 

AURA Råd-
givning A/S 

Energi-
Midt A/S 

Funktioner 

Fastsættelse af aktivitetsniveau X    

Kundeopsøgende aktivitet  X  X 

Indkøb af energibesparelser  X  X 

Dokumentation af energibesparelser  X  X 

Kvalitetssikring og audit X X X X 

Kontrol af energibesparelser  X X X 

Administration i forbindelse med indkøb til sik-
ring af overholdelse af energisparemål 

 X X  

Indberetning  X X  

Opbygning og vedligeholdelse af opsamlings-
system og registrering af samlet mængde rea-
liserede energibesparelser 

 X  X 

Risici 

Leveringsrisiko på fulde energisparemål  X   

Tilsyns- og dokumentationsforpligtelse  X   

Forretningsmæssige risici  X  X 

Personalerisici  X  X 

Debitorrisici  X  X 

Aktiver 

Teknisk materiel  X  X 

Kilde: Dinel A/S og EY 

Sammenlignelighedsanalysen foretages på samme måde som ovenfor under gennem-
gangen af den eksterne rådgivning i AURA Rådgivning A/S. De følgende fem sam-
menlignelighedsfaktorer identificeres således 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.  
 
En uafhængig transaktion er sammenlignelig med en kontrolleret transaktion, hvis 
eventuelle forskelle mellem transaktionerne ikke har været egnet til væsentligt at på-
virke prisen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at korrigere så-
danne forskelle, jf. TPG pkt. 3.47.  
 
Forsyningstilsynet konstaterer, at der er væsentlige forskelle i kontraktvilkår, idet ram-
meaftalen angår fuldstændige energisparemål, løber over et helt år, er betalt aconto 
med slutafregning og angår væsentlig forskellige mængder og til forskellige priser. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHED AF DINEL A/S´ KONCERNINTERNE 

AFTALE I KONTROLÅRET 2014 

Side 29/47 

Dertil kommer, at de oplyste funktioner og risici forbundet med de to transaktioner in-
deholder store forskelle.  
 
Forsyningstilsynet bemærker desuden, at aftalerne vedrører forskellige led i værdikæ-
den, idet AURA Rådgivning A/S i den fremsendte transaktion optræder som køber og 
ikke som i rammeaftalen som sælger. Det må formodes, at de energibesparelser, 
AURA Rådgivning A/S købte hos EnergiMidt A/S, var ment til videresalg til Dinel A/S.  
 
Forsyningstilsynet har ikke mulighed for at justere for disse forskelle. 
 
Forsyningstilsynet finder derfor, at de to transaktioner er usammenlignelige, hvorfor 
priserne i aftalerne ikke kan sammenlignes.  

EKSTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 
Forsyningstilsynet har modtaget oplysninger om mulige eksterne sammenlignings-
grundlag. For det første har Dinel A/S og EY den 16. marts 2018 oplyst, at markeds-
mæssigheden af rammeaftalen kan godtgøres ved sammenligning med Energitilsynets 
(nu Forsyningstilsynets) energisparebenchmark for 2012 og 2013. For det andet har 
Dinel A/S og EY fremsendt en ekstern aftale om handel med energibesparelser mel-
lem to uafhængige virksomheder dateret den 13. januar 2015. For det tredje har Forsy-
ningstilsynet til brug for tilsynet med markedsmæssighed udarbejdet en databaseun-
dersøgelse for nettoavancen på uafhængig energirådgivning.  
 
Disse eksterne sammenligningsgrundlag behandles i det følgende.  

ENERGITILSYNETS (NU FORSYNINGSTILSYNETS) OMKOSTNINGSSTATI-
STIK FOR 2012 OG 2013 
Dinel A/S har den 16. marts 2018 oplyst at have anvendt den fri markedsprismetode 
ved at have sammenlignet den kontrollerede transaktion mellem Dinel A/S og AURA 
Rådgivning A/S i henhold til rammeaftalen med det gennemsnitlige omkostningsni-
veau, der fremgår af Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) omkostningsstatistik fra 
2012 ved aftalens indgåelse og for 2013, da prisen blev opjusteret den 31. december 
2014.  
 
Forsyningstilsynets omkostningsstatistik, der også benævnes energisparebenchmark, 
udarbejdes årligt, jf. energisparebekendtgørelsens § 31.  
 
Det bemærkes, at omkostningsstatistikken viser gennemsnit af net- og distributions-
virksomhedernes nettoomkostninger pr. kWh og ikke gennemsnitspriser. 
 
Omkostningsstatistikken for 2012 viser et gennemsnit af nettoomkostninger pr. kWh for 
elnetvirksomheder på 44,3 øre pr. kWh, mens den tilsvarende for 2013 viser et gen-
nemsnit af nettoomkostninger pr. kWh for netvirksomheder på 45,3 øre pr. kWh. 
 
Forsyningstilsynet bemærker for det første, at omkostningsstatistikken udarbejdes på 
baggrund af de aggregerede regnskabsoplysninger om elnetvirksomheders samlede 
nettoomkostninger til realisering af energibesparelser og de ved tarifopkrævninger op-
nåede indtægter samt indtægter ved salg af retten til at lade energibesparelserne ind-
berette.  
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Omkostningsstatistikken er således ikke direkte udtryk for priser i kontrakter eller et 
gennemsnit heraf, men netop virksomhedernes samlede nettoomkostninger pr. kilo-
watt. Disse nettoomkostninger dækker over netvirksomheders egne omkostninger og 
omkostninger som følge af betalinger i henhold til en aftale om realisering af energibe-
sparelser. Herudover dækker omkostningsstatistikken over net- og distributionsvirk-
somhedernes fordeling af omkostninger over flere år, som heller ikke nødvendigvis er 
afholdt i henhold til en aftale. Endelig dækker de indberettede omkostninger over store 
variationer af usammenlignelige transaktioner, f.eks. også aftaler som net- og distribu-
tionsvirksomheder har med enkelte aktører, der realiserer energibesparelser hos slut-
kunder.  
 
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 er størstedelen af de indberettede nettoomkostninger i omkostningsstatistik-
ken afholdt som følge af aftaler indgået mellem koncernforbundne virksomheder, hvor-
for prisen pr. kWh ikke er udtryk for priser, der handles i henhold til en aftale mellem 
uafhængige parter.  
 
Kravet om markedsmæssighed i § 46 i lov om elforsyning og det heri indeholdte arms-
længdeprincip forudsættes fortolket i overensstemmelse med TPG og Skats Transfer 
Pricing-vejledning. Et af armslængdeprincippets særkender er, at en referencetransak-
tion skal være afsluttet mellem uafhængige parter. Oplysninger om priser og profit i en 
kontrolleret transaktion kan derfor ikke anvendes, idet den ikke er et resultat af mar-
kedskræfterne, jf. TPG 3.25.  
 
Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at omkostningsstatistikkens angivelse af 
gennemsnitlige omkostninger pr. kilowatt ikke kan anvendes som eksternt sammenlig-
ningsgrundlag i en vurdering af markedsmæssigheden efter den fri markedsprisme-
tode.  

EKSTERN AFTALE OM HANDEL AF ENERGIBESPARELSER  
EY har på vegne af Dinel A/S fremsendt en skriftlig aftale om energibesparelser ind-
gået mellem Sydfyns Elforsyning A/S og Jysk Energi A/S underskrevet den 14. januar 
2015. Efter aftalen var Jysk Energi A/S forpligtet til at levere 3.181.320 kWh til 45,00 
øre pr. kWh, hvilket svarer til en samlet købssum på 1.431.590,00 kr. 
 
Sammen med aftalen fremsendte EY en oversigt over kontraktvilkårene og en funkti-
ons- og risikoanalyse, jf. tabel 8. 
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TABEL 8 | SAMMENLIGNING AF KONTRAKTVILKÅR OG FUNKTIONS- OG RISIKO-

ANALYSE, EKSTERNT SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

 Rammeaftalen Eksternt sammenligningsgrund-
lag 

Aftaleparter Dinel A/S AURA Rådgiv-
ning A/S 

Sydfyns Elforsy-
ning A/S 

Jysk Energi A/S 

Aftalestruktur Aftale om målopfyldelse af ener-
gisparemål for 2014 med mulighed 

for kvartalsvise forhandlinger 

Enkeltstående aftale om køb af 
energibesparelser. 

Volumen 37.837,800 kWh 3.181,320 kWh 

Samlet pris 16.951.334,40 kr. 1.431.590,00 kr. 

Enhedspris Aftalt 41,5 øre pr. kWh, opjusteret 
til 44,8 øre pr. kWh 

45 øre pr. kWh 

Betalingsvilkår Aconto månedsvist med slutafreg-
ning ved årets udgang. 

Betaling inden for 14 dage. 

Andre væsentlige 
vilkår 

Aftalt mulighed for genforhandling 
kvartalsvist, herunder mulighed for 

prisjustering. 

- 

Aftaledato 8. januar 2014, prisjustering foreta-
get den 16. december 2014. 

14. januar 2015 

Løbetid 1. januar 2014 til 31. december 
2014. 

14 dage. 
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 Dinel 
A/S 

AURA Råd-
givning A/S 

Sydfyns El-
forsyning 
A/S 

Jysk 
Energi 
A/S 

Funktioner 

Fastsættelse af aktivitetsniveau X  X  

Kundeopsøgende aktivitet  X  X 

Indkøb af energibesparelser  X  X 

Dokumentation af energibesparelser  X  X 

Kvalitetssikring og audit X X (X) X 

Kontrol af energibesparelser  X  X 

Administration i forbindelse med indkøb til sik-
ring af overholdelse af energisparemål 

 X  X 

Indberetning  X X  

Opbygning og vedligeholdelse af opsamlings-
system og registrering af samlet mængde rea-
liserede energibesparelser 

 X  X 

Risici 

Leveringsrisiko på fulde energisparemål  X  X 

Tilsyns- og dokumentationsforpligtelse  X  X 

Forretningsmæssige risici  X  X 

Personalerisici  X  X 

Debitorrisici  X  X 

Aktiver 

Teknisk materiel  X  (X) 

Kilde: Dinel A/S og EY 

Sammenlignelighedsanalysen foretages på samme måde som ovenfor under gennem-
gangen af den eksterne rådgivning i AURA Rådgivning A/S. De følgende fem sam-
menlignelighedsfaktorer identificeres således 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.  
 
En uafhængig transaktion er sammenlignelig med en kontrolleret transaktion, hvis 
eventuelle forskelle mellem transaktionerne ikke har været egnet til væsentligt at på-
virke prisen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at korrigere så-
danne forskelle, jf. TPG pkt. 3.47.  
 
Forsyningstilsynet anerkender, at der er tale om to transaktioner vedrørende energibe-
sparelser, at de udførte funktioner og risici synes sammenlignelige, og at de er aftalt i 
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tidsmæssig tæt tilknytning. Forsyningstilsynet vurderer dog, at aftalerne er usammen-
lignelige under henvisning til flere forskellige sammenlignelighedsfaktorer. 
 
Kontraktvilkår 
Forsyningstilsynet bemærker, at de to transaktioner rummer store forskelle i aftalte 
kontraktvilkår. Der er således i rammeaftalen aftalt vilkår om genforhandling og prisju-
stering, ligesom løbetiden er på et år, mens det eksterne sammenligningsgrundlag be-
står af en enkeltstående transaktion uden løbetid og til fast pris.  
 
EY og Dinel A/S har i den forbindelse anført, at prisrisikoen ved de to aftaler er lige 
lave, hvorfor forskellene i kontraktvilkår ikke har betydning for prisen i aftalerne. Dette 
begrundes med, at referencetransaktionen ingen løbetid har, hvorfor den ikke afsted-
kommer nogen prisrisiko, mens den kvartalsvise genforhandling i rammeaftalen, der 
har en løbetid på et år, medfører, at der reelt ikke er nogen prisrisiko forbundet med 
denne heller.  
 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at der i almindelighed formelt og reelt helt åbenbart 
er en forskel på prisrisikoen i en fastpriskontrakt og en pris, der kan genforhandles fire 
gange over et år med en endelig opjustering ved årets slutning. Dette skyldes navnlig, 
at risikoen for udsving i priser på produktionsfaktorerne påhviler køber og sælger for-
skelligt. Dette gør sig også gældende i den foreliggende sag.  
 
Forsyningstilsynet konstaterer, at genforhandlingen i det foreliggende tilfælde ikke er 
anvendt til at justere prisen efter de faktiske omkostninger forbundet med levering af 
energibesparelser, men i stedet er blevet anvendt til at opjustere efter Energitilsynets 
(nu Forsyningstilsynets) omkostningsstatistik. For uafhængige parter ville en sådan af-
talt opjustering af prisen være forbundet med en væsentlig risiko for køber. Opjusterin-
gen indebærer i det foreliggende tilfælde en prisstigning på 7,95 pct.  
 
Forsyningstilsynet finder af disse grunde, at transaktionens vilkår om genforhandling 
og opjustering er en væsentligt og prisbestemmende forskel. Der er ikke grundlag for 
at justere for denne forskel.  
 
Realydelsens egenskaber og forretningsstrategi 
Der er væsentlige usikkerhedsmomenter forbundet med at anvende en ekstern CUP i 
forbindelse med transaktioner om energibesparelser og i forbindelse med tilsynet med 
markedsmæssigheden af netvirksomheders transaktioner.  
 
For det første er det ikke givet, at de to transaktioner angår sammenlignelige produk-
ter. Salgsobjektet er indberetningsklare energibesparelser. En indberetningsklar ener-
gibesparelse antages i sig selv at være generisk. Dog har der vist sig meget store for-
skelle på, hvordan energibesparelser produceres, hvilke underliggende projekter, der 
genererer dem, samt den værdikæde og de ressourcer, der aktiveres med henblik på 
at foretage et salg af indberetningsklare energibesparelser. Således er der eksempel-
vis forskel på, om man sælger energibesparelser fra et enkelt eller få store energispa-
reprojekter i virksomheder, eller om man rådgiver enkelte husstande om energibespa-
relser. Hvad angår risici, omkostningsstrukturer og det afledte indtjeningspotentiale for 
energibesparelser eksisterer der således store variationer på markedet, der har betyd-
ning for værdiskabelsen bag den enkelte energibesparelse.  
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For det andet er det ikke givet, at to uafhængige virksomheder, der sælger energibe-
sparelser til netvirksomheder, har samme forretningsstrategi for produktion og levering 
af energibesparelserne. Visse virksomheder har i den forbindelse haft interesse i at ge-
nerere flere energibesparelser end nødvendigt gennem rådgivning med henblik på vi-
deresalg, mens andre virksomheder har foretrukket at købe indberetningsklare energi-
besparelser fra andre virksomheder. Forretningsstrategien i en virksomhed, der hand-
ler med energibesparelser, har afgørende betydning for værdiskabelsen og dermed 
prisfastsættelsen af energibesparelserne. 
 
Hvis en virksomhed sælger indberetningsklare energibesparelser til en koncernforbun-
det netvirksomhed og samtidig sælger til en uafhængig netvirksomhed gennem en så-
kaldt intern CUP, er der en klar formodning for, at salgsmængden er udtryk for en for-
deling af den samlede masse af energibesparelser, der er produceret, hvorfor eventu-
elle forskelle i produktionsformer, værdikæder, ressourceforbrug og forretningsstrate-
gier antages at være udlignet mellem de to transaktioner. Denne antagelse gør sig 
ikke gældende for en ekstern CUP.  
 
Det er af de grunde nødvendigt at stille skærpede krav til sammenligneligheden af eks-
terne sammenligningsgrundlag ved CUP-metoden end til interne sammenlignings-
grundlag.  
 
Endelig knytter der sig usikkerhed til det eksterne sammenligningsgrundlag som følge 
af parternes faktiske adfærd, der både kan supplere, men navnlig fravige de vilkår, 
som er angivet i den skriftlige aftale. Efter TP-guidelines er det de samlede økonomi-
ske transaktioner i forbindelse med aftalen, der er genstand for undersøgelse, herun-
der parternes faktiske adfærd. Er der forskel mellem det i aftalen anførte og parternes 
faktiske adfærd lægges parternes faktiske adfærd til grund for vurderingen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer i det lys, at den store forskel i volumen, produktegenska-
ber, kontraktvilkår, og forretningsstrategier er egnede til at påvirke prisen i aftalen, og 
den usikkerhed der er forbundet med manglende oplysninger om faktisk adfærd, at 
Forsyningstilsynet ikke har mulighed for at foretage korrektioner for at udligne disse 
forskelle. Af de grunde afviser Forsyningstilsynet sammenligneligheden af de to aftaler. 

FORSYNINGSTILSYNETS HIDTIDIGE PRAKSIS  
EY og Dinel A/S har som led i den dokumentation, der blev fremsendt den 24. januar 
2020, gjort gældende, at Forsyningstilsynet bør inddrage den dokumentation, der er 
lagt til grund i forbindelse med Forsyningstilsynets hidtidige praksis. I visse sager har 
Forsyningstilsynet konkret fundet anledning til at anerkende markedsmæssigheden af 
koncerninterne transaktioner, hvis priser efter EY’s og Dinel A/S’ opfattelse kan sam-
menlignes med prisen i rammeaftalen mellem Dinel A/S og AURA Rådgivning A/S.  
 
Forsyningstilsynet bemærker generelt, at markedet for energibesparelser rummer 
store variationer i såvel underliggende produkttyper, varetagne funktioner, aftaletyper 
og forretningsstrategier, at det ikke er muligt at foretage overordnede sammenligninger 
på tværs af Forsyningstilsynets praksis. Det er nødvendigt konkret at dokumentere 
sammenligneligheden af to eller flere transaktioner.  
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Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det er uhensigtsmæssigt og retssikker-
hedsmæssigt tvivlsomt at anvende dokumentation fra sager i markedsmæssighedstil-
synet, hvori den testede virksomhed ikke er part. Dette skyldes, at der er tale om doku-
mentation, der ikke på forhånd er den testede virksomhed bekendt, og som virksomhe-
den heller ikke har mulighed for at blive bekendt med, fordi centrale dele af oplysnings-
grundlaget vil være undtaget offentliggørelse og partens ret til aktindsigt på grund af de 
økonomiske oplysningers fortrolige karakter. En sådan fremgangsmåde ville endvidere 
bero på en udvælgelse af egnet dokumentation blandt mange forskellige sager, hvilket 
ville begrænse forudberegneligheden af virksomhedens retsstilling i forbindelse med 
en tilsynssag. 
 
Forsyningstilsynet afviser derfor at anvende sammenligningsgrundlag, der er blevet 
fremsendt tilsynet i forbindelse med behandlingen af andre sager. 

FORSYNINGSTILSYNETS DATABASEUNDERSØGELSE FOR UAFHÆNGIG 
ENERGIRÅDGIVNING 
Forsyningstilsynet har til brug for afgørelsen udfærdiget en analyse af nettoavancer for 
uafhængige virksomheder, der udbyder rådgivning af en karakter, der kan sammenlig-
nes med den energirådgivning, AURA Rådgivning A/S leverede i henhold til rammeaf-
talen med Dinel A/S. Databaseundersøgelsen er vedhæftet denne afgørelse som bilag 
1. 
 
Databaseundersøgelsen er foretaget i databasen og benchmarking-værktøjet TP Cata-
lyst og følger de retningslinjer, man anvender inden for den internationale skatteret ved 
vurdering af, om koncerninterne transaktioner er markedsmæssige. En databaseun-
dersøgelse kan enten anvendes som samlet vurdering ved anvendelse af prisfastsæt-
telsesmetoden TNMM (Den transaktionsbaserede nettoavancemetode) eller som et ri-
melighedstjek af en af OECD’s øvrige prisfastsættelsesmetoder.  
 
Databaseundersøgelsen består af en samling af nettoavancer i forskellige virksomhe-
der, der vurderes at udføre funktioner, der er sammenlignelige med den virksomhed, 
der testes i markedsmæssighedsvurderingen. For at kunne sammenligne nettoavan-
cerne, er disse omregnet forskellige PLI’er i overensstemmelse med TPG pkt. 2.82-
2.108.  
 
Databaseundersøgelsen er udfærdiget for en sammenhængende periode bestående 
af regnskabsårene 2011-2013, da Forsyningstilsynet vurderer, at denne periode giver 
et retvisende indtryk af de markedsmæssige avancer på tidspunktet for prisfastsættel-
sen af den testede kontrollerede transaktion samt den efterfølgende regulering af pri-
sen ultimo 2014.  
 
Forsyningstilsynet henviser til bilaget for en nærmere gengivelse af analysens data-
baseudsøgningskriterier, samt de kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. 
 
Databaseundersøgelsen har givet følgende resultater på markedsmæssige nettoavan-
cer beskrevet ved PLI’ ene operating margin, net kostplus margin og berry ratio, jf. ta-
bel 9.  
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TABEL 9 | RESULTATER PÅ DATABASEUNDERSØGELSEN 

PLI, Median 2011 2012 2013 Vægtet gennemsnit 

Operating margin 6,40% 4,25% 9,10% 6,13% 

Net Cost Plus margin 6,83% 4,44% 10,17% 6,62% 

Berry Ratio 1,0915 1,0699 1,1201 1,0931 

Kilde: Forsyningstilsynets databaseundersøgelse for uafhængig ingeniørrådgivning. 
Note: For de fuldstændige resultater og data henvises til databaseundersøgelsen. 

Resultaterne er udtryk for sammenlignelige og markedsmæssige nettoavancer.   

VALG AF METODE FOR PRISFASTSÆTTELSE 

DINEL A/S´ FORSLAG TIL VALG AF PRISFASTSÆTTELSESMETODE 
Dinel A/S har 16. marts 2018 oplyst at have anvendt den fri markedsprismetode (CUP) 
under henvisning til Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) benchmark for 2012 og 
2013. Derudover har Dinel A/S og EY den 28. august 2019 fremsendt transfer pricing-
dokumentation, der anvender førnævnte benchmark i kombination med en række ud-
budspriser, underhåndsbud og licitationer. Senest har EY og Dinel A/S i forbindelse 
med et møde i Forsyningstilsynet den 10. januar 2020 og ved brev den 24. januar 
2020 fremsendt såvel interne som eksterne transaktioner, der anvendes i forbindelse 
med en CUP-analyse, ligesom EY og Dinel A/S har henvist til dokumentationen i For-
syningstilsynets tidligere praksis. Dinel A/S og EY har anført, at en overordnet sam-
menligning på tværs af ovennævnte priser bør føre til den konklusion, at prisen i ram-
meaftalen mellem Dinel A/S og AURA Rådgivning A/S er markedsmæssig. 
 
De anvendte metoder beror på transaktioner og benchmarks, som ikke er sammenlig-
nelige med den kontrollerede transaktion, jf. de ovenstående afsnit. På den baggrund 
afviser Forsyningstilsynet Dinel A/S’ metodevalg.  

MEST EGNEDE METODE 
Forsyningstilsynets valg af prisfastsættelsesmetode beror på den tilgængelige data om 
den kontrollerede transaktion, de tilgængelige interne og eksterne sammenlignings-
grundlag samt de udarbejdede funktions- og risikoanalyser, jf. TPG pkt. 2.2.  
 
De tilgængelige data har gjort det muligt at afgrænse rammeaftalens priser og AURA 
Rådgivning A/S´ resultater på brutto- såvel som på nettoavanceniveau segmenteret på 
aktivitetsniveau, hvorved Forsyningstilsynet har kunnet fastslå AURA Rådgivnings net-
toavance på salg af energibesparelser i henhold til rammeaftalen for 2014. 
 
Forsyningstilsynet har udarbejdet en databaseundersøgelse, der indeholder netto-
avancer hos uafhængige energirådgivningsvirksomheder, og som kan udgøre et sag-
ligt og pålideligt sammenligningsgrundlag. Den relevante metode til sammenligning af 
nettoavancer vil efter omstændighederne være den transaktionsbaserede nettoavan-
cemetode (TNMM). Da nettoavancen i transaktionen befinder sig i AURA Rådgivning 
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A/S, lægger metoden op til, at AURA Rådgivning A/S´ regnskabstal testes i nærvæ-
rende analyse.  

DEN TRANSAKTIONSBASEREDE NETTOAVANCEMETODE 
Som tidligere beskrevet sammenligner man efter den transaktionsbaserede nettoavan-
cemetode nettoavancen i en kontrolleret transaktion med den nettoavance, som uaf-
hængige parter tjener ved lignende aktiviteter.  
 
Principperne for opgørelsen af nettoavancen er afgørende for metodens korrekte an-
vendelse. Det vil kun være poster, der a) har direkte eller indirekte sammenhæng med 
den kontrollerede transaktion, og b) som har en aktiv betydning for profitten, der bør 
medregnes ved opgørelsen af nettoavancen, jf. TPG pkt. 2.83 til 2.86.  
 
Pass Through Costs  
Forsyningstilsynet har som tidligere beskrevet opgjort AURA Rådgivning A/S’ resultat 
for levering af energibesparelser til Dinel A/S. Dette resultat er gengivet i tabel 4, s. 23. 
Opgørelsen indeholder dog såvel i omsætnings- og omkostningsopgørelsen det udbe-
talte tilskud til slutbrugeren på i alt 7.834.934,00 kr. Net- og distributionsvirksomhedens 
tilskud til slutbrugeren tilføres ikke værdi, men figurerer alene som en ”pass through 
cost”, det vil sige en udgiftspost, der passerer gennem AURA Rådgivning A/S fra den 
udbetalende netvirksomhed til slutbrugeren uden at have nogen aktiv betydning for 
profitskabelsen i virksomheden. Selve håndteringen af tilskuddet derimod, f.eks. den 
administrative udbetaling til slutbrugeren, vil efter omstændighederne udgøre en drifts-
omkostning, der vil kunne tillægges en avance. 
 
Da selve tilskuddet således ikke kan tillægges en avance vil det være misvisende, hvis 
tilskuddet indgår i opgørelsen af den nettoavance, der sammenlignes med uafhængige 
parter, jf. TPG pkt. 2.86, jf. 2.99 og 7.34. 
 
EY har på vegne af Dinel A/S anført følgende: 
 

”Forsyningstilsynets fordeling af omkostninger ifølge udkast til afgørelse af 18. 
november 2019 bygger på den forudsætning, at udbetalt tilskud ydet til opnå-
else af energibesparelser ikke skaber nogen værdi for transaktionen eller på-
virker AURA Rådgivning A/S’ profit. De faktiske omstændigheder understøtter 
på ingen måde denne opfattelse. Tilskuddets størrelse er ikke givet, men vari-
erer fra projekt til projekt, ligesom tilskuddets størrelse er undergivet forhand-
ling mellem parterne. Tilskud er dermed ikke at anse som en given omkost-
ning, der alene passerer igennem AURA Rådgivning A/S eller andre virksom-
heder, hvis aktivitet er at realisere energibesparelser. Tilskud er en omkost-
ning, der medgår til at realisere en indberetningsklar energibesparelse, lige-
som lønomkostninger er det. Tilskud er ikke nødvendigvis beskrivende for den 
aktivitet eller den profit, som AURA Rådgivning A/S kan realisere, men det er 
modsat ikke korrekt, når Forsyningstilsynet angiver, at tilskud blot er en trans-
aktion, som passerer igennem AURA Rådgivning A/S. AURA Rådgivning A/S 
kan ikke blot sende regningen på udbetalt tilskud videre til Dinel A/S. I hen-
hold til aftalen mellem AURA Rådgivning A/S og Dinel A/S skal Dinel A/S be-
tale den fastsatte pris på 44,8 øre pr. kWh. AURA Rådgivning A/S har risikoen 
forbundet med at realisere den givne mængde energibesparelser indenfor 
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denne pris. Tilskud, som AURA Rådgivning A/S betaler, indgår i AURA Råd-
givning A/S’ omkostningsbase, og AURA Rådgivning A/S kan ikke uden videre 
regulere prisen overfor Dinel A/S på baggrund af størrelsen af tilskud, som 
AURA Rådgivning A/S har måttet yde for at få realiseret tilstrækkeligt med 
energibesparelser.” 

 
Hertil bemærkes, at § 9 i energisparebekendtgørelsen bl.a. indebærer, at det ved net- 
og distributionsvirksomhedens finansielle involvering (tilskud) skal dokumenteres, at 
den hidrører fra en net- og distributionsvirksomhed, ligesom der er et udtrykkeligt krav 
om, at det kan dokumenteres, at en net- og distributionsvirksomheder ved aftale er in-
volveret forud for gennemførelse af energispareaktiviteter. Dette betyder, at der skal 
eksistere en såkaldt ubrudt aftalekæde fra net- og distributionsvirksomheden. Det bety-
der også, at tilskuddet skal hidrører fra net- og distributionsselskabet, idet net- og di-
stributionsvirksomheden ikke kan tilskrives energibesparelsen, såfremt disse betingel-
ser ikke er opfyldt, herunder at tilskuddet fra net- og distributionsvirksomheden har haft 
tilskyndelsesvirkning.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at Forsyningstilsynet anlægger en fortolkning, hvoref-
ter Dinel A/S' og Aura Rådgivning A/S’ aftale om realisering af energibesparelser er i 
overensstemmelse med energisparebekendtgørelsens regler.  
 
Det bemærkes endvidere i den forbindelse at Dinel A/S og Aura Rådgivning A/S’ aftale 
af 8. januar 2014 med sin henvisning til kravene i energispareaftalen af 13. november 
2012, gør dens krav til en del af parternes aftale, som således udtrykkeligt forudsætter, 
at tilskud betales fra et net- eller distributionsselskab til slutkunden evt. via et koncern-
forbundet selskab. 
 
Forsyningstilsynet henviser i forhold til EYs bemærkninger om justeringer af omkost-
ningsgrundlag mv. endvidere til denne aftales pkt. 1 og 3 om omfanget og økonomiske 
forhold, herunder de aftalte aconto-faktureringer, AURA Rådgivnings kvartalsvise af-
rapportering om kalkulationer og dækningsbidrag samt de pligtmæssige kvartalsvise 
forhandlinger, hvorved prisen tages op til forhandling mellem parterne på baggrund af 
den kvartalsvise status fra AURA Rådgivning A/S og således, at AURA Rådgivning 
A/S kan opnå et budgetteret kalkuleret dækningsbidrag. 
 
På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at udbetalinger af tilskud, der skal do-
kumenteres betalt af net- og distributionsvirksomheden til slutkunder, evt. via aktørled, 
er en pass through cost, dvs. en omkostning, som aktøren ikke kan beregne sig 
avance af. 
 
Indirekte omkostninger 
Et andet centralt spørgsmål for anvendelsen af den transaktionsbaserede nettoavan-
cemetode er allokeringen af omkostninger, der ikke er direkte relaterede til den testede 
aktivitet. Det er oplyst, at AURA Rådgivning A/S havde indirekte omkostninger for 
4.511.209,24 kr. i 2014. Det er nødvendigt at fordele disse omkostninger efter en eg-
net fordelingsnøgle, der på en rimelig måde tager højde for det ressourceforbrug, som 
er forbundet med den enkelte aktivitet. 
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Den mest direkte fordeling af indirekte omkostninger bør ske ved allokering efter fak-
tisk ressourceforbrug, jf. TPG pkt. 7.21 og 7.22. Der foreligger dog ingen dokumenta-
tion for segmenteringen af de indirekte omkostninger eller oplysninger om, hvordan 
disse kan fordeles efter faktisk forbrug. Derfor er det nødvendigt at fastlægge en forde-
lingsnøgle, der kan anvendes på de indirekte omkostninger i 2014 og som beskriver et 
tilnærmet ressourcetræk for den testede aktivitet.  
 
Dinel A/S foreslog ved brev af 19. februar 2019 at fordele de indirekte omkostninger 
efter direkte omkostninger eksklusiv det udbetalte tilskud. Forsyningstilsynet vurderer, 
at denne nøgle udgør en pålidelig beskrivelse det relative ressourcetræk på indirekte 
omkostninger i 2014.  
 
Dinel A/S og EY har i sit høringssvar af 10. december 2019 og på et møde den 10. ja-
nuar 2020 gjort gældende, at Forsyningstilsynet har kompliceret allokeringen unødigt 
ved at anvende forskellige allokeringsnøgler i løbet af sagens behandling. Det er Dinel 
A/S’ opfattelse, at Forsyningstilsynet bør fastholde en allokeringsnøgle baseret på 
bruttoavancen for de enkelte aktiviteter.  
 
Bruttoavancen vurderes ikke at kunne benyttes som fordelingsnøgle, da en aktivitets 
bruttofortjeneste ikke har nogen sammenhæng med det ressourcetræk, der har været 
nødvendigt for at understøtte aktiviteten. En omkostningsallokering efter bruttofortjene-
ste ville desuden medføre, at aktiviteter, der giver et bruttotab skulle tilskrives negative 
indirekte omkostninger, mens resterende ikke-tabsgivende aktiviteter som følge heraf 
skulle tilskrives akkumulerede indirekte omkostninger, der overstiger de samlede fakti-
ske omkostninger. Dette ville medføre en kunstig og usammenhængende fordeling. En 
sådan fordelingsnøgle efter bruttoavance bør derfor undgås.  
 
Da Dinel A/S og EY ikke har angivet direkte ressourceforbrug eller i øvrigt fundet mere 
præcise nøgler, og da Forsyningstilsynet i øvrigt finder, at en fordeling efter direkte 
omkostninger skal være fratrukket det udbetalte tilskud, lægges denne fordelingsnøgle 
til.  
 
Fordelingen af de indirekte omkostninger er beregnet efter følgende fremgangsmåde:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 ×
𝐷𝑖𝑟. 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟, 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 − 𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑢𝑑

𝐷𝑖𝑟. 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 − 𝑢𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑢𝑑
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TABEL 10 | INDIREKTE OMKOSTNINGER 

Indirekte omkostninger i alt 4.511.209,24

Direkte omkostninger fratrukket det udbetalte tilskud 2.002.005,77

Direkte omkostninger i alt fratrukket det udbetalte til-
skud 

8.482.046,96

Indirekte omkostninger fordelt efter direkte om-
kostninger fratrukket det udbetalte tilskud 

1.064.801,05

 
Kilde: Dinel A/S, EY og Forsyningstilsynets beregninger. 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at der skal allokeres 1.064.801,05 kr. i indirekte 
omkostninger til salg af energibesparelser i 2014, jf. tabel 10.  
 
PLI 
For at gøre nettoavancen sammenlignelig med uafhængige transaktioner, skal den 
omregnes til et relevant PLI.  
 
AURA Rådgivning A/S’ værdiskabende funktioner i henhold til rammeaftalen er salgs- 
og rådgivningsrelaterede. Avancen for sådanne aktiviteter vil ofte have en god sam-
menhæng med den omsætning, der er forbundet med aktiviteterne. Dette indebærer 
imidlertid at nettoavancen i AURA Rådgivning A/S beskrives ved brug af et nøgletal, 
der er direkte forbundet med prisen i den kontrollerede transaktion mellem Dinel A/S 
og AURA Rådgivning A/S, hvilket bør undgås for at sikre en solid og sammenlignelig 
opgørelse, jf. TPG pkt. 2.94.  
 
Dinel A/S har i sit høringssvar af 10. december 2019 anført, at Forsyningstilsynets an-
vendelse af Berry Ratio som primær PLI medfører visse usikkerhedsmomenter, da op-
gørelser baseret på Berry Ratio er sårbar over for forskelle i de sammenlignelige virk-
somheders regnskabspraksis, som ikke nødvendigvis kan aflæses i forbindelse med 
udfærdigelsen af databaseundersøgelsen. Da virksomheder i deres regnskabsførelse 
ikke er underlagt ensartede krav i forhold til opgørelsen af bruttoavancer, vil en pålide-
lig sammenligning på baggrund af bruttoavancen forudsætte, at de testede virksomhe-
der har opgjort direkte og indirekte omkostninger på en ensartet måde.  
 
Forsyningstilsynet anerkender usikkerheden forbundet med at anvende Berry Ratio 
som PLI. For at imødekomme denne usikkerhed og gøre undersøgelsen mere pålidelig 
anvendes net kostplus-marginen (Net Cost Plus Margin) som primær PLI, der bereg-
ner forholdet mellem en virksomheds nettoavance og virksomhedens samlede omkost-
ninger, jf. TPG pkt. 2.98-2.102. Da net kostplus-marginen således beskriver avancen i 
forhold til samtlige omkostninger, er dette PLI ikke sårbart overfor sammenlignelige 
virksomheders forskelligartede regnskabspraksis.  
 
En databaseundersøgelse, der beskriver avancen ved net kostplus-margin vil således 
vise et markedsmæssigt resultat, der ikke er påvirket af forskelle i de enkelte virksom-
heders regnskabspraksis. 
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Net kostplus-marginen anvendes i sager, hvor værdiskabelsen i de udførte funktioner, 
risici og aktiver kan beskrives ved de afholdte omkostninger i den testede virksomhed, 
jf. TPG pkt. 2.98. Kostbasen skal ved korrekt anvendelse af net kostplus-marginen  
som PLI være fuldstændig, hvilket vil sige, at alle direkte omkostninger og indirekte 
omkostninger, der er allokeret den testede aktivitet efter en relevant fordelingsnøgle, 
skal medregnes, jf. TPG pkt. 2.99. Kostbasen kan dog undtages pass through costs, jf. 
TPG pkt. 2.99-2.100. En sådan fratrækning skal dog også afspejles i sammenlignings-
grundlaget. Det vil sige, at der ikke må indgå lignende omkostninger i kostbaserne hos 
de virksomheder, der sammenlignes med, jf. TPG pkt. 2.100.  
 
Net kostplus-marginen er således påvirket af, at det udbetalte tilskud fratrækkes som 
pass through cost efter TPG pkt. 2.86 og 2.100. Dette medfører en usikkerhed i forhold 
til betydningen af at fratrække det udbetalte tilskud som pass through cost.  
 
Forsyningstilsynet imødekommer denne usikkerhed ved supplerende at anvende Berry 
Ratio som kontrolindikator.  
 
I sager, hvor den testede part virker som mellemliggende aktør, der sælger ydelser di-
rekte videre til en koncernforbunden part, uden at der samtidig foretages salg til kon-
cerneksterne parter, kan bruttoavancen benyttes som indikator i forhold til driftsom-
kostningerne. Denne PLI benævnes Berry Ratio, jf. TPG pkt. 2.108. Driftsomkostninger 
indeholder de omkostninger, virksomheden har haft som led i driften af virksomheden, 
herunder personaleomkostninger, leje, afskrivninger på fysisk materiel mv. I situatio-
ner, hvor den testede part står for videresalg til en koncernforbunden part, vil driftsom-
kostninger som supplerende nøgletal kunne beskrive værdiskabelsen i den kontrolle-
rede transaktion.  
 
En beskrivelse af en virksomheds avance på bruttoavance-niveau vil ikke være påvir-
ket af det ubetalte tilskud, idet tilskuddet som direkte omkostning vil være fratrukket de 
samlede omkostninger. Bruttoavancen er dermed upåvirket af eventuelle tilskud hos 
såvel den testede virksomhed som de sammenlignelige virksomheder i databaseun-
dersøgelsen. På den baggrund kan Berry Ratio anvendes som kontrolindikator med 
henblik på at sikre, at fradrag af tilskuddet som pass through cost ikke får betydning for 
pålideligheden af databaseundersøgelsen. 
 
For at sammenligne AURA Rådgivning A/S’ avance beskrevet ved Berry Ratio, skal 
AURA Rådgivning A/S’ omkostningsbase opgøres, så de afspejler driftsomkostninger 
som defineret i TPG. Forsyningstilsynet har i den forbindelse fundet anledning til at 
lægge de direkte lønomkostninger og de allokerede indirekte omkostninger sammen 
som AURA Rådgivning A/S’ driftsomkostninger. Bruttofortjenesten udgøres herefter af 
omsætningen i henhold til de faktiske faktureringer fratrukket det udbetalte tilskud. 
 
AURA Rådgivning A/S’ nettoavance beskrevet ved virksomhedens Net kostplus-mar-
gin og Berry Ratio er på den baggrund opgjort i tabel 11. 
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TABEL 11 | NETTOAVANCE I AURA RÅDGVIGNING A/S FOR SALG AF ENERGIBE-

SPARELSER I HENHOLD TIL RAMMEAFTALEN, 2014 

 
Resultat, energibesparelser Energibesparelser

Nettoomsætning ekskl. tilskud 6.179.390,40 kr.

Driftsomkostninger i alt, heraf 3.066.856,82 kr.

Direkte omkostninger ekskl. tilskud 2.002.005,77 kr.

Indirekte omkostninger 1.064.801,05 kr.

Nettoavance 3.112.533,58 kr.

Net kostplus-margin 101,49 %

Berry Ratio 2,0149

Kilde: Dinel A/S, EY og Forsyningstilsynets beregninger. 

AURA Rådgivning A/S havde således en nettoavance på i alt 3.112.533,58 kr. og sam-
lede omkostninger eksklusiv tilskud på 3.066.856,82 kr. i 2014 for levering af energibe-
sparelser i Dinel A/S. Dette svarer til en Net kostplus-margin på 101,49 %. 
 
Forsyningstilsynets databaseundersøgelse, som er vedlagt afgørelsen som bilag 1, har 
givet følgende resultater for Net kostplus og Berry Ratio i regnskabsårene 2011 til 
2013. 

TABEL 12 | MARKEDSMÆSSIG NET KOSTPLUS-MARGINEN OG BERRY RATIO, 2011-

2013 

Net kostplus-margin 
 

År 2011 2012 2013 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 5 7 4  

Øvre Kvartil 6,87% 13,93% 15,09% 12,01% 

Median 6,83% 4,44% 10,17% 6,62% 

Nedre Kvartil 5,62% 2,63% 4,83% 4,12% 
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Berry Ratio 
 

År 2011 2012 2013 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 11 12 11  

Øvre Kvartil 1,1956 1,1727 1,1759 1,1812 

Median 1,0915 1,0699 1,1201 1,0931 

Nedre Kvartil 1,0473 1,0562 1,0873 1,0634 

Kilde: Forsyningstilsynets databaseundersøgelse, jf. afgørelsens bilag 1 

Det vægtede gennemsnit af medianværdier for sammenlignelige uafhængige virksom-
heders net kostplus-margin for år 2011-2013 var 6,62 %, jf. tabel 12. Det markeds-
mæssige interval bestemmes som intervallet mellem øvre og nedre kvartil og udgøres 
af net kostplus-marginer på mellem 4,12% og 12,01%.  
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget oplysninger i sagen, der godtgør, at AURA Råd-
givning A/S har udført funktioner eller håndteret risici eller aktiver, der skulle placere 
dem højere eller lavere end medianværdien i Forsyningstilsynets databaseundersø-
gelse. Forsyningstilsynet fastsætter på den baggrund den markedsmæssige pris efter 
det vægtede gennemsnit af medianværdierne, jf. tabel 13.  
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TABEL 13 | MARKEDSMÆSSIG PRIS, NET KOSTPLUS-MARGIN 

 Energibesparel-
ser 2014 

Markedsmæssig 
pris 

Forklaring 

Nettoomsæt-
ning ekskl. 
tilskud 

6.179.390,40 kr. 3.269.838,33 kr. Bruttofortjeneste + Tilskud 

Direkte om-
kostning 
ekskl. tilskud 

2.002.005,77 kr. 2.002.005,77 kr. Uændret 

Bruttofortje-
neste 

4.177.334,63 kr. 1.267.782,56 kr. Nettoavance + Driftsomkostninger 

Indirekte om-
kostninger 

1.064.801,05 kr. 1.064.801,05 kr. Uændret 

Nettoavance 3.112.533,58 kr. 202.981,51 kr. (Direkte + Indirekte omkostninger) x 
Net Cost Plus-margin 

Net kostplus-
margin 

101,49 % 6,62% Fra Forsyningstilsynets database-
undersøgelse. 

Berry Ratio 2,0149 1,0662 Bruttoavance / Indirekte omkostnin-
ger 

Difference  -2.909.552,07 kr.  

Kilde: Forsyningstilsynets beregninger, Dinel A/S og EY 

Beregnes Berry Ratio af det markedsmæssige resultat fundet ved brug af PLI’en Net 
kostplus-margin, fås 1,0662, hvilket ligger inden for det markedsmæssige interval, der 
går fra 1,0625 til 1,1660 med en median på 1,0923.  
 
Net kostplus-analysen har således ikke ført til, at Forsyningstilsynet prisfastsættelse 
ligger uden for det interkvartile interval for virksomhedernes Berry Ratios. Analysen 
vurderes på den baggrund at være tilstrækkeligt pålidelig over for de førnævnte usik-
kerheder. Forsyningstilsynet konkluderer på den baggrund, at databaseundersøgelsen 
viser et markedsmæssigt resultat, der tager højde både for eventuelle forskelle i regn-
skabspraksis og for betydningen af det udbetalte tilskud. 
 
Forsyningstilsynets databaseundersøgelse giver efter en konkret vurdering anledning 
til at fastslå, at den markedsmæssige nettoavance for levering af energibesparelser til 
Dinel A/S i 2014 var 202.981,51 kr., hvilket svarer til, at AURA Rådgivning A/S i 2014 
skulle have haft en regnskabsmæssig omsætning inklusiv tilskud, som skulle have væ-
ret afspejlet i en pris på 11.104.772,33 kr. 
 
Dinel A/S har dermed betalt 2.909.552,07 kr. for meget for energibesparelser i 2014. 

KONKLUSION, AFTALENS MARKEDSMÆSSIGE PRIS 

Forsyningstilsynet finder efter en konkret vurdering, at Dinel A/S ikke har dokumente-
ret, at prisen for levering af energibesparelser fra AURA Rådgivning A/S i 2014 var 
markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.  
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Forsyningstilsynet har til brug for den skønsmæssige fastsættelse af den markeds-
mæssige pris udarbejdet en databaseundersøgelse, der under anvendelse af den 
transaktionsbaserede nettoavancemetode redegør for sammenlignelige uafhængige 
virksomheders nettoavancer.  
 
Den markedsmæssige pris er således fastsat på baggrund af en sammenligning mel-
lem nettoavancen beskrevet ved net kostplus-marginen med Berry Ratio som kontrol-
indikator i det testede selskab i den kontrollerede transaktion, AURA Rådgivning A/S, 
og nettoavancen i en række sammenlignelige uafhængige rådgivningsvirksomheder. 
Den markedsmæssige pris er fastsat inden for det markedsmæssige interval af de uaf-
hængige virksomheders net kostplus-marginer.  
 
Ud fra denne sammenligning kan det konkluderes, at AURA Rådgivning A/S har op-
nået en nettoavance som følge af aftalen om realisering af energibesparelser med Di-
nel A/S ved at anvende priser og vilkår, der ikke er i overensstemmelse med, hvad er 
kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter på et 
marked med effektiv konkurrence.  
 
Forsyningstilsynet nedsætter skønsmæssigt den testede pris med 2.909.552,07 kr., 
hvilket indebærer, at Dinel A/S´ betalinger til det koncernforbundne AURA Rådgivning 
A/S betyder, at der opnås en nettoavance, som svarer til, hvad der ville være opnået, 
hvis aftalen var indgået mellem uafhængige parter, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om el-
forsyning. 
 
Prisnedsættelsen danner grundlag for den økonomiske regulering af netvirksomheden, 
jf. § 46, stk. 2, 6. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Prisnedsættelsen vedrører indtægtsrammer for de fire koncernforbundne netvirksom-
heder AURA El-net BE A/S, AURA El-net GE A/S, AURA El-net VE A/S og AURA El-
net ØE A/S. Prisnedsættelsen fordeles mellem de fire netvirksomheder på følgende 
måde: 

TABEL 14 | PRISNEDSÆTTELSE FORDELT FORHOLDSMÆSSIGT PÅ DE FIRE NET-

VIRKSOMHEDER 
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Netvirksomheder Energisparemål, 
kWh 

Andel af samlet 
energisparemål 

Prisnedsættelse, kr. 

AURA El-net BE A/S 2.778.000,00 7,34%  213.615,37 kr.  

AURA El-net GE A/S 10.929.600,00 28,89%  840.435,76 kr.  

AURA El-net VE A/S 4.051.200,00 10,71%  311.518,57 kr.  

AURA El-net ØE A/S 20.079.000,00 53,07%  1.543.982,37 kr.  

I alt, Dinel A/S 37.837.800,00 100,00%  2.909.552,07 kr.  

Kilde: Dinel A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

På denne baggrund genoptager Forsyningstilsynet sagerne 12/09087, 12/09080, 
12/09018, 12/09033, hvori Energitilsynet har truffet afgørelse om AURA el-net GE A/S, 
AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE A/S med AURA el-net ØE A/S´ indtægtsram-
mer for 2014 for så vidt angår energispareomkostninger. 

ÅBNING AF SAGER AF EGEN DRIFT 

Forsyningstilsynet bemærker, at handel efter den markedsmæssige pris ville have ført 
til et nettounderskud i 2014 i AURA Rådgivning A/S. Efter en gennemgang af AURA 
Rådgivning A/S’ resultater og nøgletal for 2013 og 2014 vurderer Forsyningstilsynet, at 
der er en risiko for, at AURA Rådgivning A/S gennem prissætningen i rammeaftalen 
har anvendt midler fra energispareordningen til subsidiering af AURA Rådgivning A/S’ 
kommercielle aktiviteter. 

TABEL 15 | SEGMENTERET ÅRSRAPPORT, AURA RÅDGIVNING I 2014 

 Energibesparelser AURA Rådgivning 
ekskl. energibespa-

relser 

Total i AURA  

Rådgivning 

Omsætning 14.014.324,40 7.059.909,70 21.074.234,10 

Direkte omkostninger 9.836.989,77 6.479.991,19 16.316.980,96 

Heraf lønninger 1.996.659,00 1.585.341,00 3.582.000,00 

Bruttoavance 4.177.334,63 579.918,51 4.757.253,14 

Dækningsgrad % 29,81 % 8,21 % 22,57 % 

Indirekte omkostninger 1.064.801,05         3.446.408,19  4.511.209,24 

Nettoavance 3.112.533,58 -2.866.489,68 246.043,90 

Kilde: AURA Rådgivning A/S´ årsregnskab, EY og Forsyningstilsynets beregninger.  
Note: Indirekte omkostninger er fordelt efter direkte omkostninger fratrukket tilskud.  

Betydningen af salget af energibesparelser for det samlede resultat i 2014 gengives 
ovenfor, jf. tabel 15. De anvendte tal stammer fra årsregnskaberne og de fremsendte 
regnskabstal fra Dinel og EY.  
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Forsyningstilsynet åbner af den grund af egen drift sager vedrørende markedsmæssig-
heden af koncerninterne transaktioner om energibesparelser i kontrolårene 2012-13 og 
2015-17 for at afdække problemets rækkevidde.  
 
Forsyningstilsynet genoptager afgørelse af 18. marts 2020 i sag 18/12085 om Dinel 
A/S´ indtægtsramme for så vidt angår opgørelse af akkumulerede energisparedifferen-
cer, jf. § 26 i energisparebekendtgørelsen. 

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-
ningstilsynet.dk, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet undtager fortrolige 
oplysninger om AURA Rådgivning A/S’ økonomi fra den offentliggjorte version. 

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 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 
 
 
Carsten Smidt 
Direktør 
 


