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Afgørelse om markedsmæssigheden 
af Verdo Hillerød Elnet A/S’ (nu N1 Hil-
lerød A/S) aftaler om energibesparel-
ser for kalenderåret 2014 

 

RESUMÉ 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennem-
føre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibe-
sparelser. Verdo Hillerød El-net A/S (nu N1 Hillerød A/S) blev ved mail af 9. februar 
2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om ener-
gibesparelser i kontrolåret 2014. 
 
Verdo Hillerød El-net A/S har på anmodning oplyst, at der den 17. december 2012 blev 
indgået en aftale om realisering af energibesparelser med afdelingen Verdo Energiråd-
givning i det på daværende tidspunkt koncernforbundne Verdo Entreprise A/S. Aftalen, 
der var udfærdiget som en rammeaftale og var gældende for hele kalenderåret 2014, 
benævnes i det følgende ”rammeaftalen”.  
 
Verdo Hillerød El-net A/S har fremsendt et udateret papir fra Verdo Energirådgivning 
uden underskrift, hvori er angivet en budgetpris for 2014 på 43,5 øre/kWh, et ener-
gisparemål på 4.170.115 kWh og den samlede budgetterede omkostning til 1.814.000 
kr., der faktureres i 12 rater. Herefter foretages slutopgørelse. 
 
Verdo Hillerød El-net A/S har oplyst, at netvirksomheden i 2014 købte indberetnings-
klare energibesparelser på i alt 3.529.922,77 kWh, og at der i forbindelse med årsop-
gørelsen for 2014 er blevet foretaget en opjustering af prisen på energibesparelser fra 
43,5 øre/kWh til 53,0 øre/kWh med virkning for hele 2014. Opjusteringen medførte, at 
den samlede pris steg til 1.870.907 kr. 
 
Den fremsendte dokumentation har ikke godtgjort, at aftalen var markedsmæssig, her-
under har netvirksomheden ikke dokumenteret, at den opjusterede pris i rammeaftalen 
var markedsmæssig. 
 
Forsyningstilsynet nedsætter ud fra en samlet konkret vurdering af en række forhold i 
forbindelse med transaktionen skønsmæssigt den markedsmæssige pris i rammeafta-
len for kontrolåret til 1.447.268,02 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 41,0 øre/kWh.  
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Forsyningstilsynet påtaler, at Verdo Hillerød El-net A/S tilsidesatte kravet om, at net-
virksomheder skal udarbejde en kortfattet beskrivelse af den valgte metode for sikring 
af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen, og at beskrivelsen skal vedlægges afta-
len som et bilag. Det påtales også, at Verdo Hillerød El-net A/S tilsidesatte kravet om, 
at dokumentationen for aftalers markedsmæssighed skal udarbejdes løbende. 
 
Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Verdo Hillerød El-net A/S´ betalinger er fastsat 
på grundlag af en omkostningsfordeling i afdelingen Verdo Energirådgivning i det på 
daværende tidspunkt koncernforbundne Verdo Entreprise A/S, som indebærer kryds-
subsidiering af Verdo Entreprise A/S. 
 
Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 
78 b i lov om elforsyning.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Verdo Hillerød Elnet A/S (nu N1 Hil-
lerød A/S) fremsendte dokumentation ikke kan godtgøre, at rammeaftalen af 17. de-
cember 2012 med Energirådgivningen var markedsmæssig. Forsyningstilsynet fast-
sætter herefter ud fra en samlet konkret vurdering af en række forhold i forbindelse 
med transaktionen skønsmæssigt den markedsmæssige pris i rammeaftalen for kon-
trolåret til 1.447.268,02 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 41,0 øre/kWh, jf. § 46, 
stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. Den fastsatte pris bevirker, at prisen i aftalen ned-
sættes med 423.638,98 kr. 
 
Forsyningstilsynet påtaler, at Verdo Hillerød El-net A/S tilsidesatte kravet om, at der, 
når en aftale indgås, skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse af den valgte metode for 
sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. Beskrivelsen skulle have været 
vedlagt aftalen som et bilag, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Forsyningstilsynet påtaler også, at Verdo Hillerød El-net A/S tilsidesatte kravet om, at 
dokumentationen for aftalers markedsmæssighed skal udarbejdes løbende, jf. § 46, 
stk. 2, 2-3. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Verdo Hillerød El-net A/S´ betalinger er fastsat 
på grundlag af en omkostningsfordeling i afdelingen Verdo Energirådgivning i det på 
daværende tidspunkt koncernforbundne Verdo Entreprise A/S, som indebærer kryds-
subsidiering af Verdo Entreprise A/S, idet visse af søsterselskabets omkostninger til at 
opfylde aftaler med koncerneksterne selskaber regnskabsmæssigt overføres til om-
kostninger, der indgår i beregningen af prisen til de koncerninterne elnetvirksomheder. 
Dette er i strid med § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.  
 
Forsyningstilsynet genoptager Energitilsynets afgørelse af 31. august 2015 i sagen 
12/09075 om Verdo Hillerød Elnet 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 transmissionsvirksomheder 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 netvirksomheder. 
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Forsyningstilsynet genoptager afgørelse af 2. januar 2020 i sagen 18/12121 om N1 
Hillerød A/S´ indtægtsramme for 2017 for så vidt angår afgørelsen om energisparedif-
ferencer, herunder opgørelse af den akkumulerede energisparedifference, jf. § 26 i be-
kendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i net- og distributions-
selskaber. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 
 

SAGSFREMSTILLING  

Den 5. februar 2018 udtog Forsyningstilsynet Verdo Hillerød El-net A/S (nu N1 Hillerød 
A/S) til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om realisering af 
energibesparelser for kontrolåret 2014.  
 
Den 9. februar 2018 bad Forsyningstilsynet netvirksomheden om materiale angående 
markedsmæssighed af energispareaftaler for kalenderåret 2014, herunder bl.a. om:  
 
 Dokumentation for, at aftalerne med koncernforbundne og interesseforbundne 

virksomheder er indgået på markedsmæssige vilkår.  
 Oplysning om baggrunden for prisfastsættelsen af transaktionerne med de kon-

cernforbundne eller interesseforbundne virksomheder, herunder oplysning om 
den valgte prisfastsættelsesmetode, gerne belyst ved en funktions- og risikoana-
lyse med henblik på at finde sammenlignelighed til ikke-koncernforbundne trans-
aktioner (transaktioner mellem uafhængige parter) samt en beskrivelse af kriteri-
erne for fastsættelsen af vederlagets størrelse. 

 Oplysning om eventuelle eksterne transaktioner, der er anvendt som sammenlig-
ningsgrundlag, og oplysninger om, hvem disse eksterne transaktioner er indgået 
med.  

 
Netvirksomheden N1 Hillerød A/S, CVR nr. 31055148, havde ifølge CVR-registret i 
kontrolåret 2014 virksomhedsnavnet Verdo Hillerød El-net A/S (04.01.2010 - 
16.08.2018). Virksomheden var i 2014 ejet af Verdo A/S (100 pct.), CVR nr. 25481968. 
Verdo A/S ejede (100 pct.) i 2014 også Verdo Teknik A/S, CVR nr. 25481992, som 
ifølge CVR-registret i 2014 havde virksomhedsnavnet Verdo Entreprise A/S. Virksom-
hederne var i kontrolåret 2014 dermed koncernforbundne. Fra 1. september 2019 
overgik ejerskabet af Verdo Hillerød El-net A/S, der samtidig ændrede navn til N1 Hil-
lerød A/S, til Eniig Forsyning A/S. 
 
Ved mail af 19. marts 2018 fremsendte netvirksomheden dokumentation for markeds-
mæssighed, herunder skriftlig rammeaftale (mellem Verdo Hillerød El-net A/S og afde-
lingen Verdo Energirådgivning i Verdo Entreprise A/S). Netvirksomheden anførte bl.a. 
følgende: ”Vi har valgt en cost model hvor omkostninger i forbindelse med at opnå 
energibesparelser er lig med prissætningen over for det forpligtende netselskab. Dette 
betyder at der er et økonomisk resultat på 0 kr. for året 2014 for såvel det udførende 
selskab som Verdo Hillerød El-net A/S.” Som svar på en anmodning om oplysning om 
eventuelle eksterne transaktioner, der er anvendt som sammenligningsgrundlag, og 
oplysninger om, hvem disse eksterne transaktioner er indgået med, oplyste netvirk-
somheden: "Ikke aktuel for Verdo Hillerød Elnet A/S". 
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Netvirksomheden vedlagde som bilag til aftalen et udateret papir fra Verdo Energiråd-
givning uden underskrift, hvori er angivet en budgetpris for energisparearbejde for Hil-
lerød Elnet A/S for 2014 på 43,5 øre/kWh. I papiret er energisparemålet angivet til 
4.170.115 kWh og den samlede budgetterede omkostning til 1.814.000 kr. Herefter er 
anført: ”Faktureres i 12 rater. Herefter slutopgørelse.” 
 
Ved mail af 22. juni 2018 anmodede Forsyningstilsynet netvirksomheden om yderli-
gere materiale, idet det af netvirksomheden fremsendte materiale ikke dokumenterede, 
at aftalerne var indgået på markedsmæssige vilkår. Der var bl.a. ikke foretaget en op-
gørelse af omkostningsgrundlaget og de anvendte allokeringsnøgler eller foretaget en 
sammenlignelighedsanalyse. Der var uoverensstemmelse mellem den indberettede 
pris til energisparebenchmark og prisen i den indsendte aftale. Forsyningstilsynet an-
modede bl.a. netvirksomheden om en redegørelse for den koncerninterne leverandørs 
omkostningsgrundlag i den pågældende aftale, hvor der var anvendt kost plus. Om-
kostninger skulle opdeles i hovedkategorier, og fristen for indsendelse af materialet var 
den 10. august 2018. 
 
Ved mail af 13. august 2018 anmodede netvirksomheden om fristforlængelse til den 
24. august 2018. Forsyningstilsynet forlængede den 13. august 2018 fristen til den 24. 
august 2018. 
   
Ved mail af 28. august 2018 fremsendte netvirksomheden den pr. 1. januar 2014 gæl-
dende aftale, idet det ikke var den rigtige aftale, netvirksomheden tidligere havde frem-
sendt, og bekræftede, at det alene havde haft en aftale om energibesparelser i det på-
gældende år. Den senest fremsendte aftales pkt. 6 Budget og målsætning indeholder 
bl.a. følgende bestemmelse: 
 
”Med relation til nærværende samarbejdsaftale er der årligt sat en målsætning og der-
med udarbejdet budget for realiserede energibesparelser og forventede udgifter.” 
 
Netvirksomheden vedlagde en oversigt over posterne i omkostningsgrundlaget for den 
koncerninterne aftale. Netvirksomheden forklarede om priserne, at 43,5 øre/kWh var 
en budgetpris, at den faktisk afregnede pris var 53,3 øre/kWh, og at årsagen til forskel-
len mellem disse var, at energisparearbejdet i 2014 var i en vækstfase, bl.a. fordi ener-
gisparemålet året forinden var blevet øget med 40 % med højere priser/tilskud til følge. 
Der skulle derfor indgås nye og dyrere aftaler med aktører og virksomheder. Netvirk-
somheden henviste også til, at det samtidig havde stort fokus på kvalitetssikringsarbej-
det. Netvirksomheden oplyste, at disse omkostninger blev fordelt pro rata i forhold til 
de energisparekrav, der var til Verdos el-netselskaber. 
 
I den vedlagte omkostningsbase udgør omkostningerne til post 5430 – køb af energi-
projekter fra underleverandører alternativt tilskud til slutbruger (eksterne omkostninger) 
637.153 kr., mens omkostningerne til alle poster bortset fra post 5430 (interne omkost-
ninger) udgør 1.233.754 kr. 
 
Ved mail af 7. november 2018 anmodede Forsyningstilsynet netvirksomheden om 
yderligere materiale, navnlig en redegørelse for Energirådgivningen i Verdo Entreprise 
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A/S’ (herefter Energirådgivningen) omkostninger på type samt en redegørelse for om-
kostningernes funktion i forhold til energibesparelser, herunder om det var omkostnin-
ger, der kunne direkte henføres til bogføring, eller om de var allokeret via allokerings-
nøgle. I sidstnævnte tilfælde blev netvirksomheden anmodet om den anvendte alloke-
ringsnøgle, samt den omkostningsbase, som allokeringsnøglen relaterede sig til. Fri-
sten for indsendelse af materialet var den 21. november 2018. 
 
Forsyningstilsynet forlængede den 22. november 2018 fristen til den 5. december 
2018. 
 
Ved mail af 4. december 2018 oplyste netvirksomheden bl.a., at Energirådgivningen i 
2014 solgte energibesparelser til Verdo Hillerød El-net A/S, Verdo Randers El-net A/S, 
Verdo Varme A/S og eksterne, ikke koncernforbundne kunder. Energirådgivningens 
omkostninger til eksterne, ikke koncernforbundne kunder var opgjort på separate pro-
jekter, som kunne henføres direkte til bogføringen. Omkostninger til Verdo Hillerød El-
net A/S, Verdo Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S, var bogført samlet på konti i 
Energirådgivningen, og var allokeret ud til de respektive selskaber via en fordelings-
nøgle. Fordelingsnøglen tog udgangspunkt i den mængde energibesparelser i kWh, 
som var realiseret i 2014 for de enkelte selskaber. Netvirksomheden vedlagde en ver-
sion af oversigten over posterne i omkostningsgrundlaget for den koncerninterne aftale 
med uddybende kommentarer om de enkelte kontis funktion i forhold til energibespa-
relser.  
 
Ved mail af 16. maj 2019 anmodede Forsyningstilsynet om yderligere oplysninger. 
Tilsynet bad bl.a. om kopi af aftaler og fakturaer vedrørende den koncerninterne leve-
randørs (Energirådgivningen) eksterne ikke kontrollerede transaktioner i 2014 (salg af 
energibesparelser til uafhængige parter). Tilsynet havde i den forbindelse også behov 
for oplysninger om Energirådgivningens omkostningsgrundlag ved tilvejebringelse af 
de indberetningsberettigede energibesparelser, der var solgt til uafhængige parter. 
Omkostningerne skulle opdeles i hovedkategorier, særligt hhv. omkostninger til Energi-
rådgivningens egne aktiviteter og omkostninger/økonomiske tilskud til underleverandø-
rer/slutkunder. 
 
Forsyningstilsynet bad også netvirksomheden om at sende kopi af korrespondance 
med Energirådgivningen vedrørende uventede udgifter til kvalitetssikring i 2014, og op-
lysning om tidspunktet for indgåelse af aftale om: a) budgetprisen for kvalitetssikring i 
2014 og b) justering af priserne (til den faktisk afregnede pris på 53,0 øre/kWh), samt 
kopi af korrespondance med Energirådgivningen vedrørende disse spørgsmål. Netvirk-
somheden skulle yderligere oplyse, om Verdo Hillerød El-net A/S i forbindelse med 
indgåelsen af aftalen af 17. december 2012 med Verdo Entreprise A/S’s om energibe-
sparelser havde udarbejdet et bilag til aftalen med en kortfattet beskrivelse af den me-
tode, netvirksomheden havde valgt for at sikre markedsmæssigheden af prisfastsæt-
telsen. I givet fald bad Forsyningstilsynet om at modtage kopi af dette.  
 
Verdo Hillerød El-net A/S oplyste i mail af 7. juni 2019 bl.a., at det ikke var i besiddelse 
af de ønskede oplysninger om Energirådgivningens samhandel med eksterne parter. 
Netvirksomheden oplyste, at der i efteråret 2013 var lagt et budget for året 2014 for 
energisparearbejdet, som omfattede alle omkostninger (tilskud, aktørkøb, administra-
tion og løn m.v.). Den samlede forventede omkostning blev faktureret månedsvis i lige 
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store rater fra Energirådgivningen til Verdo Hillerød el-net. Ved årets udgang blev de 
realiserede omkostninger og leverede energiprojekter (kWh) opgjort og en efterregule-
ring fandt sted året efter. 
 
Verdo Hillerød El-net A/S bemærkede, at Energirådgivningen i 2014 førte særskilt 
regnskab således, at Energirådgivningens aktiviteter/omkostninger kun relaterede sig 
til energisparearbejdet under Energiselskabernes energispareordning. Den tidligere 
fremsendte aftale udgjorde det samlede aftalegrundlag mellem de to parter. 
 
Netvirksomheden fremsendte samtidig kopi af 12 månedlige fakturaer på hver 
151.166,67 kr. Netvirksomheden erkendte, at finansielle udgifter på i alt 300 kr. (under 
posterne 7430ff) ikke burde indgå i kostbasen efter kost plus-metoden.  
 
Netvirksomheden fremsendte i mail af 13. juni 2019 et bilag benævnt ”Årsrapport 
2014. Årlig statusrapport for Verdo Energirådgivning og den tilhørende energispareind-
sats”, der var udarbejdet i marts 2015, og hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
  

"Året blev ledelsesmæssigt indledt med at foretage indberetningen for året 
2013. Som en konsekvens af dokumentation af varierende kvalitet og en tidli-
gere stikprøverapport med mange anmærkninger, rettes fokus på øget kvalitet 
i dokumentationen af de enkelte spareprojekter. Checklister udarbejdet af 
Dansk Fjernvarme tages i brug på de enkelte specifikke projekter. Ligeledes 
fastlægges en ny praksis omkring alle kravene i ”aftalekæden” beskrevet i 
Energispare bekendtgørelsen. Alt sammen med henblik på at leve op til kra-
vene samt i en evt. stikprøve at levere den ønskede kvalitet ”up front”. 
… 
Markedet er præget af store stigninger i tilskudsudbetalinger, specielt i købe- 
og 3. parts aktørmarkedet. Markedsprisen vurderes at være steget med 10 
øre, svarende til 30% stigning på bare et år. Denne store stigning i tilskudsde-
len kombineret med få interne besparelser har betydet, at energirådgivningens 
budget må efterreguleres i opadgående retning (virkning på 2015 opkrævning 
til forbrugerne). 
… 
Energirådgivning indfriede for de 3 Verdo Net 72 % af målkravene til realise-
rede besparelser i 2014. Målkravet var samlet på 36.876 MWh og den sam-
lede opnåede besparelse var på 26.533 MWh.  
 
Med et budget på kr. 13.636.418,- giver det en gennemsnitspris per MWh på 
496 kr. 
 
Der er i 2014 udbetalt tilskud for i alt 7.3 Mio. kr." 

 
Forsyningstilsynet rykkede i mail af 14. juni 2019 netvirksomheden for en række oplys-
ninger, som tilsynet i mail af 16. maj 2019 havde bedt netvirksomheden om. Forsy-
ningstilsynet anførte i den forbindelse bl.a., at tilsynet forstod det af netvirksomheden i 
mail af 19. marts 2018 oplyste – om, at eksterne transaktioner anvendt som sammen-
ligningsgrundlag ikke var aktuelt for netvirksomheden – således, at netvirksomheden i 
forbindelse med udarbejdelsen af dokumentationen for aftalens markedsmæssighed 
ikke havde lavet en sammenligning af den kontrollerede transaktion med ikke kontrol-
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lerede transaktioner. Det skulle man efter den prisfastsættelsesmetode, som netvirk-
somheden oplyste, det havde anvendt. Netvirksomheden havde derfor efter tilsynets 
opfattelse ikke udarbejdet en tilstrækkelig dokumentation for aftalens markedsmæssig-
hed. 
 
Netvirksomheden var forpligtet til at give Forsyningstilsynet oplysninger om den kon-
cerninterne leverandørs (Energirådgivningen) eksterne ikke kontrollerede transaktioner 
i 2014 til brug for tilsynets skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæssige pris 
efter elforsyningslovens § 46, stk. 2. Forsyningstilsynet bad om at modtage de anførte 
oplysninger senest den 20. juni 2019. Hvis tilsynet ikke havde modtaget oplysningerne 
fra netvirksomheden senest på denne dato, ville tilsynet træffe afgørelse i sagen på 
det foreliggende grundlag. 
 
Ved mail af 17. juni 2019 rykkede Forsyningstilsynet i tilslutning til mail af 14. juni 2019 
for en række andre oplysninger som tilsynet i mail af 16. maj 2019 havde bedt netvirk-
somheden om. Forsyningstilsynet bad i den forbindelse bl.a. netvirksomheden oplyse 
et nærmere tidspunkt (end det hidtil anførte) for indgåelse af aftale om: a) budgetpri-
sen for kvalitetssikring i 2014 og b) justering af priserne (til den faktisk afregnede pris 
på 53,0 øre/kWh). Endelig bad tilsynet netvirksomheden om udtrykkeligt at oplyse, 
hvorvidt Verdo Hillerød El-net A/S i forbindelse med indgåelsen af aftalen af 17. de-
cember 2012 med Energirådgivningen om energibesparelser havde udarbejdet et bilag 
til aftalen. Forsyningstilsynet bad om at modtage de anførte oplysninger senest den 
24. juni 2019. Hvis Forsyningstilsynet ikke havde modtaget oplysningerne fra selskabet 
senest på denne dato, ville tilsynet træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grund-
lag.  
 
Forsyningstilsynet gav ved mails af 21. og 25. juni 2019 netvirksomheden varsel om, at 
hvis tilsynet ikke senest den 28. juni 2019 henholdsvis den 2. juli 2019 havde modtaget 
de oplysninger, som tilsynet ved mails af 14. og 17. juni 2019 bad netvirksomheden 
om, ville tilsynet meddele netvirksomheden påbud om at bringe forholdet, der stred 
mod loven, i orden straks. 
 
Forsyningstilsynet udsatte på Verdo Hillerød El-net A/S´ anmodning ved mail af 28. 
juni 2019 fristerne for netvirksomhedens fremsendelse af supplerende oplysninger, 
som var angivet i Forsyningstilsynets mails af 21. og 25. juni 2019, til den 12. juli 2019. 
 
Netvirksomheden besvarede i mail af 11. juli 2019 Forsyningstilsynets mails af 16. maj 
2019, 14. og 17. juni 2019 og fremsendte en række bilag. Netvirksomheden anførte 
bl.a., at man med det i mailen og de vedhæftede bilag anførte ønskede at kommuni-
kere et sammenligningsgrundlag, og at man hermed havde dokumenteret markeds-
mæssig adfærd i forhold til de kontrollerede transaktioner. Netvirksomheden oplyste, at 
man nu har opgjort omkostningerne til køb af energiprojekter (fra underleverandører 
alternativt tilskud til slutkunder - post 5430) specifikt i forhold til de projekter, der faktisk 
var indberettet i 2014. 
 
Netvirksomheden konstaterede på den baggrund, at den tidligere i mail af 4. december 
2018 fremsendte pro rata opgørelse med gennemsnitlige omkostninger, ikke gav et 
retvisende billede af de enkelte netselskabers omkostningsfordeling. Netvirksomheden 
anførte, at der hermed var rettet op på dette forhold.  
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Netvirksomheden oplyste, at justering af prisen i praksis var sket i forbindelse med års-
opgørelsen for 2014 på energispareområdet. Netvirksomheden anførte som dokumen-
tation for godkendt regnskab 2014 at vedlægge referat af bestyrelsesmøde den 7. april 
2015 i Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Hillerød Elforsyning A/S. Det fremgik heraf, 
at bestyrelsen godkendte årsrapporterne for 2014 for Verdo Hillerød El-net og Verdo 
Hillerød Elforsyning.  
 
Netvirksomheden fremsendte i mail af 11. juli 2019 som bilag G, I og J tre eksterne 
ikke-kontrollerede aftaler mellem Energirådgivningen og henholdsvis Allingåbro Var-
menet A.M.B.A., Gassum-Hvidsten Varme A.M.B.A. og Vivild varmeværk A.M.B.A. 
(med uafhængige parter).  
 
Netvirksomheden angav i bilag A for hver aftale/transaktion hhv. en specifik omkost-
ning, som Forsyningstilsynet opfattede var lig med størrelsen af den samlede betaling 
for levering af energibesparelser efter aftalen, og en omkostning til Underleverandø-
rer/Slutkunder. Netvirksomheden opgjorde i bilag C-F i forhold til hver enkelt aftale om-
kostninger til køb af energiprojekter (fra underleverandører alternativt tilskud til slutbru-
ger – post 5430) specifikt i forhold til de projekter, der faktisk var indberettet i 2014. De 
samlede eksterne omkostninger udgør 1.064.565,19 kr. i den koncerninterne, kontrol-
lerede transaktion. 
 
Netvirksomheden oplyste, at Energirådgivningen havde videresolgt energibesparelser 
til indkøbspris for både de kontrollerede og ikke kontrollerede transaktioner. Netvirk-
somheden beskrev i bilag A til mail af 11. juli 2019 de funktioner, Energirådgivningen 
varetog i forhold til henholdsvis Verdo Hillerød El-net A/S og eksterne kunder. Netvirk-
somheden anførte, at forskellen mellem hvilke ydelser, der var leveret efter enkelte af-
taler, forklarede forskellen i omkostningsgrundlaget. 
 
Netvirksomheden fremsendte samtidig kopi af fakturaer, hvoraf fremgår, at Energiråd-
givningen i de eksterne transaktioner med Gassum-Hvidsten Varme A.M.B.A. og Vivild 
varmeværk A.M.B.A. havde faktureret til en enhedspris på 34 øre/kWh for energibe-
sparelser og på 6 øre/kWh for administration af aftalen. Af fakturaer vedrørende den 
eksterne transaktion med Allingåbro Varmenet A.M.B.A. fremgår, at Energirådgivnin-
gen havde faktureret til en enhedspris på 38 øre/kWh for energibesparelser og på 3 
øre/kWh for administration af aftalen. 
 
Af bilag C fremgår, at der i transaktionen med Verdo Hillerød Elnet A/S blev realiseret 
energibesparelser i 2014 på 3.529.922,77 kWh. Af en vedlagt mail (bilag K) fremgår, at 
underskrevet aftale med Allingåbro Varmenet A.M.B.A vedrørende 2014 angiveligt var 
scannet den 4. februar 2014, og af udklip i denne mail fremgår, at denne fil senest blev 
ændret denne dato.  
 
Netvirksomheden fremsendte endelig referat af afdelingsmøde den 22. januar 2014 
(bilag R), hvoraf fremgår, at Verdo på daværende tidspunkt oplevede et øget pres på 
salgsprisen af energibesparelser, hvilket lagde et yderligere pres på netvirksomhedens 
mulighed for at købe energibesparelser. Det øgede fokus på pris skyldtes bl.a., at for-
syningsselskaberne havde højere sparemål, offentliggørelse af sparemål, politisk 
bombe (evt. kommende udbud af energibesparelser). Derudover mærkede Verdo også 
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et øget tilskudspres pga. større kendskab til ordningen, den generelle konkurrencesitu-
ation og krav om høj ROI (Return on Investment). 
 
Netvirksomheden bekræftede ved mail af 16. juli 2019, at omkostningerne til Energi-
rådgivningens egne aktiviteter i forhold til hver enkelt aftale kunne opgøres ved at 
trække den i bilag A angivne omkostning til underleverandører/slutkunder fra den i bi-
lag A angivne specifikke omkostning.  
 
Netvirksomheden fremsendte ved mail af 17. juli 2019 på baggrund af spørgsmål fra 
Forsyningstilsynet en korrigeret udgave af det tidligere ved mail af 11. juli 2019 frem-
sendte bilag A (som er en opsummerende oversigt) og oplyste, at de i bilag C-F an-
givne omkostninger er omkostninger til underleverandører/slutkunder og omfattede alle 
omkostninger til underleverandører/slutkunder i forhold til hver enkelt aftale.  
 
I mail af 15. august 2019 fremsendte netvirksomheden bl.a. et bilag C, hvori det er 
specificeret, hvad der er tilskud til slutkunder, og hvad der er køb fra eksterne leveran-
dører.  
 
Forsyningstilsynet meddelte i mail af 9. september 2019 bl.a., at det af netvirksomhe-
den ved mail af 11. juli 2019 og tidligere korrespondance fremsendte materiale ikke 
udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at de ved mail af 11. juli 2019 fremsendte af-
taler vedrørende Energirådgivningens eksterne salg af energibesparelser i 2014 var 
sammenlignelige med aftalen mellem Verdo Hillerød Elnet A/S og Energirådgivningen. 
Netvirksomheden havde derfor ikke fremlagt en dokumentation, der kunne danne 
grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af, om netvirksomhedens aftale af 17. de-
cember 2012 med Energirådgivningen om realisering af energibesparelser i 2014 var 
markedsmæssig.  
 
På baggrund af oplysningerne i netvirksomhedens mails af 11., 16. og 17. juli 2019 be-
mærkede Forsyningstilsynet desuden, at det ud fra netvirksomhedens materiale var 
muligt at beregne de samlede omkostninger til Energirådgivningens egne aktiviteter i 
den koncerninterne, kontrollerede transaktion med Verdo Hillerød El-net A/S til 
806.293,88 kr. Forsyningstilsynet anførte videre, at netvirksomheden ikke havde fore-
taget nogen opdeling i hovedkategorier af omkostningerne til Energirådgivningens 
egne aktiviteter ved tilvejebringelse af de indberetningsberettigede energibesparelser, 
der var solgt efter aftalen med Verdo Hillerød El-net A/S og Energirådgivningens afta-
ler med uafhængige parter. Efter tilsynets opfattelse gjorde den dokumentation, net-
virksomheden havde fremsendt, det ikke i tilstrækkeligt omfang muligt at sammenligne 
kostbasen for den kontrollerede transaktion med kostbasen for de ikke kontrollerede 
transaktioner. N1 Hillerød El-net A/S havde derfor efter Forsyningstilsynets vurdering 
ikke udarbejdet tilstrækkelig dokumentation for, at kostbasen for den kontrollerede 
transaktion var markedsmæssig og sammenlignelig med kostbasen for de ikke kontrol-
lerede transaktioner. 
 
Forsyningstilsynet bad på den baggrund netvirksomheden om bl.a. følgende oplysnin-
ger til brug for Forsyningstilsynets skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæs-
sige pris:  
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"For så vidt angår energibesparelser en opgørelse, hvori den samlede omsæt-
ning og de samlede omkostninger for Energirådgivningen i Verdo Entreprise 
A/S er segmenterede efter de enkelte aktiviteter, herunder det koncerninterne 
salg af energibesparelser til henholdsvis Verdo Hillerød Elnet A/S, Verdo Ran-
ders El-net A/S og Verdo Varme A/S og de eksterne salg af energibesparelser 
til uafhængige parter. Indirekte og administrative omkostninger, der dækker 
hele virksomhedens (Verdo Entreprise A/S) forretning, skal fordeles på de en-
kelte aktiviteter efter fordelingsnøgler (allokeringssnøgler), der tager højde for 
ressourceforbruget i den enkelte aktivitet. De direkte omkostninger skal under-
opdeles, herunder en selvstændig opgørelse af udbetalte tilskud. 
 
Denne opgørelse skal gøre det muligt at sammenligne den nettoavance, Ener-
girådgivningen i Verdo Entreprise A/S har opnået på transaktionen med Verdo 
Hillerød Elnet A/S, med en nettoavance, som uafhængige virksomheder har 
opnået i lignende transaktioner." 

 
Netvirksomheden fremsendte ved mail af 1. oktober 2019 bl.a. som bilag 2 en risiko- 
og funktionsanalyse for Verdo Hillerød El-net A/S og de koncerneksterne aftaler i 
2014, hvor de 3 eksterne aftaler blev behandlet under ét, da de var enslydende mht. 
ydelsesbeskrivelsen. Analysen er vedlagt som bilag til denne afgørelse. Netvirksomhe-
den anførte bl.a. i risiko- og funktionsanalysen, at følgende ydelser alene blev leveret i 
den koncerninterne transaktion: Servicering af lokale aktører/håndværkere/boligfor-
eninger i netområdet, Skoleundervisning og "Bedre Bolig" - Konsulentuddannelse støt-
tet af Ministeriet. Netvirksomheden anførte også, at en del ydelser omhandlede mar-
kedsrettede aktiviteter så som opsøgende salg, marketingmateriale, markedsføring og 
direkte omkostninger til drift af afdelingens salgsaktiviteter. Disse ydelser var i sagens 
natur fremadrettede. Nogle aktiviteter resulterede i hurtigt realiserede projekter og an-
dre blev realiseret i den efterfølgende aftaleperiode. Omkostninger til disse aktiviteter 
påhvilede alle net, dog med det forbehold at en øget aktivitet i løbet af året ville belaste 
kostbasen for egne net, da der her var sket en efterregulering ved årets afslutning. I ri-
sikoanalysen blev det i forhold til de fleste ydelser i de eksterne transaktioner anført, at 
det ikke var muligt at efterregulere ved øget kostbase. 
 
Netvirksomheden fremsendte samtidig en kostbase/oversigt for året 2014 over omsæt-
ning og omkostninger i Energirådgivningen, segmenteret på de enkelt aktiviteter for 
alle koncern eksterne net samlet samt for hver af Verdos koncernforbundne net. 
Denne segmenterede omkostningsbase indeholdt i forhold til de eksterne, ikke kontrol-
lerede transaktioner ("eksterne net") en lang række poster, hvor der ikke var beregnet 
omkostninger, hvorimod der var beregnet omkostninger til alle disse poster i forhold til 
den kontrollerede transaktion med Verdo Hillerød El-net A/S og de to andre kontrolle-
rede transaktioner med Verdo Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S. 
 
I den segmenterede omkostningsbase udgør den forholdsmæssige fordeling af Energi-
rådgivningens lønomkostninger i omkostningsbasen til energirådgivning, koncernin-
terne ydelser, administration og kvalitetssikring (lønandele) i de eksterne, ikke kontrol-
lerede transaktioner henholdsvis 65,0%, 0,0 %, 25,0% og 10,0% af Energirådgivnin-
gens samlede omkostninger til lønafregning i alt (post 4999). De tilsvarende lønandele 
i de tre koncerninterne, kontrollerede transaktioner udgør henholdsvis 45,0%, 20,0 %, 
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25,0% og 10,0% af Energirådgivningens samlede omkostninger til lønafregning i alt 
(post 4999). 
 
I den segmenterede omkostningsbase udgør omkostningerne til post 5430 – køb af 
energiprojekter fra underleverandører alternativt tilskud til slutbruger (eksterne omkost-
ninger) i den koncerninterne, kontrollerede transaktion med Verdo Hillerød El-net A/S 
1.064.565 kr., mens omkostningerne til alle poster bortset fra post 5430 (interne om-
kostninger) udgør 806.342 kr. 
 
Forsyningstilsynet bad ved mail af 18. november 2019 bl.a. netvirksomheden om fak-
tura vedrørende Energirådgivningens opkrævning af forskellen mellem budgetprisen 
på 43,5 øre/kWh for energibesparelser i 2014 og den faktiske afregnede pris på 53,0 
øre/kWh (slutopgørelse) i henhold til aftale af 17. december 2012. samt to fakturaer 
vedrørende Energirådgivningens opkrævning af forskellen mellem budgetprisen for 
energibesparelser i 2014 og den faktiske afregnede pris ide to andre kontrollerede 
koncerninterne transaktioner (slutopgørelse) med Verdo Randers El-net A/S og Verdo 
Varme A/S. 
 
Netvirksomheden fremsendte ved mail af 22. november 2019 en faktura på 853.093,00 
kr., der udgjorde Energirådgivningens slutopgørelse og regulering af energibesparelser 
i 2014 over for Verdo Hillerød El-net A/S, samt to fakturaer, der indeholdt Energirådgiv-
ningens slutopgørelse i de to kontrollerede koncerninterne transaktioner med Verdo 
Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S. Netvirksomheden anførte i den forbindelse, 
at et beløb på 910.000 kr., som netvirksomheden i 2013 havde betalt for meget til 
Energirådgivningen, var blevet overført til 2014 som forudbetaling. 
 
Efter anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendte netvirksomheden ved mail af 25. 
november 2019 dokumentation for de faktisk foretagne betalinger for energibesparel-
ser leveret i 2014. Netvirksomheden vedlagde i den forbindelse bl.a. en kreditnota af 
17. august 2015 fra Energirådgivningen på 853.093,00 kr. vedrørende regulering af 
energibesparelser i 2014 til netvirksomheden. 
 
Efter anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendte netvirksomheden ved mail af 16. 
januar 2020 allokeringsnøgler, der lå til grund for fordelingen på de enkelte aktiviteter 
af omkostninger, der dækkede hele Verdo Entreprise A/S’ forretning. 
 
Efter anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendte netvirksomheden ved mail af 17. 
marts 2020 fakturaer vedrørende opkrævning af a conto-betalinger for køb af energi-
besparelser i 2014 i Energirådgivningens to kontrollerede koncerninterne transaktioner 
med Verdo Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S. 

OPSUMMERING AF SAGENS ØKONOMISKE FAKTA 

Forsyningstilsynet lægger efter sagens samlede oplysninger følgende faktiske oplys-
ninger om de økonomiske forhold til grund for sagens behandling: 
 
Tabel 1 er en sammenskrivning af regnskabsoplysninger i den segmenterede omkost-
ningsbase, netvirksomheden fremsendte ved mail af 1. oktober 2019.  
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Tabel 1 Resultat for salg af ekstern energirådgivning i Energirådgivningen i Verdo En-
treprise A/S, 2014 efter den koncerninterne transaktion. 
 

Aktiviteter Hillerød Elnet A/S Forklaring 
Nettoomsætning 1.870.907,04 kr. Faktureret beløb, herun-

der 910.000 kr., netvirk-
somheden i 2013 havde 
betalt for meget og over-
ført til 2014 som forudbe-
taling 

Tilskud 1.064.565,00 kr. Udbetalte tilskud  
Bruttoavance 805.933,04 kr. Nettoomsætningen fra-

trukket direkte omkostnin-
ger (i alt 1.064.974 kr.) 

Indirekte omkostninger 789.395,00 kr. 
 

Indirekte omkostninger, 
herunder lønomkostnin-
ger  

Nettoavance 16.538,04 kr. Bruttoavance fratrukket 
indirekte omkostninger. 

Net kostplusmargin [16.538,04 * 100] 
[1.854.369-1.064.565 = 
789.804] 
 
=     2,0939 % 
 

Nettoavance / samlede 
omkostninger (eksklusiv 
det udbetalte tilskud) 

Driftsomkostninger 789.395 kr.   
Berry Ratio [805.933,04 

789.395] 
 
= 1,02095027 

Bruttoavance / Driftsom-
kostninger 

 
Note: De indirekte omkostninger fordeles efter fakturaer, der kan henføres direkte til Energirådgivnin-

gen (kan henføres til testede aktivitet). Dog anvendes følgende allokeringsnøgler for: post 4110 AUB 

og 4120 Øvrige sociale udgifter (Antal medarbejdere ansat i Verdo Entreprise A/S. Energirådgivnin-

gens andel udgør 3%.), post 5720 Administrationsbidrag (Omsætning i afdelingerne. Energirådgivnin-

gens andel udgør 5%), og post 6310 Husleje (Antal m2 bygningsareal. Energirådgivningens andel ud-

gør 6%). 
 

SAGENS PARTER 
N1 Hillerød A/S, CVR nr. 31055148 er part i sagen, og en medarbejder i N1 A/S, har 
personlig fuldmagt til at fungere som partsrepræsentant, jf. § 8 i forvaltningsloven. 
 
HØRING 
Et afgørelsesudkast har været sendt i partshøring hos N1 Hillerød A/S fra den 28. april 
2020 til den 19. maj 2020.  
 
Den 19. maj 2020 fremsendte N1 Hillerød A/S et høringssvar med bilag. N1 Hillerød 
A/S vedlagde i den forbindelse et dokument med bemærkninger fra Verdo A/S. 
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Forsyningstilsynet berigtigede ved mail af 19. maj 2020, at der i et afsnit i punkt E på s. 
36 i udkastet til afgørelsen mangler et: ”ikke” i en sætning, hvilket er meningsforstyr-
rende. Forsyningstilsynet bad om at modtage eventuelle bemærkninger i den anled-
ning senest den 25. maj 2020. N1 Hillerød har ikke fremsendt bemærkninger til berigti-
gelsen. 
 

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 elforsyning1 
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 skøns-
mæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skønsmæssigt fastsatte 
pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af den kollektive el-
forsyningsvirksomhed. 

 
Den nugældende § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning har følgende ordlyd:  
 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virk-
somheder, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markeds-
mæssige vilkår. 
 
Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletids-
punktet. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumen-
tation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne 
danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssig-
hed. Dokumentationen forelægges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis 
markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsy-
net skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris, jf. dog stk. 3. Den 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012. 
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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 overføre midler mellem interesseforbundne virksomheder. 
 
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 lovforslagets bemærk-
ninger til de enkelte bestemmelser2, at det ved opfyldelse af dokumentationskravet i 
forbindelse med indgåelse af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet beskri-
velse af den valgte metode for sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. 
Beskrivelsen 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. Dokumentationen skal kunne 
danne grundlag for en vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed. 
 
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 20123.  

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

3 Lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 
Energinet.dk. 
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Af bemærkninger til det lovforslag, L 176, der lå til grund for lovændringen, fremgår, at 
kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber løbende skal sikre, at de af-
taler, de indgår, er på markedsmæssige vilkår, og at de på en solid måde kan rede-
gøre for aftalernes markedsmæssighed samt være i besiddelse af den fornødne do-
kumentation for markedsmæssigheden af deres aftaler.  
 
Efter § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning kan Forsyningstilsynet, hvis markeds-
mæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, skønsmæssigt fastsætte den markeds-
mæssige pris. I bemærkningerne til bestemmelsen er det forudsat, at Forsyningstilsy-
net vil udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s Guidelines for Transfer Pricing 
og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Dokumentationspligten«. 
 
Spørgsmålet om, hvilke omkostninger der kan indregnes i de priser, som elnetvirk-
somheden kan opkræve hos elforbrugere, reguleres bl.a. af § 69, stk. 1, i lov om elfor-
syning, 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 beløbsmæs-
sige 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 at realisere energibesparelser indgår i 
elnetvirksomhedens indtægtsramme uden for omkostningsrammen og forrentnings-
rammen. Det betyder bl.a., at omkostninger til at realisere energibesparelser kan op-
kræves i forholdet 1:1 hos forbrugerne. 
 
Det er i forarbejderne til lov om elforsyning4 forudsat, at Forsyningstilsynet ved vurde-
ringen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning vil udøve sit skøn 

 
4 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26. 
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inden for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines (”TPG”)5 og SKATs juridi-
ske vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten” (”SKATs juridiske vejled-
ning”)6. 
 
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). 
 
Verdo Hillerød El-net A/S har angivet, at virksomheden i sin dokumentation anvender 
kost plus-metoden, hvorfor denne metode beskrives kort i det følgende. Da Forsy-
ningstilsynet som led i tilsynets valg af den mest egnede prisfastsættelsesmetode har 
prøvet, om den fri markedsprismetode og den transaktionsbaserede nettoavanceme-
tode kan anvendes i sagen, beskrives også disse metoder. 
 
Kost plus-metoden fastsætter de interne afregningspriser mellem forbundne parter ved 
at tage udgangspunkt i de omkostninger, der medgår i produktionen af et produkt eller 
en tjenesteydelse, og hertil lægge den avance, som en uafhængig part ville opnå ved 
en sammenlignelig transaktion. Avancetillægget (mark-up procenten) findes ved at 
sætte avancen for en sammenlignelig, uafhængig transaktion i forhold til de direkte og 
indirekte produktionsomkostninger ved den uafhængige transaktion. De direkte og indi-
rekte omkostninger ved den kontrollerede transaktion, tillagt det således fundne mar-
kedsmæssige avancetillæg, udgør armslængdeprisen for den kontrollerede transak-
tion, jf. TPG 2.45 og 2.46.  
 
Når kost plus-metoden anvendes, er det ikke nødvendigvis de produkter eller ydelser, 
som indgår i transaktionen, der skal være sammenlignelige. De primære sammenlig-
nelighedsfaktorer er kontraktvilkår, parternes funktioner, aktiver og risici i forhold til 
transaktionen. Ved fastsættelsen af avancetillægget kan andre faktorer konkret også 
have betydning, jf. TPG 2.47, jf. 2.29-2.34. 
 
Når det markedsmæssige avancetillæg er lagt fast, medfører kost plusmetoden, at ind-
tjeningen hos leverandøren i den kontrollerede transaktion afhænger af, hvor mange 
omkostninger der henregnes til den kontrollerede transaktion; er kostbasen høj bliver 
indtjeningen høj(ere), og er kostbasen lav bliver indtjeningen lav(ere). Det er derfor vig-
tigt at være opmærksom på, at kostbasen for den kontrollerede transaktion er mar-
kedsmæssig og sammenlignelig med kostbasen for de ikke kontrollerede transaktio-
ner, Der skal i den forbindelse redegøres for allokeringen af omkostninger mellem den 
kontrollerede transaktion og andre transaktioner (f.eks. transaktioner med tredjemand 

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

6 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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eller andre kontrollerede transaktioner, som ikke undergives en samlet armslængde-
tes, jf. TPG 2.50 - 2.52, 2.56 og 2.58 og Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2018, s. 
546ff og s. 570f. 
 
Ved kost plus-metoden er det normalt de direkte og de indirekte omkostninger7, som 
indgår i kostbasen. De indirekte produktionsomkostninger skal fordeles efter de mest 
hensigtsmæssige og relevante kriterier, jf. TPG 2.54. 
 
Det er ved brugen af kost plus-metoden vigtigt, at der er overensstemmelse i måden 
hvorpå de forskellige omkostningskategorier opgøres og indregnes for henholdsvis 
den kontrollerede transaktion og den uafhængige transaktion, hvormed der sammen-
lignes. Der kan fx opstå et problem, hvis den kontrollerede transaktion ikke inkluderer 
eller ekskluderer de samme typer af omkostninger som den uafhængige transaktion. 
Det er af samme grund også vigtigt, at regnskabsprincipperne, der er anvendt ved op-
gørelsen af omkostningerne for henholdsvis den kontrollerede og uafhængige transak-
tion, er sammenlignelige, jf. TPG 2.52. 
 
Ved anvendelse af kost plus-metoden (samt ved TNMM, hvor der bruges en omkost-
ningsbaseret Profit Level Indicator (PLI)), skal der videre tages stilling til, om der skal 
beregnes et avancetillæg på alle omkostninger. Denne problemstilling er især relevant 
i forhold til afholdte gennemstrømnings- og tredjemandsomkostninger, da der på disse 
omkostninger allerede én gang er indregnet et markedsmæssig avancetillæg.  Som 
udgangspunkt skal der indregnes et tillæg på de samme omkostninger, som avancetil-
lægget for de sammenlignelige transaktioner er beregnet på. Det er i alle tilfælde vig-
tigt, at der sammenlignes på samme omkostningsniveau/grundlag, jf. TPG 2.50, 2.99, 
2.100 og 7.35. 
 
Ulemper ved anvendelse af kost plus-metoden er bl.a., at det kan være vanskeligt at 
finde sammenlignelige data på bruttoavanceniveau, at det kan være vanskeligt at af-
grænse de relevante indirekte produktionsomkostninger, og at kost plus-metoden kan 
give et incitament til på papiret at øge eller reducere omkostningsbasen hos den te-
stede part, for derved at overføre midler imellem interesseforbundne virksomheder, 
hvilket er i strid med intentionerne i lovens prisbestemmelser. 
 
Forsyningstilsynet henviser i øvrigt til SKATs juridiske vejledning afsnit CD.11.4.1.3 om 
kost plus-metoden. 
 
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 

 
7 En virksomheds omkostninger kan, jf. TPG 2.53 normalt inddeles i tre kategorier: a) De direkte om-

kostninger ved at fremstille varer eller ydelser som fx råvarer. b) De indirekte omkostninger ved frem-
stillingen som fx omkostninger til reparationsafdelingen angående vedligeholdelse af det udstyr, der 
anvendes til at fremstille forskellige produkter. Selv om disse omkostninger er nært forbundet med 
fremstillingsprocessen, kan de være fælles for mange varer eller ydelser, og de vil derfor ofte være 
fordelt efter en bestemt fordelingsnøgle. c) Virksomhedens øvrige driftsudgifter, fx udgifter til tilsyn, 
generalomkostninger og administrative omkostninger. 
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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). TNMM tager udgangspunkt i 
nettoavancen i en kontrolleret transaktion. Til brug for sammenligningen med de ikke 
kontrollerede transaktioner, beregnes der med udgangspunkt i nettoavancen et nøgle-
tal (Profit Level Indicators - PLI), der normalt angives som marginer (en procentsats). 
Ved TNMM sammenlignes det relevante nøgletal for den kontrollerede transaktion 
med det tilsvarende nøgletal for en sammenlignelig, uafhængig transaktion. 
Den transaktionsbaserede nettoavancemetode 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, regnskabsprincipper og funkti-
oner, og fordi det er muligt at benytte en databaseundersøgelse af nettoavancer i lig-
nende virksomheder som uafhængigt sammenligningsgrundlag, jf. TPG pkt. 2.68 og 
2.75. 
 
Anvendelse af metoden er dog stadig betinget af, at alle kravene til sammenlignelig-
hed mellem transaktionerne er opfyldt. At TNMM er mindre følsom er således ikke ens-
betydende med, at priser kan fastsættes ved beregning af et simpelt gennemsnit af 
indtjeningen i branchen eller på baggrund af tommelfingerregler. Se TPG 2.74 til 2.81, 
jf. 2.64. 
 
Teknikken, der anvendes til prisfastsættelse ved brug af TNMM, svarer principielt til 
teknikken, der er anvendes ved videresalgsmetoden og kost plusmetoden, jf. TPG pkt. 
2.64. Forskellen består alene i, at det er nettoavancen og ikke bruttoavancen, som er 
grundlaget for sammenligningen.  
 
Når det relevante nøgletal (PLI) er lagt fast, medfører TNMM lige som kost plusmeto-
den, at indtjeningen hos leverandøren i den kontrollerede transaktion afhænger af, 
hvor mange omkostninger, der henregnes til den kontrollerede transaktion; er kostba-
sen høj bliver indtjeningen høj(ere), og er kostbasen lav bliver indtjeningen lav(ere). 
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at kostbasen for den kontrollerede trans-
aktion er markedsmæssig og sammenlignelig med kostbasen for de ikke kontrollerede 
transaktioner, jf. jf. TPG 2.50 - 2.52, 2.56 og 2.58, jf. 2.64, SKATs juridiske vejledning 
afsnit CD.11.4.1.4, jf. CD.11.4.1.3 om TNMM henholdsvis kost plus-metoden og Jens 
Wittendorff, Transfer Pricing, 2018, s. 549f, jf. s. 570f. Der skal i den forbindelse rede-
gøres for allokeringen af omkostninger mellem den kontrollerede transaktion og andre 
transaktioner (f.eks. transaktioner med tredjemand eller andre kontrollerede transaktio-
ner, som ikke undergives en samlet armslængdetest)8. 

 
8 Direkte variable omkostninger disponeres pr. produktenhed, mens indirekte variable produktionsom-

kostninger må allokeres på produkterne på grundlag af allokeringsnøgler. Hvis omkostningsbasen 
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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-
hold til et andet nøgletal, der beskriver virksomhedens væsentligste funktioner. Nøgle-
tallet 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. Net cost plus margin beskriver nettoavancen i forhold til 
virksomhedens samlede omkostninger. Den bestemmer således det afkast, man kan 
tilskrive en virksomheds samlede omkostninger og anvendes ofte, når den testede 
virksomhed primært udfører produktionsaktiviteter, jf. TPG pkt. 2.82 til 2.108. Nøgletal-
let, der beskrive virksomhedens PLI, vælges efter den testede virksomheds primære 
funktioner. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt den koncerninterne aftale om realisering af energi-
besparelser mellem netvirksomheden Verdo Hillerød El-net A/S (nu N1 Hillerød A/S) 
og afdelingen Verdo Energirådgivning i det koncernforbundne Verdo Entreprise A/S 
(herefter Energirådgivningen) blev indgået på markedsmæssige 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 el-forsy-
ningsvirksomhed.  

 
omfatter kapacitetsomkostninger, må disse allokeres mellem de testede transaktioner og andre 
transaktioner, f.eks. gennem omkostningspuljer, fordelingsnøgler eller -satser. 
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Kravet om aftalers markedsmæssighed blev indsat ved lov nr. 375 af 2. juni 1999.  
 
N1 Hillerød A/S er en kollektiv elforsyningsvirksomhed, 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 elforsy-
ning, der trådte i kraft den 1. juli 2012.  
 
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. 
 
Netvirksomheden har under sagens behandling ikke fremsendt dokumentation, der – 
efter en eller flere af de fem transfer pricing prisfastsættelses-metoder, der er anvist i 
TPG og SKATs juridiske vejledning – har kunnet godtgøre at rammeaftalen for 2014 
var markedsmæssig, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., jf. § 46, stk.  1, i lov om elforsyning eller 
har kunnet danne grundlag for Forsyningstilsynets skønsmæssige fastsættelse af den 
markedsmæssige pris efter disse metoder, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. 
Se nærmere nedenfor i afsnittet om netvirksomhedens dokumentation. 
 
Den af netvirksomheden fremsendte dokumentation har dog efter en samlet konkret 
vurdering af en række forhold i forbindelse med transaktionen kunnet danne grundlag 
for Forsyningstilsynets skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæssige pris, jf. § 
46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. 
 
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. 
 
Herefter foretages valg af transfer pricing-metode (og evt. PLI), udvælgelse af (de 
mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner, sammenlignelighedsjusteringer og 
tolkning og anvendelse af data til fastlæggelse af armslængde pris (og vilkår). 
  
DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION i 2014, RAMMEAFTALEN 

 
N1 Hillerød A/S har fremsendt dokumentation for, at der er indgået endelig, skriftlig af-
tale om realisering af energibesparelser for kontrolåret 2014. Aftalen blev underskrevet 
den 17. december 2012 og var gældende for hele kalenderåret 20149. Aftalen forelå 
dermed i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning. 
Aftalen var udfærdiget som en rammeaftale mellem Verdo Hillerød El-net A/S og Ener-
girådgivningen. 
 

 
9 Aftalen var efter pkt. 8 gældende, indtil den opsiges af en af parterne eller revideres som følge af en 

ny energisparebekendtgørelse. 
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N1 Hillerød A/S har oplyst, at netvirksomheden ikke har indgået andre aftaler om reali-
sering af energibesparelser. 
 
Aftalens pkt. 6 Budget og målsætning indeholder bl.a. følgende bestemmelse: 
”Med relation til nærværende samarbejdsaftale er der årligt sat en målsætning og der-
med udarbejdet budget for realiserede energibesparelser og forventede udgifter.” 
 
Netvirksomheden har som bilag til aftalen sendt et udateret papir fra Energirådgivnin-
gen uden underskrift, hvori er angivet en budgetpris for energisparearbejde for Hillerød 
Elnet A/S for 2014 på 43,5 øre/kWh. I papiret er energisparemålet angivet til 4.170.115 
kWh og den samlede budgetterede omkostning til 1.814.000 kr., der faktureres i 12 ra-
ter. Herefter foretages slutopgørelse. 
 
Netvirksomheden har oplyst, at netvirksomheden i 2014 købte indberetningsklare 
energibesparelser på i alt 3.529.922,77 kWh, og at der i forbindelse med årsopgørel-
sen for 2014 blev foretaget en opjustering af prisen på energibesparelser fra 43,5 
øre/kWh til 53,0 øre/kWh. med virkning for hele 2014. Opjusteringen medførte, at den 
samlede pris steg til 1.870.907 kr. 
 
Der foreligger 12 månedlige fakturaer på 151.166,67 kr. til et samlet beløb på 
1.814.000,04 kr. og en faktura med slutopgørelse i 2014 med regulering af energibe-
sparelser for 2014 på 853.093,00 kr. Netvirksomheden har endvidere oplyst, at 
910.000 kr., som netvirksomheden i 2013 havde betalt for meget, var blevet overført til 
2014 som forudbetaling.  
 
Netvirksomheden har ikke vedlagt et aftalebilag til aftalen, der gør rede for, hvordan 
kravet om markedsmæssighed er sikret opfyldt i forbindelse med aftalens indgåelse, 
men har til spørgsmål om udarbejdelse af aftalebilag oplyst, at aftalen af 17. december 
2012 udgør det samlede aftalegrundlag. Kravet efter § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om 
elforsyning er således tilsidesat. Forsyningstilsynet påtaler denne tilsidesættelse.  
 
Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at netvirksomheden ikke løbende har udar-
bejdet skriftlig dokumentation for, at den indgåede aftale om energibesparelser var 
markeds-mæssig. Dette krav er således tilsidesat. Forsyningstilsynet påtaler også 
dette forhold, jf. § 46, stk. 2, 2 og 3. pkt., i lov om elforsyning. 
 
 
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.  
 
SAMMENLIGNING AF KONTROLLEREDE TRANSAKTION OG ENERGIRÅDGIVNIN-
GENS EKSTERNE UAFHÆNGIGE TRANSAKTIONER 
 
Forsyningstilsynet har som led i sagens behandling modtaget oplysninger om tre uaf-
hængige, potentielt sammenlignelige eksterne transaktioner. Netvirksomheden har 
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som bilag G, I og J til mail af 11. juli 2019 fremsendt kopi af tre eksterne aftaler mellem 
Energirådgivningen og henholdsvis Allingåbro Varmenet A.M.B.A., Gassum-Hvidsten 
Varme A.M.B.A. og Vivild varmeværk A.M.B.A. 
 
 
SAMMENLIGNELIGHED 
 
For at kunne anvende den eksterne rådgivning som sammenligningsgrundlag i en mar-
kedsmæssighedsvurdering, skal denne aktivitet være sammenlignelig med salget af 
energibesparelser i 2014 efter rammeaftalen.  
 
Af TPG pkt. 1.36 fremgår, at fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i trans-
aktionerne og sammenlignes indbyrdes.  
 
1. Kontraktuelle vilkår for transaktionen.  
2. Funktioner, aktiver og risici samt hvordan disse påvirker værditilførslen for de ydel-
ser, transaktionen angår.  
3. Den leverede ydelse efter kontrakten.  
4. De økonomiske omstændigheder for parterne samt i det marked, parterne opererer 
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 henviser i øvrigt til SKATs juridiske vejledning afsnit CD.11.5. og 
11.5.8. om sammenlignelighedsanalyse og sammenlignelighedsjusteringer. 
 
N1 Hillerød A/S har i det fremsendte materiale ikke foretaget en sammenligning mel-
lem på den ene side kontraktvilkårene i netvirksomhedens (kontrollerede transaktion) 
aftale af 17. december 2012 med Energirådgivningen og på den anden side kontrakt-
vilkårene i de ved mail af 11. juli 2019 fremsendte tre eksterne aftaler mellem Energi-
rådgivningen og henholdsvis Allingåbro Varmenet A.M.B.A., Gassum-Hvidsten Varme 
A.M.B.A. og Vivild varmeværk A.M.B.A. 
 
Forsyningstilsynet har i nedenstående skema lavet en sådan sammenligning. 
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 Koncerninternt 
salg 

Koncerneksterne salg 

Aftaleparter Verdo Hillerød Elnet 
A/S og Energiråd-
givningen i Verdo 
Entreprise A/S 

Allingåbro Var-
menet A.M.B.A. 
og Energirådgiv-
ningen i Verdo 
Entreprise A/S 

Gassum-Hvidsten 
Varme A.M.B.A. 
og Energirådgiv-
ningen i Verdo En-
treprise A/S 

Vivild varmeværk 
A.M.B.A. ogEner-
girådgivningen i 
Verdo Entreprise 
A/S 

Aftalt volu-
men 

(+ købt volu-
men) 

4.170.115 kWh 
energibesparelser i 
201410.  

Den realiserede 
energibesparelse i 
2014 er på 
3.529.922 kWh.  

530.000 kWh  

Energirådgivnin-
gen har fakture-
ret 530.000 kWh. 

 

184.000 kWh  

Energirådgivnin-
gen har faktureret 
184.178 kWh. 

 

361.000 kWh 

Energirådgivningen 
har faktureret 
360.840 kWh. 

 

Samlet pris Budgetteret 
1.814.000 kr. 

 

Faktureret 
1.870.907,04 kr. 

Fast pris 217.300 
kr. 

 

Faktureret 
222.022,00 kr.11  

Fast pris 73.600 
kr. 

 

Faktureret 
73.671,20 kr. 

Fast pris 144.400 kr. 

 

 

Faktureret 
144.336,00 kr. 

Aftalt en-
hedspris 

(+enhedspris 
efter regule-
ring) 

43,5 øre/kWh, bud-
getpris for 2014 i det 
ved mail af 19. 
marts 2018 frem-
sendte udaterede 
papir fra Verdo 
Energirådgivning 
uden underskrift 

 

Opjusteret til 53,0 
øre/kWh. 

Fast pris 38 
øre/kWh  
+ 
omkostninger til 
administration af 
aftalen på 3 
øre/kWh 

 

Energirådgivnin-
gen har fakture-
ret til en pris på 
38 øre/kWh for 
energibesparel-
ser og på 3 
øre/kWh for ad-
ministration af af-
talen. 

Fast pris 38 
øre/kWh  
+ 
omkostninger til 
administration af 
aftalen på 4 
øre/kWh 

 

Energirådgivnin-
gen har dog faktu-
reret til en pris på 
34 øre/kWh for 
energibesparelser 
og på 6 øre/kWh 
for administration 
af aftalen. 
 

Fast pris 38 
øre/kWh  
+ 
omkostninger til ad-
ministration af afta-
len på 4 øre/kWh  
 
Energirådgivningen 
har dog faktureret til 
en pris på 34 
øre/kWh for energi-
besparelser og på 6 
øre/kWh for admini-
stration af aftalen 
 

Aftaledato 17. december 2012, 
dog antagelig årlig 
budgetfastsættelse 
af pris og mængde 

4. februar 
2014?12 

 

21. februar 2014 26. februar 2014 

 
10 Jf. aftale af 17. december 2012 sammenholdt med energisparemålet i det ved mail af 19. marts 2018 

fremsendte udaterede papir fra Verdo Energirådgivning. 

11 Inklusiv 4.722 kr. til administration af 157.400 kWh i eget net a 3 øre/kWh. 

12 Udateret aftale. Netvirksomheden har oplyst, at underskrevet aftale er scannet 4. februar 2014. 
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Betalingsvil-
kår 

"a conto pris" faktu-
reres i 12 rater, her-
efter slutopgørelse.  

På fakturaer anført: 
betalingsdato (faktu-
radato), Ved beta-
ling efter forfaldsda-
toen beregnes rente 
med nationalbank-
enes udlånsrente 
(0,20 %) + 8 % pa. 
Salgs- og leverings-
betingelser findes 
på Verdo.dk 

Faktisk forudbeta-
ling, idet 910.000 
kr., som netvirksom-
heden havde betalt 
for meget i 2013,  
blev overført til 
2014. 

En betaling (Fak-
tura efter indbe-
retning, dog se-
nest 1. marts) 

På fakturaer an-
ført: betaling 14 
dage, Ved beta-
ling efter forfalds-
datoen beregnes 
rente med natio-
nalbankenes ud-
lånsrente (0,05 
%) + 8 % pa. 
Salgs- og leve-
ringsbetingelser 
findes på 
Verdo.dk 

En betaling (Fak-
tura efter indberet-
ning, dog senest 
1. marts) 

På fakturaer an-
ført: betaling 14 
dage, Ved betaling 
efter forfaldsda-
toen beregnes 
rente med natio-
nalbankenes ud-
lånsrente (0,05 %) 
+ 8 % pa. Salgs- 
og leveringsbetin-
gelser findes på 
Verdo.dk 

En betaling (Faktura 
efter indberetning, 
dog senest 1. marts) 

På fakturaer anført: 
betaling 14 dage, 
Ved betaling efter 
forfaldsdatoen be-
regnes rente med 
nationalbankenes 
udlånsrente (0,05 
%) + 8 % pa. Salgs- 
og leveringsbetingel-
ser findes på 
Verdo.dk 

Øvrige vilkår Ifølge netvirksomhe-
den er der adgang 
til efterregulering (se 
aftalens pkt. 6). 
 
Energirådgivningen 
foretager (pkt. 4) re-
gistrering, dokumen-
tering og indberet-
ning. 
 
Aftalen er gældende 
indtil den opsiges el-
ler revideres som 
følge af en ny ener-
gisparebekendtgø-
relse (pkt. 8). Kon-
trakten kan opsiges 
med 3 mdr. varsel. 
 

 

 

Aftalen indehol-
der ikke regule-
ringsadgang.  
 
Energirådgivnin-
gen foretager re-
gistrering, doku-
mentering, ind-
beretning, kvali-
tetssikring og au-
ditering. 
 
Aftalen vedrører 
energisparefor-
pligtelsen i 2014, 
men genforhand-
les hvert år umid-
delbart efter ind-
beretning, dog 
senest den 1/4. 
 
Kontrakten kan 
ikke opsiges i 
kontraktåret (kan 
opsiges umiddel-
bart efter indbe-
retning). 

Aftalen indeholder 
ikke reguleringsad-
gang, men Energi-
rådgivningen har 
nedsat prisen (fra 
42 øre/kWh til 40 
øre/kWh samlet). 
 
Energirådgivnin-
gen foretager regi-
strering, dokumen-
tering, indberet-
ning, kvalitetssik-
ring og auditering. 
 
Aftalen genfor-
handles hvert år 
umiddelbart efter 
indberetning, dog 
senest den 1/4. 
 
Kontrakten kan 
ikke opsiges i kon-
traktåret (kan opsi-
ges umiddelbart 
efter indberetning). 

Aftalen indeholder 
ikke reguleringsad-
gang, men Energi-
rådgivningen har 
nedsat prisen (fra 42 
øre/kWh til 40 
øre/kWh samlet).  
 
Energirådgivningen 
foretager registre-
ring, dokumentering, 
indberetning, kvali-
tetssikring og audite-
ring. 
 
Aftalen vedrører 
energispareforplig-
telsen i 2014, men 
genforhandles hvert 
år umiddelbart efter 
indberetning, dog 
senest den 1/4. 
 
Kontrakten kan ikke 
opsiges i kontrakt-
året (kan opsiges 
umiddelbart efter 
indberetning). 

 
 

Netvirksomheden har i bilag A til mail af 11. juli 2019 fremsendt følgende beskrivelse 
af de funktioner, Energirådgivningen varetog i forhold til henholdsvis Verdo Hillerød El-
net A/S og de eksterne kunder: 
 

”Leverancer på tværs af netselskaber 
Årlig intern og årlig ekstern auditering af energispareprojekterne 
Levere minimum 100% af det årlige besparelsesmål, dvs. energispareprojek-
ter. 
Indberetning af ”kWh” besparelsesprojekter til Dansk Fjernvarme 
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Al kommunikation, dokumentation og mødeaktivitet i forbindelse med eventuel 
stikprøvekontrol, særtilsyn, undersøgelse eller anden henvendelse fra myndig-
hederne på området. 
Al kommunikation med Dansk fjernvarme ifm. indberetningen af besparelser, 
herunder løbende opdateringer/nye krav som måtte komme. 
Fuld inddragelse af netselskabets egne energibesparelser (eks. rørisole-
ring/netbesparelser/konverteringer) i besparelsespuljen. 
Tilskudsudbetaling. 
Hvis projekter underkendes, kompenseres netselskabet med nye kwh inden 
for den fastsatte budgetramme. 
Alle øvrige ydelser vedr. økonomi, kundesupport m.v. er ikke en del af kon-
trakten. 
 
Leverancer som ikke er fælles13  
Internetportal for private kunder, udbetaling af tilskud, kunderådgivning, drift 
og support. 
Energirådgivningsbesøg, erhverv, privat & offentlig. 
Servicering af lokale aktører/håndværkere/boligforeninger i netområdet. 
Månedlig statusrapport omkring besparelsesarbejdet, indeholdende status på 
mål, indberettede projekter samt generel orientering om området til eks. Direk-
tion, bestyrelse m.v. 
Mulighed for telefon/mail rådgivning i alm åbningstid, minimum 2 medarbej-
dere til 
rådighed på energirådgivningen til private & erhvervsvirksomheder. 
Telefonrådgivning & kundesupport til 15.000 private kunder til energirådgiv-
ning 
Skoleundervisning 
"Bedre Bolig" - Konsulentuddannelse støttet af Ministeriet  
Generel markedsføring ift. nye rådgivningskunder” 

 
Netvirksomheden har i mail af 11. juli 2019 anført, at forskellen mellem, hvilke ydelser 
der blev leveret efter de enkelte aftaler, forklarer forskellen i omkostningsgrundlaget. 
 
Netvirksomheden fremsendte i bilag 2 til mail af 1. oktober 2019 en risiko- og funkti-
onsanalyse for Verdo Hillerød El-net A/S og aftalerne med de koncerneksterne virk-
somheder i 2014, som er vedlagt som bilag til denne afgørelse. Netvirksomheden an-
førte i den forbindelse, at de tre aftaler med eksterne netvirksomheder er behandlet 
under ét, da de er enslydende mht. ydelsesbeskrivelsen. 

VÆSENTLIGE PRISBESTEMMENDE FORSKELLE I DE INTERNE SAMMEN-
LIGNINGSGRUNDLAG 
 
Forsyningstilsynet anerkender, at aftalevilkårene i et vist omfang i forhold til de leve-
rede realydelser er sammenlignelige, og at alle fire transaktioner angår køb af energi-
besparelser til fuldstændig opfyldelse af energisparemålene for de købende virksom-
heder gældende for et eller flere år. Selv om aftalen i den koncerninterne transaktion 

 
13 Forsyningstilsynet opfatter dette således, at disse ydelser ikke leveres i eksterne transaktioner. 
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er indgået mere end et år forud for de eksterne, ses der dog efter den koncerninterne 
transaktion at være sket en årlig budgetfastsættelse af pris og mængde for 2014 i nær 
tidsmæssig afstand af indgåelsen af de eksterne. 
 
Forsyningstilsynet konstaterer dog, at der er væsentlige forskelle på de aftalte mæng-
der og øvrige kontraktvilkår, idet netvirksomheden har anført, at den kontrollerede 
transaktion indeholder vilkår om justering af prisen efter årets forløb, der har medført 
en ændring af den faktisk betalte pris, og at der er forskel på adgangen til at opsige af-
talerne, navnlig at der efter den kontrollerede transaktion er adgang hertil i løbet af året 
med 3 mdr. varsel.  
 
Forsyningstilsynet henviser i relation til forskellen på leverede mængder til, at Energi-
rådgivningen efter aftale af 17. december 2012 har leveret 3.529.922 kWh energibe-
sparelser til Verdo Hillerød El-net A/S i 2014. Derimod har Energirådgivningen efter de 
fremsendte eksterne aftaler, som Energirådgivningen har indgået med uafhængige 
parter, leveret henholdsvis 530.000 kWh (Allingåbro Varmenet A.M.B.A.), 360.840 
kWh (Vivild varmeværk A.M.B.A.) og 184.178 kWh (Gassum-Hvidsten Varme 
A.M.B.A.) i 2014. Forsyningstilsynet henviser også til, at de eksterne transaktioner 
først kan opsiges umiddelbart efter indberetning. 
 
Endvidere indeholder den kontrollerede transaktion vilkår om betaling af en a conto 
pris, der faktureres i 12 rater i løbet af året, hvorefter der efter årets forløb sker en slut-
opgørelse, hvilket i sig selv rummer mulighed for en vis forudbetaling, mens der i de 
uafhængige transaktioner foretages en betaling, efter at der er sket indberetning, dog 
senest 1. marts i året efter. Forsyningstilsynet fremhæver i den forbindelse, at der som 
oplyst af netvirksomheden desuden har været en faktisk adfærd efter den kontrolle-
rede transaktion, hvorefter i nærheden af halvdelen af den samlede betaling for 2014 
er blevet forudbetalt, idet 910.000 kr., som netvirksomheden havde betalt for meget i 
2013, var blevet overført til 2014. Konsekvensen af forudbetalingen og den justerede 
pris blev, at Energirådgivningen den 17/8 2015 sendte en kreditnota på 853.093,00 kr. 
til netvirksomheden.    
 
Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at der er forskel på, hvilke værdiskabende 
funktioner og risici, Energirådgivningen har håndteret i forbindelse med realiseringen af 
den koncerninterne transaktion sammenlignet med de uafhængige transaktioner. 
 
Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til, at følgende tre ydelser efter den ved 
mail af 1. oktober 2019 fremsendte risiko- og funktionsanalyse alene leveres i den kon-
cerninterne transaktion: Servicering af lokale aktører/håndværkere/boligforeninger i 
netområdet, Skoleundervisning og "Bedre Bolig" - Konsulentuddannelse støttet af Mini-
steriet. 
 
Forsyningstilsynet henviser også til, at netvirksomheden på den anden side i forhold til 
forpligtelsen til at levere minimum 100 pct. af det årlige energisparemål har anført, at 
der er en højere risiko (for Energirådgivningen) i de eksterne uafhængige transaktioner 
i et stigende tilskudsmarked, fordi salgsprisen er fast, hvorimod en evt. øget omkost-
ning i den koncerninterne transaktion kan viderefaktureres til netvirksomheden). Efter 
Forsyningstilsynets opfattelse indebærer det af netvirksomheden anførte sammenholdt 
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med det i mail af 11. juli 2019 anførte, om at Energirådgivningen har videresolgt til ind-
købspris for både de kontrollerede og ikke kontrollerede transaktioner reelt, at netvirk-
somheden i den koncerninterne transaktion har båret den fulde prisrisiko (risiko for 
prisudviklingen fra aftaleindgåelsen indtil leveringen). 
 
Efter Forsyningstilsynets opfattelse har de ovennævnte forskelle mellem den kontrolle-
rede transaktion og de eksterne, uafhængige transaktioner været egnet til væsentligt 
at påvirke prisen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer således, at forskellene i mængder, hvor den kontrollerede 
transaktion indeholder et større salg end de eksterne salg, umiddelbart kunne be-
grunde en lavere pris i den kontrollerede transaktion i forhold til de koncerneksterne. 
Dette skyldes, at afsætningsrisikoen for Energirådgivningen alt andet lige vil være la-
vere i et aftaleforhold med større aftalte mængder. 
 
Forsyningstilsynet vurderer tillige, at det i et aftaleforhold mellem uafhængige parter 
uden tvivl vil indebære en lavere pris, at hvis leverandøren accepteres at have en fak-
tisk adfærd, hvor der ikke leveres den aftalte mængde uden der i øvrigt kræves natu-
ralopfyldelse eller i øvrigt gøres brug af misligholdelsesbeføjelser. 
  
Ligeledes vurderer Forsyningstilsynet, at betalingsvilkårene i den koncerninterne kon-
trollerede transaktion med a conto betaling og en faktisk adfærd, hvor en væsentlig del 
af betalingen for 2014 er blevet forudbetalt, indebærer en stor likviditetsmæssig fordel 
for Energirådgivningen, der umiddelbart i sig selv kunne begrunde en lavere pris i den 
kontrollerede transaktion i forhold til de koncerneksterne. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på den anden side, at forskellen på adgangen til at opsige 
aftalerne og de tre funktioner, der alene leveres i den koncerninterne transaktion, i sig 
selv kunne begrunde en vis højere pris i den kontrollerede transaktion i forhold til de 
eksterne. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke er muligt at foretage rimelige justeringer for at 
korrigere for disse forskelle. Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at den kon-
cerninterne rammeaftale med Energirådgivningen ikke er sammenlignelig med de eks-
terne, uafhængige transaktioner.   

 

SÆRLIGT OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF OPJUSTERINGEN AF PRISEN 
 
Efter dagældende § 46, stk. 2, i lov om elforsyning skal aftaler, som kollektive elforsy-
ningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, foreligge i skriftlig form på aftale-
tidspunktet.  

 
Det fremgår af den dokumentation, netvirksomheden har fremlagt, at der i forbindelse 
med årsopgørelsen for 2014 er blevet foretaget en opjustering af prisen på energibe-
sparelser fra 43,5 øre/kWh til 53,0 øre/kWh. med virkning for hele 2014. 
 
Netvirksomhedens aftale af 17. december 2012 indeholder i pkt. 6 Budget og målsæt-
ning bl.a. følgende bestemmelse: 
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”Med relation til nærværende samarbejdsaftale er der årligt sat en målsætning 
og dermed udarbejdet budget for realiserede energibesparelser og forventede 
udgifter.” 

 
Netvirksomheden har som bilag til aftalen sendt et udateret papir fra Energirådgivnin-
gen uden underskrift, hvori er angivet en budgetpris for energisparearbejde for Hillerød 
Elnet A/S for 2014 på 43,5 øre/kWh. I papiret er energisparemålet angivet til 4.170.115 
kWh og den samlede budgetterede omkostning til 1.814.000 kr., der faktureres i 12 ra-
ter. Herefter foretages slutopgørelse. 
 
Forsyningstilsynet kan ikke anerkende netvirksomhedens anbringende om, at der er 
indgået aftale om en efterfølgende prisregulering efter opgørelse af de faktiske om-
kostninger. Forsyningstilsynet finder således ikke, at reguleringen af prisen er sket på 
markedsbestemte vilkår, idet det må antages, at en efterfølgende opjustering af en af-
tales pris med 21,8 procent ikke er i overensstemmelse med, hvad der kunne opnås 
mellem to uafhængige parter, og at en sådan opjustering af prisen i givet fald må 
kræve en udtrykkelig hjemmel i den indgåede aftale. Forsyningstilsynet bemærker, at 
den efterfølgende opjustering af enhedsprisen er fremkommet ved, at Energirådgivnin-
gen leverede en væsentlig mindre mængde energibesparelser i kWh samtidig med en 
mindre stigning i den samlede pris for energibesparelserne, hvilket ikke kan antages at 
være i overensstemmelse med, hvad der ville kunne opnås mellem to uafhængige par-
ter. 
 
Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at aftalen af 17. december 2012 
ikke indeholder udtrykkelige bestemmelser med prisen eller principper for fastsættel-
sen af prisen for de energibesparelser, der leveres efter aftalen. Aftalen indeholder hel-
ler ikke bestemmelser om mængden af energibesparelser, der leveres efter aftalen. 
Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse videre vægt på, at det dokument fra Verdo 
Energirådgivning, som netvirksomheden har fremsendt som bilag til aftalen, og hvori er 
angivet en budgetpris for 2014 på 43,5 øre/kWh, og den samlede budgetterede om-
kostning til 1.814.000 kr., der faktureres i 12 rater, hvorefter der foretages slutopgø-
relse, er et udateret papir uden underskrift. Forsyningstilsynet bemærker i den forbin-
delse, at kravet om skriftlighed er udtrykkeligt reguleret i § 46, stk. 2, i lov om elforsy-
ning, og blev indført af hensyn til energimyndighedens mulighed for at kontrollere afta-
ler indgået af kollektive elforsyningsvirksomheder14. 

EKSTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG  

FORSYNINGSTILSYNETS DATABASEUNDERSØGELSE FOR UAFHÆNGIG 
ENERGIRÅDGIVNING 
 
Som led i Forsyningstilsynets valg af den mest egnede prisfastsættelsesmetode, har 
tilsynet prøvet at vurdere om markedsmæssigheden af den kontrollerede transaktion 
kan dokumenteres efter den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM). 
 

 
14 Jf. bemærkninger til ændringsforslag nr. 9 i betænkning over forslag til lov nr. 494 af 9. juni 2004 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 
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Forsyningstilsynet har til brug for behandlingen af den foreliggende sag udarbejdet en 
databaseundersøgelse med en analyse af nettoavancer for uafhængige virksomheder, 
der udbyder rådgivning af en karakter, der kan sammenlignes med den energirådgiv-
ning, Energirådgivningen leverede i henhold til rammeaftalen med Verdo Hillerød El-
net A/S. 
  
Som nævnt nedenfor i afsnittet om netvirksomhedens dokumentation udelukker det 
forhold, at den ved mail af 1. oktober 2019 fremsendte segmenterede omkostnings-
base ikke giver et gyldigt og pålideligt billede af allokeringen (fordelingen) af Energiråd-
givningens samlede omkostninger til de enkelte interne poster ud på de enkelte eks-
terne og koncerninterne transaktioner, at denne omkostningsbase kan danne grundlag 
for en vurdering efter TNMM (og kost plusmetoden) af, om den opjusterede pris i den 
indgåede rammeaftale med Energirådgivningen var markedsmæssig. 
 
Forsyningstilsynet har på den baggrund finder ikke grundlag for at anvende den trans-
aktionsbaserede nettoavancemetode som prisfastsættelsesmetode i denne sag, her-
under at anvende databaseundersøgelsen som eksternt sammenligningsgrundlag. 
 
VALG AF METODE FOR PRISFASTSÆTTELSE  
NETVIRKSOMHEDENS FORSLAG TIL VALG AF PRISFASTSÆTTELSESMETODE 
Netvirksomheden har den 19. marts 2018 oplyst at have anvendt kost plus-metoden 
(cost plus method), hvor omkostninger i forbindelse med at opnå energibesparelser er 
lig med prissætningen over for det forpligtende netselskab, hvilket betyder, at der er et 
økonomisk resultat på 0 kr. for året 2014 for det udførende selskab. 
 
Den anvendte metode beror på transaktioner, som ikke er sammenlignelige med den 
kontrollerede transaktion, jf. de ovenstående afsnit. På den baggrund afviser Forsy-
ningstilsynet N1 Hillerød A/S’ metodevalg.  
 
ANDRE METODER (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. 
 
NETVIRKSOMHEDENS DOKUMENTATION AF AFTALENS MARKEDSMÆSSIGHED  
Som nævnt har N1 Hillerød A/S efter § 46, stk. 2, i lov om elforsyning pligt til at udar-
bejde dokumentation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige og at fremsende 
denne dokumentation til Forsyningstilsynet efter anmodning. Dokumentationen skal 
kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. 
 
Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at netvirksomheden løbende skal 
sikre, at de aftaler, de indgår, er på markedsmæssige vilkår, og at de på en solid måde 
kan redegøre for aftalernes markedsmæssighed samt være i besiddelse af den for-
nødne dokumentation for markedsmæssigheden af deres aftaler. 
 
Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, kan Forsyningstilsynet 
skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. I bemærkningerne til bestemmel-
sen er det forudsat, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af 
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OECD’s Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Do-
kumentationspligten«.  
 
Netvirksomheden har under denne sags behandling afgivet utilstrækkelige og misvi-
sende oplysninger over for Forsyningstilsynet om en lang række forhold som led i net-
virksomhedens afgivelse af dokumentation for transaktionens markedsmæssighed. 
Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse bl.a. til følgende forhold: 

A. Skiftende og modstridende forklaringer 
Netvirksomheden har under sagens behandling afgivet skiftende og indbyrdes mod-
stridende forklaringer om flere forhold som f.eks. tilstedeværelsen af uafhængige sam-
menligningsgrundlag og fordelingen af omkostningerne, herunder allokeringsnøgler. 
Dette forhold svækker gyldigheden og pålideligheden af netvirksomhedens dokumen-
tation. 
  
A.1. I relation til uafhængige sammenligningsgrundlag henviser Forsyningstilsynet til, 
at tilsynet ved mail af 9. februar 2018 bl.a. bad netvirksomheden om oplysning om 
eventuelle eksterne transaktioner, der er anvendt som sammenligningsgrundlag, og 
oplysninger om, hvem disse eksterne transaktioner er indgået med. Netvirksomheden 
oplyste hertil i mail af 19. marts 2018: "Ikke aktuel for Verdo Hillerød Elnet A/S". 
 
Forsyningstilsynet anførte i mail af 14. juni 2019, at tilsynet forstår dette således, at 
netvirksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af dokumentationen for aftalens 
markedsmæssighed ikke har lavet en sammenligning af den kontrollerede transaktion 
med ikke kontrollerede transaktioner. Det skal man efter den prisfastsættelsesmetode, 
som netvirksomheden oplyser, det har anvendt. 
 
Netvirksomheden fremsendte herefter ved mail af 11. juli 2019 kopi af tre eksterne af-
taler og anførte, at man med det i mailen og de vedhæftede bilag anførte ønsker at 
kommunikere et sammenligningsgrundlag, og at man hermed har dokumenteret mar-
kedsmæssig adfærd i forhold til de kontrollerede transaktioner. 
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Verdo A/S har i det som bilag til N1 Hillerød A/S’ høringssvar af 19. maj 2020 vedlagte 
dokument anført, at der på intet tidspunkt har været tale om, at netvirksomheden ikke 
ønskede at fremlægge Energirådgivningens eksterne ikke-kontrollerede transaktioner. 
 
Forsyningstilsynet finder ikke, at det af Verdo A/S anførte har nogen nævneværdig be-
tydning. Forsyningstilsynet henviser til, at elnetvirksomheden, der har dokumentations-
pligt efter § 46, stk. 2, i lov om elforsyning, som ovenfor nævnt har afgivet skiftende og 
indbyrdes modstridende forklaringer om eksistensen af eventuelle eksterne transaktio-
ner, der er anvendt som sammenligningsgrundlag.  
 
A.2. I relation til fordelingen af omkostningerne, herunder allokeringsnøgler, bad Forsy-
ningstilsynet om oplysninger herom i mails af 22. juni 2018, 7. november 2018 og 9. 
september 2019. I den sidstnævnte mail bad tilsynet til brug for skønsmæssig fastsæt-
telse af prisen om en opgørelse, hvor bl.a.: "Indirekte og administrative omkostninger, 
der dækker hele virksomhedens (Verdo Entreprise A/S) forretning, skal fordeles på de 
enkelte aktiviteter efter fordelingsnøgler (allokeringssnøgler), der tager højde for res-
sourceforbruget i den enkelte aktivitet." 
 
Ved mail af 28. august 2018 fremsendte netvirksomheden en oversigt over posterne i 
omkostningsgrundlaget for den koncerninterne aftale. Netvirksomheden har i mail af 4. 
december 2018 anført, at Energirådgivningens omkostninger til eksterne, ikke kon-
cernforbundne kunder er opgjort på separate projekter, som kan henføres direkte til 
bogføringen. Omkostninger til Verdo Hillerød El-net A/S, Verdo Randers El-net A/S og 
Verdo Varme A/S, er bogført samlet på konti i Energirådgivningen, og er allokeret ud til 
de respektive selskaber via en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i 
den mængde energibesparelser i kWh, som er realiseret i 2014 for de enkelte selska-
ber. 
 
Netvirksomheden anførte ved mail af 11. juli 2019 bl.a., at man nu har opgjort omkost-
ningerne til køb af energiprojekter (fra underleverandører alternativt tilskud til slutkun-
der - post 5430) specifikt i forhold til de projekter, der faktisk er indberettet i 2014. Net-
virksomheden konstaterede på den baggrund, at den tidligere i mail af 4. december 
2018 fremsendte pro rata opgørelse med gennemsnitlige omkostninger ikke giver et 
retvisende billede af de enkelte netselskabers omkostningsfordeling. Netvirksomheden 
anførte, at der hermed er rettet op på dette forhold. Netvirksomheden angav i bilag A 
for hver aftale/transaktion hhv. en specifik omkostning, som Forsyningstilsynet opfatter 
er lig med størrelsen af den samlede betaling for levering af energibesparelser efter af-
talen, og en omkostning til underleverandører/slutkunder. Netvirksomheden opgjorde 
endvidere i bilag C-F til mail af 11. juli 2019 i forhold til hver enkelt aftale specifikt om-
kostningerne til køb af energiprojekter (fra underleverandører alternativt tilskud til slut-
bruger – post 5430) i forhold til de projekter, der faktisk er indberettet i 2014. 
 
Netvirksomheden bekræftede ved mail af 16. juli 2019, at omkostningerne til Energi-
rådgivningens egne aktiviteter i forhold til hver enkelt aftale kan opgøres ved at trække 
den i bilag A angivne omkostning til underleverandører/slutkunder fra den i bilag A an-
givne specifikke omkostning.  
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Netvirksomheden fremsendte ved mail af 17. juli 2019 på baggrund af spørgsmål fra 
Forsyningstilsynet en korrigeret udgave af det tidligere ved mail af 11. juli 2019 frem-
sendte bilag A og oplyste, at de i bilag C-F angivne omkostninger er omkostninger til 
underleverandører/slutkunder og omfatter alle omkostninger til underleverandører/slut-
kunder i forhold til hver enkelt aftale.  
 
På baggrund af oplysningerne i netvirksomhedens mails af 11., 16. og 17. juli 2019 be-
mærkede Forsyningstilsynet i mail af 9. september 2019, at det ud fra netvirksomhe-
dens materiale er muligt at beregne de samlede omkostninger, der er til Energirådgiv-
ningens egne aktiviteter for aftalerne med: 
Hillerød Elnet A/S: 806.293,88 kr. 
Allingåbro Varmenet A/S: 94.479,71 kr. 
Gassum-Hvidsten Varme A/S: 19.884,72 kr. 
Vivild varmeværk: 79.384,8 kr. 
 
Forsyningstilsynet bemærkede i den forbindelse bl.a., at netvirksomheden dog ikke 
havde foretaget nogen opdeling i hovedkategorier af omkostningerne til Energirådgiv-
ningens egne aktiviteter ved tilvejebringelse af de indberetningsberettigede energibe-
sparelser, der var solgt efter aftalen med Verdo Hillerød El-net A/S og ved Energiråd-
givningens salg af energibesparelser til uafhængige parter. Efter tilsynets opfattelse 
gjorde den dokumentation, netvirksomheden havde fremsendt, det ikke i tilstrækkeligt 
omfang muligt at sammenligne kostbasen for den kontrollerede transaktion med kost-
basen for de ikke kontrollerede transaktioner. Netvirksomheden havde derfor efter For-
syningstilsynets opfattelse ikke udarbejdet tilstrækkelig dokumentation for, at kostba-
sen for den kontrollerede transaktion er markedsmæssig og sammenlignelig med kost-
basen for de ikke kontrollerede transaktioner. 
 
Forsyningstilsynet bad på den baggrund bl.a. netvirksomheden om at sende en seg-
menteret omkostningsbase, hvori den samlede omsætning og de samlede omkostnin-
ger for Energirådgivningen er segmenterede efter de enkelte aktiviteter, herunder det 
koncerninterne salg af energibesparelser til henholdsvis Verdo Hillerød Elnet A/S, 
Verdo Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S og de eksterne salg af energibesparel-
ser til uafhængige parter. 
 
Først efter, at Forsyningstilsynet ved mail af 9. september 2019 havde bedt herom 
fremsendte netvirksomheden ved mail af 1. oktober 2019 en segmenteret omkost-
ningsbase, som på væsentlige punkter afveg fra den tidligere ved mail af 28. august 
2018 fremsendte. 
 
Forsyningstilsynet fremhæver, at de samlede interne omkostninger (Omkostninger til 
alle poster bortset fra post 5430 – køb af energiprojekter fra underleverandører alter-
nativt tilskud til slutbruger) i den koncerninterne, kontrollerede transaktion med Verdo 
Hillerød El-net A/S er reduceret til 806.342 kr. i den ved mail af 1. oktober 2019 frem-
sendte segmenterede omkostningsbase15.  

 
15 Forsyningstilsynet bemærker tilsvarende, at de samlede interne omkostninger i den koncerninterne, 

kontrollerede transaktion på grundlag af de ved mails af 11., 16. og 17. juli 2019 fremsendte oplys-
ninger kan beregnes til 806.293,88 kr., mens de eksterne omkostninger udgør 1.064.565,19 kr. 
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I den tidligere fremsendte omkostningsbase, som netvirksomheden fremsendte ved 
mail af 28. august 2018, udgjorde de samlede interne omkostninger derimod 
1.233.754 kr. Til sammenligning er de eksterne omkostninger16 steget fra 637.153 kr. i 
den første omkostningsbase til 1.064.565 kr. i den ved mail af 1. oktober 2019 frem-
sendte omkostningsbase.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at ovennævnte ændringer af den ved mail af 1. oktober 
2019 fremsendte omkostningsbase i forhold til den første omkostningsbase ikke har 
medført nogen ændring i den koncerninterne, kontrollerede transaktion af årets resultat 
– post 7699, idet denne post i begge omkostningsbaser er 0 kr. 
 
Forsyningstilsynet konstaterer desuden, at netvirksomheden ikke har oplyst, efter 
hvilke allokeringsnøgler Energirådgivningens samlede omkostninger (”Total”) til de en-
kelte interne poster, dvs. alle poster bortset fra post 5430, i den ved mail af 1. oktober 
2019 fremsendte omkostningsbase var fordelt ud på de enkelte eksterne og koncernin-
terne transaktioner.  
 
Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse bl.a. til, at netvirksomheden tidligere har 
oplyst, at omkostningerne var bogført samlet og fordelt ud (på de koncerninterne trans-
aktioner) via allokeringsnøglen mængden af realiserede energibesparelser i kWh i 
2014. Denne allokering fragik netvirksomheden i mail af 11. juli 2019. 
 
På den baggrund giver den ved mail af 1. oktober 2019 fremsendte segmenterede om-
kostningsbase efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke et gyldigt og pålideligt billede af 
allokeringen (fordelingen) af Energirådgivningens samlede omkostninger til de enkelte 
interne poster ud på de enkelte eksterne og koncerninterne transaktioner.  
 
Forsyningstilsynet finder herefter ikke, at denne omkostningsbase kan danne grundlag 
for en vurdering af, om den opjusterede pris i den indgåede rammeaftale med Energi-
rådgivningen var markedsmæssig. 
 
Forsyningstilsynet henviser til, at det som nævnt efter TNMM og kost plus-metoden er 
et krav, at kostbasen for den kontrollerede transaktion er markedsmæssig og sammen-
lignelig med kostbasen for de ikke kontrollerede transaktioner, jf. TPG 2.50 - 2.52, 2.56 
og 2.58, jf. 2.64, SKATs juridiske vejledning afsnit CD.11.4.1.4, jf. CD.11.4.1.3 om 
TNMM henholdsvis kost plus-metoden og Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2018, s. 
549f, jf. s. 570f. Der skal i den forbindelse redegøres for allokeringen af omkostninger 
mellem den kontrollerede transaktion og andre transaktioner (f.eks. transaktioner med 
tredjemand eller andre kontrollerede transaktioner, som ikke undergives en samlet 
armslængdetest)17. 
 

 
16 Omkostninger til post 5430 – køb af energiprojekter fra underleverandører alternativt tilskud til slut-

bruger. 

17 Direkte variable omkostninger disponeres pr. produktenhed, mens indirekte variable produktionsom-
kostninger må allokeres på produkterne på grundlag af allokeringsnøgler. Hvis omkostningsbasen 
omfatter kapacitetsomkostninger, må disse allokeres mellem de testede transaktioner og andre 
transaktioner, f.eks. gennem omkostningspuljer, fordelingsnøgler eller -satser.  
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Verdo A/S har i det som bilag til N1 Hillerød A/S’ høringssvar af 19. maj 2020 vedlagte 
dokument bl.a. anført, at Forsyningstilsynet ikke tager højde for, at der i den kontrolle-
rede transaktion i gennemsnit er udbetalt 30,16 øre/kWh i tilskud, mens der efter afta-
len med Allingåbro Varmenet A.M.B.A. i gennemsnit er udbetalt 27,0 øre/kWh i tilskud, 
hvilket udgør en forskel på 3,16 øre/kWh. Verdo A/S henviser til, at tilskuddet er mar-
kedsbestemt og viderefaktureres direkte, og til at hvis dette priselement udgår, er den 
aftalte enhedspris (budgetprisen på 43,5 øre/kWh) i afregningen til Verdo Hillerød El-
net A/S alene på det grundlag lavere end prisen for energibesparelserne til Allingåbro 
Varmenet A.M.B.A. 

Hertil bemærkes, at navnlig fordi selskabet som anført ikke i sin dokumentation har re-
degjort for allokeringen (fordelingen) af Energirådgivningens samlede omkostninger til 
de enkelte interne poster ud på de enkelte eksterne og koncerninterne transaktioner i 
omkostningsbasen, finder Forsyningstilsynet ikke, at den omstændighed, at der er la-
vere eksterne omkostninger i den kontrollerede transaktion end i den eksterne, uaf-
hængige transaktion med Allingåbro Varmenet A.M.B.A., har væsentlig betydning for, 
hvorvidt omkostningsbasen kan danne grundlag for en vurdering efter TNMM og kost 
plus-metoden af markedsmæssigheden af rammeaftalens budgetpris. Se om omkost-
ningsbasen gyldighed og pålidelighed punkt C og D nedenfor samt i konklusionen om 
netvirksomhedens dokumentation. 

B. Netvirksomheden har i det fremsendte materiale ikke foretaget en sammenligning af 
kontraktvilkårene i netvirksomhedens (kontrollerede transaktion) aftale af 17. decem-
ber 2012 med Energirådgivningen med kontraktvilkårene i de påberåbte tre uaf-
hængige, eksterne aftaler, herunder om eventuelle forskelle mellem transaktionerne 
har været egnede til væsentligt at påvirke prisen, samt om det er muligt at foretage ri-
melige justeringer for at korrigere sådanne forskelle. Dette er nødvendigt ved en sam-
menlignelighedsanalyse efter den af netvirksomheden anvendte prisfastsættelsesme-
tode (kostplus-metoden).  
 
Netvirksomheden har endvidere først ved mail af 22. november 2019 fremsendt oplys-
ninger, om, at der i den kontrollerede koncerninterne transaktion var sket en faktisk for-
udbetaling, idet 910.000 kr., som netvirksomheden i 2013 havde betalt for meget var 
blevet overført til 2014 som forudbetaling. Som nævnt har sidstnævnte vilkår efter For-
syningstilsynets opfattelse været egnet til væsentligt at påvirke prisen, og har derfor 
betydning for, at den koncerninterne rammeaftale med Energirådgivningen ikke er 
sammenlignelig med de eksterne, uafhængige transaktioner. 
 
C. Den segmenterede omkostningsbase, som netvirksomheden har fremsendt i bilag 5 
til mail af 1. oktober 2019, indeholder i forhold til de eksterne, ikke kontrollerede trans-
aktioner en række poster, hvor der ikke er beregnet omkostninger til ting, som en uaf-
hængig kontraktspart ville være nødt til at afholde omkostninger til.  

Forsyningstilsynet kan som eksempel nævne, at der under lønafregning i forhold til de 
eksterne transaktioner alene er afsat 186.222 kr. til post 3110 lønninger inklusiv over-
arbejde, men ikke til en række (til dels lovbunde) omkostninger som f.eks. ATP (post 
3140-4150). Der vil således under alle omstændigheder skulle afholdes omkostninger 
til ATP af den anførte lønandel til energirådgivning i de eksterne transaktioner på 
121.044 kr. På tilsvarende måde er der i forhold til de eksterne transaktioner f.eks. ikke 
afsat omkostninger til post 6310 husleje. Netvirksomheden er ikke fremkommet med 
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nogen forklaring på, hvorfor der for de ydelser, der leveres efter de eksterne transakti-
oner, ikke skal beregnes omkostninger til husleje, der må anses som en kapacitetsom-
kostning. 
 
Dette forhold udelukker efter Forsyningstilsynets opfattelse som udgangspunkt, at om-
kostningsbasen ved en sammenlignelighedsanalyse efter TNMM er sammenlignelig 
med omkostningsbaserne for de uafhængige rådgivningsvirksomheder i tilsynets data-
baseundersøgelse og dermed markedsmæssig. 
 
Forsyningstilsynet bemærker for god ordens skyld, at netvirksomheden har oplyst at 
have anvendt kostplus-metoden. Efter tilsynets opfattelse må de poster i omkostnings-
basen, hvor der krydssubsidieres, alle anses som øvrige driftsudgifter, der ved en kor-
rekt anvendelse af kostplus-metoden, jf. TPG pkt. 2.53 og 2.54 normalt ikke ville indgå 
i opgørelsen af kostbasen efter kostplus-metoden og i beregningen af avancetillægget 
efter de eksterne transaktioner, hvorfor denne forskel mellem, hvordan disse omkost-
ningskategorier opgøres og indregnes i henholdsvis den kontrollerede transaktion og 
de uafhængige transaktioner, ved en korrekt anvendelse af kostplus-metoden ikke i sig 
selv vil være egnet til at påvirke beregningen af den markedsmæssige pris efter kost 
plus-metoden (og dermed markedsmæssigheden af kostbasen). Imidlertid har netvirk-
somheden beregnet 0-avancen som nettoavancen, idet det lader kapacitetsomkostnin-
gerne (øvrige driftsomkostninger) indgå ved opgørelsen af denne (netto-) avance. 
 
Forsyningstilsynet henviser til, at det som nævnt efter TNMM og kost plus-metoden er 
et krav, at kostbasen for den kontrollerede transaktion er markedsmæssig og sammen-
lignelig med kostbasen for de ikke kontrollerede transaktioner, jf. TPG 2.50 - 2.52, 2.56 
og 2.58, jf. 2.64, SKATs juridiske vejledning afsnit CD.11.4.1.4, jf. CD.11.4.1.3 om 
TNMM henholdsvis kost plus-metoden og Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2018, s. 
549f, jf. s. 570f. Der skal i den forbindelse redegøres for allokeringen af omkostninger 
mellem den kontrollerede transaktion og andre transaktioner (f.eks. transaktioner med 
tredjemand eller andre kontrollerede transaktioner, som ikke undergives en samlet 
armslængdetest)18. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at når Energirådgivningen i forbindelse med prisfastsæt-
telsen af de eksterne transaktioner ikke afsætter en andel af omkostningerne til disse 
poster, vil alle omkostningerne til disse poster i stedet skulle afholdes over de 3 kon-
cerninterne kontrakter. Der er derfor tale om krydssubsidiering, idet Energirådgivnin-
gen dermed overfører økonomiske midler fra en aktivitet til en anden aktivitet. Det må 
på den baggrund antages, at kunderne i bl.a. Verdo Hillerøds El-net A/S´ net kommer 
til at betale for en del af de tre eksterne netvirksomheders energibesparelsesforanstalt-
ninger. 
 
Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til, at netvirksomheden i mail af 7. juni 
2019 oplyste, at Energirådgivningen i 2014 førte særskilt regnskab således, at dennes 

 
18 Direkte variable omkostninger disponeres pr. produktenhed, mens indirekte variable produktionsom-

kostninger må allokeres på produkterne på grundlag af allokeringsnøgler. Hvis omkostningsbasen 
omfatter kapacitetsomkostninger, må disse allokeres mellem de testede transaktioner og andre 
transaktioner, f.eks. gennem omkostningspuljer, fordelingsnøgler eller -satser. 
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aktiviteter/omkostninger kun relaterede sig til energisparearbejdet under Energiselska-
bernes Energispareordning.  

 
Forsyningstilsynet henviser endvidere til, at der i den segmenterede omkostningsbase 
(bilag 5 til mail af 1. oktober 2019) er beregnet omkostninger til alle disse poster i for-
hold til den kontrollerede transaktion med Verdo Hillerød El-net A/S og de to andre 
kontrollerede transaktioner med Verdo Randers El-net A/S og Verdo Varme A/S. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de i netvirk-
somhedens mail af 11. juli 2019 og bilag A anførte forskelle mellem de funktioner, som 
Energirådgivningen varetog i forhold til henholdsvis Verdo Hillerød Elnet A/S og de 
eksterne kunder, og de ovenfor anførte forskelle i fordelingen af Energirådgivningens 
omkostninger mellem på den ene side den kontrollerede transaktion med Verdo Hille-
rød El-net A/S (og de to andre kontrollerede transaktioner med Verdo Randers El-net 
A/S og Verdo Varme A/S) og på den anden side de uafhængig transaktioner med tred-
jemand.  

 
Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at netvirksomheden ikke har anført særlige 
omstændigheder (strategiske hensyn), der kan begrunde, at netvirksomheden anven-
der en sådan prisfastsættelsesmetode. 
 
Forsyningstilsynet påtaler, at Verdo Hillerød El-net A/S´ betalinger i henhold til aftalen 
er bestemt af en fordeling af omkostninger i afdelingen Verdo Energirådgivning i det på 
daværende tidspunkt koncernforbundne Verdo Entreprise A/S, hvor omkostninger til at 
opfylde aftaler med koncerneksterne netvirksomheder indregnes i grundlaget for be-
regningen af priserne i aftaler med de koncerninterne netvirksomheder. Denne måde 
at fastsætte prisen indebærer krydssubsidiering af det koncerninterne serviceselskab 
og er i strid med kravet i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, om at aftaler, som kol-
lektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, skal indgås på mar-
kedsbestemte vilkår. 
 
Forsyningstilsynet henviser til, at hovedformålet med forsyningslovenes regler om mar-
kedsmæssighed som nævnt er at sikre, at værdierne i kollektive forsyningsvirksomhe-
der alene anvendes i overensstemmelse med lovens prisbestemmelser og at hindre 
omgåelse af disse bestemmelser. Herunder er formålet at forhindre kollektive forsy-
ningsvirksomheder i at købe for dyrt eller sælge for billigt og på denne måde overføre 
midler mellem interesseforbundne virksomheder. 
 
Som anført ovenfor under pkt. A.2. har netvirksomheden heller ikke redegjort for hvor-
ledes (efter hvilke allokeringsnøgler) Energirådgivningens samlede omkostninger (”To-
tal”) til de enkelte interne poster (alle omkostninger bortset fra post 5430) i den seg-
menterede omkostningsbase er fordelt ud på de enkelte eksterne og koncerninterne 
transaktioner.  
  
D. Forsyningstilsynet bemærker desuden, at den forholdsmæssige fordeling af Energi-
rådgivningens lønomkostninger til energirådgivning, koncerninterne ydelser, admini-
stration og kvalitetssikring (lønandele) i den ved netvirksomhedens mail af 1. oktober 
2019 fremsendte segmenterede omkostningsbase både i de eksterne, ikke kontrolle-
rede transaktioner og i de tre koncerninterne, kontrollerede transaktioner ses at være 
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fordelt efter tommelfingerregler, hvilket taler imod markedsmæssigheden af omkost-
ningsbasen.  
 
Forsyningstilsynet henviser til, at Energirådgivningens lønomkostninger i omkostnings-
basen til energirådgivning, koncerninterne ydelser, administration og kvalitetssikring 
(lønandele) i de eksterne, ikke kontrollerede transaktioner udgør henholdsvis 65,0%, 
0,0 %, 25,0% og 10,0% af Energirådgivningens samlede omkostninger efter transakti-
oner til lønafregning i alt (post 4999). De tilsvarende lønandele i de tre koncerninterne, 
kontrollerede transaktioner udgør henholdsvis 45,0%, 20,0 %, 25,0% og 10,0% af 
Energirådgivningens samlede omkostninger efter transaktioner til lønafregning i alt 
(post 4999). 
 
Efter TPG pkt. 2.10 kan en tommelfingerregel ikke bruges som bevis for at f.eks. en 
pris er armslængde. 
 
E. Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvist, at netvirksomheden ikke er fremkom-
met med en gyldig og pålidelig begrundelse for den opjustering af prisen på energibe-
sparelser fra 43,5 øre pr. kWh til 53,0 øre pr. kWh., som netvirksomheden har anført er 
blevet foretaget i forbindelse med årsopgørelsen for 2014 med virkning for hele 201419.  
 
Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at den af netvirksomheden i mail 
af 28. august 2018 og senere mails anførte begrundelse om, at energisparearbejdet i 
2014 var i en vækstfase, bl.a. fordi energisparemålet året forinden var blevet øget med 
40 % med højere priser/tilskud til følge, og at netvirksomheden samtidig havde stort fo-
kus på kvalitetssikringsarbejdet, ikke kan berettige til denne prisforhøjelse.  
 
Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til, at den prisforhøjelse, der måtte være 
udløst af det forøgede energisparemål året inden, også må antages at have gjort sig 
gældende på tidspunktet for indgåelse af de eksterne transaktioner i februar 2014, hvil-
ket bl.a. fremgår af, at det allerede af referat af afdelingsmøde den 22. januar 2014 (bi-
lag R) fremgår, at Verdo i øjeblikket oplever et øget pres på salgsprisen af energibe-
sparelser, hvilket lægger et yderligere pres på vores mulighed for at købe energibe-
sparelser. Det øgede fokus på pris skyldes bl.a. at forsyningsselskaberne har højere 
sparemål, offentliggørelse af sparemål, politisk bombe (evt. kommende udbud af ener-
gibesparelser). Derudover mærker Verdo også et øget tilskudspres pga. større kend-
skab til ordningen, den generelle konkurrencesituation og krav om høj Return on In-
vestment (ROI). 

 
Forsyningstilsynet lægger desuden vægt på, at denne begrundelse stemmer meget 
dårligt overens med, at Energirådgivningen i to af de eksterne transaktioner (med Gas-
sum-Hvidsten Varme A.M.B.A. og Vivild varmeværk A.M.B.A.) ensidigt og uden hjem-
mel i disse aftaler har nedsat priserne fra samlet 41 øre/kWh til 40 øre/kWh).       
 

 
19 Forsyningstilsynet har som ovenfor nævnt – på baggrund af, at aftalen af 17. december 2012 ikke 

indeholder udtrykkelige bestemmelser med prisen eller principper for fastsættelsen af prisen for de 
energibesparelser, der leveres efter aftalen – afvist netvirksomhedens anbringende om, at der er ind-
gået aftale om en budgetpris, som efterfølgende reguleres efter opgørelse af de faktiske omkostnin-
ger. 
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KONKLUSION OM NETVIRKSOMHEDENS DOKUMENTATION 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse rejser ovennævnte forhold alvorlig tvivl om rigtighe-
den og pålideligheden af netvirksomhedens dokumentation, herunder den segmente-
rede omkostningsbase, netvirksomheden fremsendte ved mail af 1. oktober 2019.  
 
På baggrund af det i punkt A.2, C og D anførte giver den ved mail af 1. oktober 2019 
fremsendte segmenterede omkostningsbase efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke 
et troværdigt billede af allokeringen (fordelingen) af Energirådgivningens samlede om-
kostninger til de enkelte interne poster ud på de enkelte eksterne og koncerninterne 
transaktioner.  
 
Forsyningstilsynet vurderer også, at det ikke er muligt at foretage rimelige justeringer 
af omkostningsbasen for at korrigere for disse forhold.  
 
Da det er en betingelse for anvendelsen af TNMM og kostplus-metoden, at kostbasen 
for den kontrollerede transaktion er markedsmæssig og sammenlignelig med kostba-
sen for de ikke kontrollerede transaktioner, kan disse metoder herefter ikke anvendes. 
Forsyningstilsynet finder herefter ikke, at denne omkostningsbase kan danne grundlag 
for en vurdering efter TNMM (og kost plusmetoden) af, om den opjusterede pris i den 
indgåede rammeaftale med Energirådgivningen var markedsmæssig. 
 
Da den fri markedsprismetode (CUP) og kostplus-metoden beror på transaktioner, 
som allerede efter den af netvirksomheden fremsendte dokumentation ikke er sam-
menlignelige med den kontrollerede transaktion, kan disse prisfastsættelsesmetoder 
ikke anvendes. Forsyningstilsynet henviser til ovenstående afsnit om sammenlignelig-
hed. 
 
Forsyningstilsynet finder på den baggrund ikke, at den af netvirksomheden fremsendte 
dokumentation, herunder den segmenterede omkostningsbase, gør det muligt at op-
fylde forudsætningen i forarbejderne til § 46 i lov om elforsyning, om at vurderingen af 
markedsmæssigheden af den indgåede rammeaftale med Energirådgivningen skal ske 
efter en eller flere af de fem transfer pricing prisfastsættelses-metoder, der er anvist i 
TPG og SKATs juridiske vejledning. 
 
På baggrund af ovennævnte mangler ved den af netvirksomheden fremsendte doku-
mentation, herunder den segmenterede omkostningsbase, finder Forsyningstilsynet ef-
ter en konkret vurdering herefter, at dokumentationen ikke har kunnet godtgøre, at 
rammeaftalen var markedsmæssig, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., jf. § 46, stk.  1, i lov om el-
forsyning. 
 
Verdo A/S har i det som bilag til N1 Hillerød A/S’ høringssvar af 19. maj 2020 vedlagte 
dokument bl.a. anført, at når Forsyningstilsynet afviser netvirksomhedens anbringende 
om, at der foreligger en aftale om, at budgetprisen kunne reguleres ved opgørelse af 
de faktiske omkostninger, foreligger der fortsat en rammeaftale og en aftale om en 
budgetpris på 43,5 øre/kWh. Verdo A/S har på den baggrund gjort gældende, at der, jf. 
rammeaftalen med bilag, foreligger dokumentation for en aftalt pris på minimum bud-
getprisen på 43,5 øre/kWh, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte rammeaftalen 
eller budgetprisen på de 43,5 øre/kWh. 
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Verdo A/S har i den forbindelse anført, at sammenligningsgrundlaget i form af aftalen 
med Allingåbro Varmenet A.M.B.A. ikke kan føre til, at rammeaftalens budgetpris skal 
tilsidesættes og erstattes af en enhedspris på 41,0 øre/kWh. Verdo A/S har videre an-
ført, at såvel netvirksomhedens dokumentation af cost plus som aftalen med Allingåbro 
Varmenet A.M.B.A. underbygger markedsmæssigheden af rammeaftalens budgetpris 
på de 43,5 øre/kWh. 
 
Da det som ovenfor anført på grund af mangler ved den af netvirksomheden frem-
sendte dokumentation, herunder omkostningsbase ikke er muligt at vurdere markeds-
mæssigheden af rammeaftalen efter metoderne kost plus og TNMM, taler det af Verdo 
A/S anførte ikke for markedsmæssigheden af rammeaftalens budgetpris på de 43,5 
øre/kWh. 
 
Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at det ovenfor anførte i punkt A2, C (for 
så vidt angår TNMM og i relation til selskabets (ikke-korrekte) anvendelse af kostplus-
metoden) og D vedrørende omkostningsbasen også gælder i forhold til markedsmæs-
sigheden af rammeaftalens budgetpris på de 43,5 øre/kWh. Forsyningstilsynet tilføjer, 
at da aftalen med Allingåbro Varmenet A.M.B.A. efter den af netvirksomheden frem-
sendte dokumentation som nævnt ikke er sammenlignelig med den kontrollerede 
transaktion, kan den fri markedsprismetode (og kostplus-metoden) ikke anvendes ved 
en vurdering af, om rammeaftalens budgetpris var markedsmæssig. 
 
N1 Hillerød A/S har i sit høringssvar af 19. maj 2020 anført, at Forsyningstilsynet ikke 
har håndteret sagen i overensstemmelse med § 46, stk. 2, 3. og 5. pkt., i lov om elfor-
syning, hvorefter både Forsyningstilsynets vurdering af netselskabets dokumentation 
og skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæssige pris skal ske i henhold til 
OECD’s Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Do-
kumentationspligten«. 
 
Forsyningstilsynet skal i den forbindelse bemærke, at elnetvirksomheder efter § 46, 
stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om elforsyning har pligt til at udarbejde dokumentation for, at 
indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation skal kunne danne 
grundlag for en vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed. Efter § 46, stk. 2, 
5. pkt., i lov om elforsyning kan Forsyningstilsynet, hvis markedsmæssigheden af en 
aftale ikke findes godtgjort, skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. I be-
mærkningerne til bestemmelsen er det forudsat, at Forsyningstilsynet vil udøve sit 
skøn inden for rammerne af OECD’s Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejled-
ning »Transfer Pricing – Dokumentationspligten«. 
 
Forsyningstilsynets finder, at det følger af ordlyden af § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., sam-
menholdt med § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning, at hvis en elnetvirksomhed ikke 
opfylder sin pligt til at indsende en dokumentation, der i overensstemmelse med forud-
sætningerne i bemærkningerne til bestemmelsen gør det muligt for Forsyningstilsynet 
at foretage en vurdering af markedsmæssigheden af pris og vilkår i en aftale inden for 
rammerne af rammerne af OECD’s Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejled-
ning »Transfer Pricing – Dokumentationspligten«, så vil tilsynet efter en konkret vurde-
ring skønsmæssigt kunne fastsætte den markedsmæssige pris på andet grundlag. 
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KONKLUSION, AFTALENS MARKEDSMÆSSIGE PRIS  

VURDERING AF AFTALENS MARKEDSMÆSSIGE PRIS  

Da vurderingen af markedsmæssigheden som nævnt ikke kan ske efter en eller flere 
af de fem sædvanlige transfer pricing prisfastsættelses-metoder, vurderer Forsynings-
tilsynet den markedsmæssige pris i rammeaftalen ud fra følgende forhold: 
 
Energirådgivningen har efter rammeaftalen sendt 12 månedlige fakturaer på 
151.166,67 kr. til et samlet beløb på 1.814.000,04 kr., som tilsynet lægger til grund fak-
tisk er blevet betalt i løbet af året. Dette beløb svarer ud fra en aftalt volumen på 
4.170.115 kWh energibesparelser i 2014 til en enhedspris på 43,5 øre/kWh. Netvirk-
somheden har dog oplyst, at den faktisk leverede mængde realiserede energibesparel-
ser i året 2014 kun var på 3.529.922 kWh og således ikke var i overensstemmelse 
med den aftalte mængde. 
 
Som tidligere nævnt må det antages, at den efterfølgende opjustering af prisen på 
energibesparelser i den kontrollerede transaktion med 21,8 procent (fra 43,5 øre/kWh 
til 53,0 øre/kWh.) ikke er markedsmæssig, idet den er sket uden en udtrykkelig hjem-
mel i den indgåede aftale, og at en sådan opjustering ikke kan antages, at være i over-
ensstemmelse med, hvad der ville kunne opnås, hvis transaktionen var afsluttet mel-
lem uafhængige parter. 
 
Energirådgivningen har ved en aftale fra februar 2014 solgt 530.000 kWh energibespa-
relser til Allingåbro Varmenet A.M.B.A. til en enhedspris på 41 øre/kWh for et samlet 
beløb på 222.022,00 kr.20 

Som anført ovenfor i afsnittet om sammenlignelighed er der efter Forsyningstilsynets 
opfattelse en række forskelle mellem den kontrollerede transaktion og de eksterne, 
uafhængige transaktioner, som har været egnet til væsentligt at påvirke prisen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer således, at forskellen i mængder, hvor den kontrollerede 
transaktion indeholder et større salg end det eksterne salg til Allingåbro Varmenet 
A.M.B.A., umiddelbart kunne begrunde en lavere pris i den kontrollerede transaktion i 
forhold til den koncerneksterne. Dette skyldes, at afsætningsrisikoen for Energirådgiv-
ningen alt andet lige vil være lavere i et aftaleforhold med større aftalte mængder. 
  
Ligeledes vurderer Forsyningstilsynet, at betalingsvilkårene i den koncerninterne kon-
trollerede transaktion med a conto betaling og en faktisk adfærd, hvor en væsentlig del 
af betalingen for 2014 er blevet forudbetalt, indebærer en likviditetsmæssig fordel for 
Energirådgivningen, der umiddelbart i sig selv kunne begrunde en lavere pris i den 
kontrollerede transaktion i forhold til den koncerneksterne. 
 

 
20 Forsyningstilsynet bemærker, at det eksterne salg til Allingåbro Varmenet A.M.B.A. (en uafhængig 

part) på grund af mindre forskelle mellem de aftalte mængder rummer færre forskelle i forhold til den 
kontrollerede koncerninterne transaktion end de to andre eksterne, uafhængige transaktioner, hvor-
for Forsyningstilsynet har taget udgangspunkt i salget til Allingåbro Varmenet A.M.B.A.  
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Forsyningstilsynet vurderer på den anden side, at forskellen på adgangen til at opsige 
aftalerne og de tre funktioner (Servicering af lokale aktører/håndværkere/boligforenin-
ger i netområdet, Skoleundervisning og "Bedre Bolig" - Konsulentuddannelse støttet af 
Ministeriet), der alene leveres i den koncerninterne transaktion, i sig selv kunne be-
grunde en vis højere pris i den kontrollerede transaktion i forhold til den eksterne. 
 
Forsyningstilsynet bemærker således, at hovedparten af ovennævnte forskelle mellem 
den kontrollerede transaktion og den eksterne, uafhængige transaktion (salget til Al-
lingåbro Varmenet A.M.B.A.), der har været egnede til væsentligt at påvirke prisen, og 
som derfor medfører, at disse aftaler som udgangspunkt ikke er sammenlignelige, 
umiddelbart i sig selv kunne begrunde en lavere pris i den kontrollerede transaktion i 
forhold til den eksterne.  
 
Dette skal efter Forsyningstilsynets opfattelse sammenholdes med, at den regulerede 
pris i den kontrollerede transaktion er væsentligt højere (53,0 øre/kWh) end prisen i 
den eksterne, uafhængige transaktion med Allingåbro Varmenet A.M.B.A. (41,0 
øre/kWh).  
 
Ud fra en samlet vurdering af ovenstående forhold, fastsætter Forsyningstilsynet, jf. § 
46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning skønsmæssigt den markedsmæssige pris for 
energibesparelserne efter rammeaftalen med Energirådgivningen for kontrolåret 2014 
til 1.447.268,02 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 41,0 øre/kWh. Den fastsatte pris 
bevirker, at prisen i aftalen nedsættes med 423.638,98 kr. 
 
Forsyningstilsynet finder således uanset det af Verdo A/S anførte, om at aftalen med 
Allingåbro Varmenet A.M.B.A. ikke kan føre til dette resultat, at der er grundlag for at 
erstatte rammeaftalens budgetpris med en enhedspris på 41,0 øre/kWh.  
 
Prisnedsættelsen danner grundlag for den økonomiske regulering af N1 Hillerød A/S, 
jf. § 46, stk. 2, 6. pkt., i lov om elforsyning. 
 
Prisnedsættelsen vedrører N1 Hillerød A/S’ indtægtsrammer, og Forsyningstilsynet 
genoptager derfor Energitilsynets afgørelse af 31. august 2015 i sagen 12/09075 om 
Verdo Hillerød El-net A/S´ indtægtsramme for 2014 for så vidt angår energispareom-
kostninger, jf. § 16, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsram-
mer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 
elforsyning, jf. også bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016, jf. § 50, stk. 4, i bekendt-
gørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
 
Forsyningstilsynet genoptager herudover afgørelse af 2. januar 2020 i sagen 18/12121 
om Verdo Hillerød El-net A/S´ indtægtsramme for 2017 for så vidt angår afgørelsen om 
energisparedifferencer, herunder opgørelse af den akkumulerede energisparediffe-
rence, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i 
net- og distributionsselskaber. 
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OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-
ningstilsynet.dk, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Offentliggørelsen vil omfatte Verdo Hil-
lerød El-net A/S’ (nu N1 Hillerød A/S) navn, idet dette skønnes at være af almen inte-
resse for offentligheden, og da det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørel-
sen ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. 

KLAGEVEJLEDNING   

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 
lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-
syningstilsynets 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 
 


