
 

 

 

8. oktober 2020 

18/20541 

JCDA 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse om markedsmæssigheden 
af Zeanet A/S´ aftaler om realisering af 
energibesparelser i kontrolåret 2015 

 

RESUMÉ 

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

re en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibespa-

relser. Zeanet A/S (tidligere SK Elnet og Elnet Zealand A/S) blev ved mail af 21. de-

cember 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler 

om energibesparelser i kontrolåret 2015. 

 

Zeanet A/S har på anmodning oplyst, at virksomheden i 2015 indgik en samhandelsaf-

tale med SK Service A/S om køb af energibesparelser. Af samhandelsaftalen fremgår 

det, at SK Service A/S forpligtede sig til at gennemføre Zeanet A/S’ forpligtelser om 

realisering af energibesparelser. Afregningen efter aftalen blev fastsat efter en for-

holdsmæssig andel af de samlede udgifter, som SK Service A/S havde i forbindelse 

med levering af energibesparelser med et tillæg på fem procent af de samlede om-

kostninger til dækning af renteudgifter og fortjeneste.  

 

Det er i sagen dokumenteret, at Zeanet A/S i 2015 betalte 3.562.563,00 kr. for energi-

besparelser. Heraf havde SK Service A/S en nettoavance på 169.645,86 kr. for trans-

aktionen. 

 

Zeanet A/S har ikke godtgjort, at prisen i aftalen var markedsmæssig. 

 

Forsyningstilsynet fastætter prisen i aftalen til 3.440.679,65 kr. svarende til en mar-

kedsmæssig nettoavance på 47.762,51 kr. Forsyningstilsynet nedsætter dermed pri-

sen med 121.883,34 kr.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer herved afgørelse om, at de gennemførte økonomiske trans-

aktioner mellem Zeanet A/S og det koncernforbundne rådgivningsselskab, SK Service 

A/S, om at realisere energibesparelser i kontrolåret 2015, samlet set ikke opfylder 

kravene til markedsmæssighed efter § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.1 

 
1 Bekendtgørelse nr. 119 af 6.februar 2020 af lov om elforsyning. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF ZEANET A/S´ AFTALER OM 

REALISERING AF ENERGIBESPARELSER I KONTROLÅRET 2015 

 

Side 2/17 

 

Forsyningstilsynet fastsætter den markedsmæssige pris i samhandelsaftalen til 

3.440.679,65 kr., jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Den af Forsyningstilsynets fastsatte pris vil indgå i den økonomiske regulering af virk-

somheden, jf. § 46, stk. 2, nr. 6, i lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Den 21. december 2018 udtog Forsyningstilsynet Zeanet A/S (tidl. SK Elnet A/S og 

Elnet Zealand A/S) til stikprøvekontrol for markedsmæssigheden af koncerninterne 

aftaler om energibesparelser i 2015. Forsyningstilsynet anmodede samme dag om en 

række oplysninger til brug for sagen. Fristen for fremsendelse af dokumentation blev 

fastsat til den 20. februar 2019. 

 

Den 3. juni 2019 fremsendte Forsyningstilsynet et varsel om påbud til Zeanet A/S, da 

virksomheden ikke havde overholdt fristen.  

 

Den 4. juni 2019 besvarede Zeanet A/S varslingen og anførte, at virksomheden ikke 

havde modtaget den oprindelige anmodning af 21. december 2018. Zeanet A/S anmo-

dede om at få genfremsendt anmodningen.  

 

Den 7. juni 2019 anførte Forsyningstilsynet, at den oprindelige anmodning var frem-

sendt som digital post, og at Forsyningstilsynet havde modtaget kvittering for, at an-

modningen var fremkommet hos Zeanet A/S. Forsyningstilsynet vedhæftede den op-

rindelige anmodning af 21. december 2018. 

 

Den 21. juni 2019 besvarede Zeanet A/S anmodningen af 21. december 2018 og 

fremsendte en samhandelsaftale fra 2015 mellem SK Service A/S og Zeanet A/S. 

Brevet indeholdt desuden redegørelser for Forsyningstilsynets anmodninger om do-

kumentation samt et koncerndiagram. Af samhandelsaftalen fremgik det, at SK Service 

A/S forpligtede sig til at gennemføre Zeanet A/S’ forpligtelser til realisering af energi-

besparelser for 2015. Efter aftalen betalte Zeanet A/S en andel af de samlede omkost-

ninger hos SK Service A/S svarende til 43,10 pct. De øvrige omkostninger betaltes af 

SK Varme A/S, der i 2015 havde en tilsvarende samhandelsaftale. Af aftalen fremgår 

tillige, at Zeanet A/S skulle betale et avancetillæg på 5 pct. af de samlede omkostnin-

ger til dækning af renteudgifter og fortjeneste.  

 

Zeanet A/S, CVR nr. 26863899, blev stiftet den 6. november 2002. Virksomheden ejes 

af SK Forsyning A/S, CVR nr. 25797981, med 100 pct. af kapitalandelene. SK Forsy-

ning A/S ejer SK Service A/S, CVR nr. 26863902, med 100 pct. af kapitalandelene.  

 

SK Service A/S og Zeanet A/S er dermed koncernforbundne.  

 

Den 21. august 2019 inviterede Forsyningstilsynet Zeanet A/S, SK Varme A/S og SK 

Service A/S til møde med henblik på at aftale sagens videre behandling. Invitationen 
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skete på baggrund af sagsbehandlingen i sag nr. 18/08360 vedrørende markedsbe-

stemtheden af SK Varme A/S’ koncerninterne aftaler om energibesparelser i 2012. 

 

Den 4. september 2019 afholdt Forsyningstilsynet et møde med repræsentanter for 

Zeanet A/S, SK Varme A/S og SK Service A/S, hvor Forsyningstilsynet vejledte om 

stikprøvesagerne, og den dokumentation, der var nødvendig for at oplyse sagerne 

tilstrækkeligt. Samme dag som mødet blev afholdt, fremsendte Forsyningstilsynet en 

kopi af præsentationen samt et brev, der beskrev den udestående dokumentation, der 

var nødvendig for at kunne færdigbehandle sagerne. Fristen for at fremsende doku-

mentation blev fastsat til den 15. oktober 2019. 

 

Den 17. oktober 2019 fremsendte Forsyningstilsynet et varsel om påbud, idet der ikke 

efter fristens udløb var blevet fremsendt dokumentation.  

 

Den 23. oktober 2019 fremsendte Zeanet A/S en funktions- og risikoanalyse. 

 

Den 24. oktober 2019 fremsendte Zeanet A/S den resterende dokumentation i henhold 

til anmodningen af 4. september 2019. Herunder fremsendte Zeanet A/S en skriftlig 

samarbejdsaftale indgået mellem Zeanet A/S og SK Service A/S, fakturaer i henhold til 

aftalerne samt opgørelser af SK Service A/S’ omsætning og omkostninger afholdt i 

forbindelse med aftalen om salg af energibesparelser til Zeanet A/S. 

 

Den 19. november 2019 anmodede Forsyningstilsynet om specifikation af aftaletids-

punktet for den koncerninterne aftale mellem Zeanet A/S og SK Service A/S i 2015 

samt yderligere dokumentation vedrørende et koncerneksternt køb af energibesparel-

ser fra Scanenergi A/S. 

 

Den 2. december 2019 fremsendte Zeanet A/S fakturaer udstedt i henhold til det kon-

cerneksterne køb af energibesparelser fra Scanenergi A/S. Zeanet A/S fremsendte 

desuden en funktions- og risikoanalyse for købet.  

 

Den 3. december 2019 redegjorde Zeanet A/S telefonisk for problemer med at frem-

skaffe aftaletidspunkter for ældre samhandelsaftaler, men at dette dog ikke var et pro-

blem for aftalen for 2015, der blev indgået den 19. december 2014. Forsyningstilsynet 

fremsendte et telefonnotat som Zeanet A/S kommenterede skriftligt på samme dag. 

 

Den 3. december 2019 har Zeanet A/S fremsendt sine energisparemål for 2015.  

SAGENS PARTER 

Zeanet A/S er part i sagen. 

HØRING 

Et afgørelsesudkast har været sendt i partshøring hos Zeanet A/S fra den 1. septem-

ber til den 29. september 2020. Zeanet A/S har ikke haft bemærkninger til udkastet. 

RETSGRUNDLAG 

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

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



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF ZEANET A/S´ AFTALER OM 

REALISERING AF ENERGIBESPARELSER I KONTROLÅRET 2015 

 

Side 4/17 

 

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 2015 havde de dagældende regler i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning2 

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. 

Dokumentationen 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 

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 

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

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

der. 

 

Forsyningslovenes regler om markedsmæssighed supplerer således lovenes regule-

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

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

Det følger af § 46 stk. 2, 6. pkt., i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, 6. pkt., 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 

bestemmelsen i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning, fremgår bl.a. af lovforslagets be-

mærkninger til de enkelte bestemmelser3, at der ved opfyldelse af dokumentationskra-

vet i forbindelse med indgåelse af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet 

beskrivelse af den valgte metode for sikring af markedsmæssigheden af prisfastsæt-

telsen. 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 

udarbejdelse af dokumentation for aftalens markedsmæssighed. Kravet skal ses i 

sammenhæng med kravet om, at dokumentationen skal kunne danne grundlag for en 

vurdering 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 

dokumentation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentati-

on skal fremsendes til Forsyningstilsynet efter anmodning.  

 

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

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

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

 

Kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber skal løbende sikre, at de 

aftaler, 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, jf. bemærkninger til det lov-

forslag, L 176, der lå til grund for lovændringen. 

 

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

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

syning, som lyder:  
 

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

4 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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§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse 

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

virksomhed med henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved 

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

rede kapital. 
 

Spørgsmålet vedrørende indregning af omkostninger til realisering af energibesparel-

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

 

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

§ 69. […] 

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

mæssige justeringer uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 

[...] 

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

jf. § 22, stk. 1, nr. 5. 

[...] 
 

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

hedens indtægtsramme uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen. Det 

betyder bl.a., at omkostninger til dækning af omkostninger til at realisere energibespa-

relser kan opkræves i forholdet 1:1 hos forbrugerne.  

 

Det er i forarbejderne til lov om elforsyning5 forudsat, at Forsyningstilsynet ved vurde-

ringen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning vil udøve sit skøn 

inden for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines (”TPG”)6 og SKATs juridi-

ske vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten.”7 Denne forudsætning har 

været gældende siden indførelsen af lov nr. 575 af 18. juni 2012, og den gjaldt derfor 

også for Dinel A/S’ kontrollerede transaktioner om energibesparelser i 2014.  

 

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

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

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

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

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

den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (Transactional profit split method).  

 

I den foreliggende sag anvendes den transaktionsbaserede nettoavancemetode som 

prisfastsættelsesmetode. 

 

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

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

7 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. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
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Den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM) tager udgangspunkt i netto-

avancen i en kontrolleret transaktion. Denne sammenlignes med en nettoavance, som 

uafhængige parter tjener ved lignende transaktioner. TNMM anvendes ofte i sager, 

hvor det ikke har været muligt at lokalisere en direkte sammenlignelig uafhængig 

transaktion, da metoden er mindre følsom over for forskelle i varetyper, regnskabsprin-

cipper og funktioner, og fordi det er muligt at benytte en databaseundersøgelse af 

nettoavancer i lignende virksomheder som uafhængigt sammenligningsgrundlag, jf. 

TPG pkt. 2.68 og 2.75. 

 

Principperne for opgørelsen af nettoavancen er afgørende for metodens korrekte an-

vendelse. Det vil kun være poster, der a) har direkte eller indirekte sammenhæng med 

den kontrollerede transaktion, og som b) har en aktiv betydning for profitten, der bør 

tages i betragtning ved opgørelsen af nettoavancen, jf. TPG pkt. 2.83 til 2.86.  

 

For at anvende TNMM skal nettoavancen gøres sammenlignelig med nettoavancer 

hos sammenlignelige uafhængige parter. Dette gøres ved at sætte nettoavancen i 

forhold til et andet nøgletal, der beskriver virksomhedens væsentligste funktioner. Nøg-

letallet benævnes en PLI (Profit level indicator). En PLI kan f.eks. opgøres ved at sæt-

te nettoavancen i forhold til virksomhedens omsætning, omkostninger eller anvendte 

aktiver samt i variationer af disse. Ofte opgøres en PLI i forhold til virksomhedens net-

toomsætning, når den testede virksomhed primært udfører salgsaktiviteter. Denne PLI 

kaldes også Operating Margin. En Net kostplus-margin beskriver nettoavancen i for-

hold til virksomhedens samlede omkostninger. Den bestemmer således den avance, 

virksomheden opnår ved afholdelse af sine samlede omkostninger og anvendes ofte, 

når den testede virksomhed primært udfører produktionsaktiviteter, og hvor værdiska-

belsen i en transaktion har en relevant sammenhæng med den testede virksomheds 

samlede omkostninger, jf. TPG pkt. 2.82 til 2.108, herunder TPG pkt. 2.98. Nøgletallet, 

der beskriver virksomhedens PLI, vælges efter den testede virksomheds primære 

funktioner. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

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

besparelser mellem elnetvirksomheden Zeanet A/S og det koncernforbundne rådgiv-

ningsselskab SK Service A/S i 2015 blev indgået på markedsmæssige vilkår.  

 

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

 

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

heder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, 

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

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

aktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter.  

 

Zeanet A/S har under sagens behandling fremsendt dokumentation, der kan danne 

grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed, jf. § 46 i lov om elforsyning.  

 

Efter § 46, stk. 2, skal aftaler foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, ligesom afta-

len skal vedlægges et bilag, hvori der gøres rede for, hvordan kravet om markeds-
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mæssighed sikres opfyldt. Dokumentation skal udarbejdes løbende og forelægges på 

Forsyningstilsynets anmodning. Den forelagte dokumentation skal kunne danne grund-

lag for Forsyningstilsynets vurdering af markedsmæssigheden. 

 

Zeanet A/S har fremsendt dokumentation for, at der er indgået endelig, skriftlig aftale 

om køb af energibesparelser i 2015 i henhold til pkt. 3.5 i samhandelsaftalen for 2015. 

Aftalen blev underskrevet den 19. december 2014. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at der har foreligget en skriftlig aftale på 

aftaletidspunktet, hvorfor kravet om skriftlighed efter § 46, stk. 2, i lov om elforsyning er 

opfyldt. 

DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION, SAMHANDELSAFTALEN 

I 2015 indgik Zeanet A/S en samhandelsaftale med SK Service A/S, der blandt andet 

omfattede Zeanet A/S’ forpligtelser til at realisere energibesparelser for 2015. Prisen i 

aftalen blev fastsat som en fordeling af SK Service A/S’ samlede omkostninger ved 

produktionen af energibesparelser i 2015, der var ment til at opfylde SK Varme A/S’ 

henholdsvis Zeanet A/S’ energisparemål i 2015. De fordelte omkostninger blev tillagt 5 

pct. til dækning af renteudgifter og fortjeneste. De samlede omkostninger bestod af det 

udbetalte tilskud, personaleudgifter afregnet på timebasis og øvrige omkostninger.  

 

Zeanet A/S har fremsendt en faktura, der godtgør, at der er blevet betalt 3.562.563,00 

kr. til SK Service A/S for levering af energibesparelser i 2015. 

 

Zeanet A/S har fremsendt dokumentation for beregningen af de fællesomkostninger, 

der ligger til grund for betalingerne i henhold til samhandelsaftalen for 2015. Af denne 

dokumentation fremgår, at SK Service A/S i alt havde omkostninger for 7.413.312,38 

kr. ved levering af energibesparelserne, og at SK Service A/S beregnede et tillæg hertil 

på 370.665,62 kr., svarende til 5 pct. af de samlede omkostninger, jf. Tabel 1.  
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TABEL 1 | ENERGISPAREREGNSKAB, SK SERVICE A/S I 2015 

Udbetalt tilskud 6.012.362,17 kr. 

Medarbejdertimer  1.121.937,50 kr. 

Øvrige omkostninger 85.943,00 kr. 

Energitjek Slagelse 193.069,71 kr. 

Samlede omkostninger 7.413.312,38 kr. 

Tillæg 5 pct. 370.665,62 kr. 

I alt 7.783.978,00 kr. 

Kilde: Zeanet A/S 

Ud af de samlede fællesomkostninger med tillæg blev 3.562.563,00 kr. faktureret til 

Zeanet A/S mens de resterende 4.221.415,00 kr. blev faktureret til SK Varme A/S. Den 

tilgængelige dokumentation har gjort det muligt at beregne SK Service A/S’ nettoavan-

ce for salg af energibesparelser til Zeanet A/S.  

TABEL 2 | NETTOAVANCE, SK SERVICE A/S 

 Andel, Zeanet A/S Andel, SK Varme A/S I alt SK Service 

Omsætning 3.562.563,00 kr. 4.221.415,00 kr. 7.783.978,00 kr. 

Tilskud    2.751.731,70 kr.     3.260.630,47 kr.  6.012.362,17 kr. 

Bruttoavance        810.831,30 kr.         960.784,53 kr.     1.771.615,83 kr.  

Medarbejdertimer og  

øvrige omkostninger 

       641.185,44 kr.         759.764,77 kr.     1.400.950,21 kr.  

Nettoavance        169.645,86 kr.         201.019,76 kr.         370.665,62 kr.  

Kilde: Zeanet A/S 

Zeanet A/S har således dokumenteret, at SK Service A/S havde en nettoavance for 

salg af energibesparelser til Zeanet A/S i henhold til samhandelsaftalen på 169.645,86 

kr., jf. Tabel 2. 

 

Zeanet A/S har som led i oplysningen af den kontrollerede transaktion udfærdiget en 

funktions- og risikoanalyse, der dokumenterer de værdiskabende aktiviteter, og hvem 

der har hånderet dem i forbindelse med aftalens realisering, jf. tabel 3. 
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TABEL 3 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE 

 Samhandelsaftalen 
Vurdering 

SK Service A/S Zeanet A/S 

Funktioner 

Kundeopsøgende aktivitet X  Værdiskabende 

Rådgivning X  Værdiskabende 

Hjemtagelse af energibesparelser X  Værdiskabende 

Dokumentation af energibesparelser X  Værdiskabende 

Kvalitetssikring og Audit X  Værdiskabende 

Administration af opgaven X  Værdiskabende 

Indberetning X  Værdiskabende 

Risici 

Forretningsmæssige risici X X Middel 

Personalemæssige risici X  Lav 

Debitorrisici X  Lav 

Juridisk X  Lav 

Kilde: Zeanet A/S 

Funktions- og risikoanalysen viser, at SK Service A/S i al væsentlighed varetog de 

værdiskabende funktioner og risici i forbindelse med realiseringen af samhandelsaft-

alen med Zeanet A/S.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående dokumentation af den kontrollerede transaktion har 

det været muligt at foretage en sammenligning med eksterne sammenligningsgrundlag 

med henblik på at foretage en markedsmæssighedsvurdering efter § 46, stk. 1, i lov 

om elforsyning.  

SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

Som led i sagens oplysning har Zeanet A/S oplyst, at SK Service A/S i 2014 købte 

energibesparelser fra en uafhængig part. Sammenligneligheden af denne transaktion 

behandles i det følgende. Derudover har Forsyningstilsynet udfærdiget en database-

undersøgelse, der kan anvendes som eksternt sammenligningsgrundlag. 

AFTALE MED SCANENERGI A/S 

Zeanet A/S har dokumenteret, at SK Service A/S den 12. december 2014 indgik en 

aftale med Scanenergi A/S om køb af energibesparelser til levering i 2015. Af aftalen 

fremgår det, at SK Service købte 8.000 MWh til en pris på 550 kr. pr. MWh. Dette sva-

rer til en samlet beløb på 4.400.000 kr. Dokumentationen har dannet grundlag for en 

sammenligning af kontraktvilkår samt en funktions- og risikoanalyse, jf. tabel 4. 

  



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF ZEANET A/S´ AFTALER OM 

REALISERING AF ENERGIBESPARELSER I KONTROLÅRET 2015 

 

Side 11/17 

TABEL 4 | KONTRAKTVILKÅR OG FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE 

Parter Zeanet A/S og SK Service A/S SK Service A/S og Scanenergi 

A/S 

Aftalestruktur Samhandelsaftale til opfyldelse af 

hele årets energisparemål for Zeanet 

A/S 

Enkeltstående aftale om levering 

af eksakt mængde energibespa-

relser 

Volumen 7.505.000 kWh 8.000.000 kWh 

Samlet pris 3.562.563,00 kr. 4.400.000 kr. 

Enhedspris 47,47 øre pr. kWh 55,00 øre pr. kWh 

Betalingsvilkår Kvartalsvis afregning efter fordeling af 

faktisk afholdte omkostninger med 

tillæg på 5 pct. til dækning af renteud-

gifter og avance.  

Enkeltstående betaling. 

Aftaledato 19. december 2014 12. december 2014 

Løbetid Et år Ingen 

 

 Koncerneksternt køb 
Vurdering 

SK Service A/S Scanenergi A/S 

Funktioner 

Kundeopsøgende aktivitet  x Værdiskabende 

Rådgivning  x Værdiskabende 

Hjemtagelse af energibesparelser  x Værdiskabende 

Dokumentation af energibesparelser  x Værdiskabende 

Kvalitetssikring og Audit  x Værdiskabende 

Administration af opgaven  x Værdiskabende 

Indberetning x  Værdiskabende 

Risici 

Forretningsmæssige risici x x Middel 

Personalemæssige risici  x Lav 

Debitorrisici  x Lav 

Juridisk  x Lav 

Kilde: Zeanet A/S 

Scanenergi A/S varetog langt størstedelen af de værdiskabende funktioner i forbindel-

se med levering af energibesparelser til SK Service A/S.  

SAMMENLIGNELIGHED 

For at kunne anvendes som sammenligningsgrundlag i en markedsmæssighedsvurde-

ring efter § 46 i lov om elforsyning, skal uafhængige transaktioner være sammenligne-

lige med den kontrollerede transaktion. Dette vil være tilfældet, hvis eventuelle forskel-

le mellem transaktionerne ikke har været egnede til væsentligt at påvirke prisen i afta-

len, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at imødekomme sådanne 

forskelle mellem transaktionerne, jf. TPG pkt. 3.47. 
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Af TPG pkt. 1.36 fremgår, at fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i trans-

aktionerne og sammenlignes indbyrdes.  

 

1. Kontraktuelle vilkår for transaktionen. 

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

ydelser, transaktionen angår. 

3. Den leverede ydelse efter kontrakten. 

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

rer i. 

5. Forretningsstrategierne parterne følger.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der er væsentlige forskelle i aftalernes kontraktuelle 

vilkår, og at funktions- og risikoanalysen afdækker store forskelle i de håndterede funk-

tioner og risici. Begge disse forskelle vurderes at være egnede til væsentligt at påvirke 

prisen i aftalen. Forsyningstilsynet vurderer ikke, at det er muligt at foretage rimelige 

justeringer, der kan imødekomme de funktionelle og kontraktuelle forskelle mellem 

transaktionerne.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at aftalen mellem SK Service A/S og 

Scanenergi A/S ikke er sammenlignelig med samhandelsaftalen mellem SK Service 

A/S og Zeanet A/S.  

 

Der er således ikke noget tilgængeligt internt sammenligningsgrundlag til brug for mar-

kedsbestemthedsanalysen, hvorfor Forsyningstilsynet har udfærdiget en databaseun-

dersøgelse som eksternt sammenligningsgrundlag.  

FORSYNINGSTILSYNETS DATABASEUNDERSØGELSE FOR UAFHÆNGIG 

ENERGIRÅDGIVNING 

Forsyningstilsynet har til brug for afgørelsen udfærdiget en analyse af nettoavancer for 

uafhængige virksomheder, der udbyder rådgivning af en karakter, der kan sammenlig-

nes med den energirådgivning, SK Service A/S leverede i henhold til samhandelsaft-

alen med Zeanaet A/S i 2015. Databaseundersøgelsen er vedhæftet denne afgørelse 

som bilag. 

 

Databaseundersøgelsen er foretaget i databasen og benchmarking-værktøjet TP Cata-

lyst og følger de retningslinjer, man anvender inden for den internationale skatteret ved 

vurdering af, om koncerninterne transaktioner er markedsmæssige. En databaseun-

dersøgelse kan enten anvendes som samlet vurdering ved anvendelse af prisfastsæt-

telsesmetoden TNMM (Den transaktionsbaserede nettoavancemetode) eller som et 

rimelighedstjek af en af OECD’s øvrige prisfastsættelsesmetoder.  

 

Databaseundersøgelsen består af en samling af nettoavancer i forskellige virksomhe-

der, der vurderes at udføre funktioner, som er sammenlignelige med den virksomhed, 

der testes i markedsmæssighedsvurderingen. For at kunne sammenligne nettoavan-

cerne, er disse omregnet forskellige PLI’er i overensstemmelse med TPG pkt. 2.82-

2.108.  

 

Databaseundersøgelsen er udfærdiget for regnskabsårene 2012-2014, da Forsynings-

tilsynet vurderer, at det er disse regnskabsår, der er relevante som sammenlignings-
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grundlag for samhandelsaftalen for 2012 mellem SK Service A/S og Zeanet A/S. For-

syningstilsynet vurderer, at disse regnskabsår ville kunne indgå som datagrundlag i 

forbindelse med prisfastsættelsen af de koncerninterne transaktioner mellem SK Ser-

vice A/S og Zeanet A/S.  

 

Forsyningstilsynet henviser til bilaget for en nærmere gengivelse af analysens data-

baseudsøgningskriterier, samt de kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. 

 

Databaseundersøgelsen har givet følgende resultater på markedsmæssige nettoavan-

cer beskrevet ved PLI’ ene Operating Margin, Net Cost Plus margin og Berry Ratio:  

TABEL 5 | RESULTATER PÅ DATABASEUNDERSØGELSEN 

PLI, Median 2012 2013 2014 Vægtet gennemsnit    

Operating margin 4,25% 9,10% 9,06% 6,82%    

Net Cost Plus margin 4,44% 10,17% 10,00% 7,45%    

Berry Ratio 1,0699 1,1201 1,1312 1,1052    

Kilde: Bilag til afgørelsen, Forsyningstilsynets databaseundersøgelse for uafhængig ingeniørrådgiv-

ning. 

Note: For de fuldstændige resultater og data henvises til databaseundersøgelsen. 

Resultaterne er udtryk for sammenlignelige og markedsmæssige nettoavancer.   

VALG AF PRISFASTSÆTTELSESMETODE 

Forsyningstilsynets valg af prisfastsættelsesmetode beror på den tilgængelige data om 

den kontrollerede transaktion, de tilgængelige interne og eksterne sammenlignings-

grundlag samt de oplyste funktions- og risikoanalyser, jf. TPG pkt. 2.2.  

 

Den tilgængelige data har gjort det muligt at afgrænse samhandelsaftalens indhold og 

SK Service A/S’ resultater på brutto- såvel som på nettoavanceniveau ved salg af 

energibesparelser til Zeanet A/S. 

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet en databaseundersøgelse, der indeholder netto-

avancer hos uafhængige energirådgivningsvirksomheder, som kan udgøre et trovær-

digt sammenligningsgrundlag. Den relevante metode til sammenligning af nettoavan-

cer vil efter omstændighederne være den transaktionsbaserede nettoavancemetode 

(TNMM). Da nettoavancen i transaktionen befinder sig hos SK Service A/S, lægger 

metoden op til, at SK Service A/S’ regnskabstal anvendes i nærværende analyse.  

DEN TRANSAKTIONSBASEREDE NETTOAVANCEMETODE 

Som tidligere beskrevet sammenligner man efter den transaktionsbaserede nettoavan-

cemetode nettoavancen i en kontrolleret transaktion med den nettoavance, som uaf-

hængige parter tjener ved lignende transaktioner.  
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For at gøre nettoavancen sammenlignelig med uafhængige transaktioner, skal den 

omregnes til en relevant PLI. Den PLI, der benyttes til at beskrive nettoavancen, bør af 

ovennævnte årsager være upåvirket af det udbetalte tilskud. 

 

SK Service A/S’ værdiskabende funktioner i henhold til rammeaftalen er salgs- og 

rådgivningsrelaterede. Avancen for sådanne aktiviteter vil ofte have en god sammen-

hæng med den omsætning, der er forbundet med aktiviteterne. En sammenligning på 

baggrund af omsætning indebærer imidlertid at nettoavancen i SK Service A/S beskri-

ves ved brug af et nøgletal, der er direkte forbundet med avancetillægget på 5 procent 

af de samlede omkostninger i den kontrollerede transaktion mellem Zeanet A/S og SK 

Service A/S. Da undersøgelsen har til formål netop at afklare markedsmæssigheden af 

dette tillæg, bør det undgås at anvende omsætningen, hvori pristillægget indgår, som 

sammenligningsnøgle, jf. TPG pkt. 2.94. 

 

I denne sag er omsætningen ved den kontrollerede transaktion skabt ved et tillæg til 

de samlede omkostninger. Af den grund vurderes der at være en god sammenhæng 

mellem nettoavancen og de samlede omkostninger. Net kostplus-marginen anvendes i 

sager, hvor værdiskabelsen i de udførte funktioner, risici og aktiver kan beskrives ved 

de afholdte omkostninger i den testede virksomhed, jf. TPG pkt. 2.98. Kostbasen skal 

ved korrekt anvendelse af net kostplus-marginen som PLI være fuldstændig, hvilket vil 

sige, at alle direkte omkostninger og indirekte omkostninger, der er allokeret den te-

stede aktivitet efter en relevant fordelingsnøgle, skal medregnes, jf. TPG pkt. 2.99.  

 

Principperne for opgørelsen af omkostningsbasen, der ligger til grund for nettoavan-

cen, er afgørende for metodens korrekte anvendelse. Det vil kun være poster, der a) 

har direkte eller indirekte sammenhæng med den kontrollerede transaktion, og b) som 

har en aktiv betydning for profitten, der bør medregnes ved opgørelsen af nettoavan-

cen, jf. TPG pkt. 2.83 til 2.86.  

 

Zeanet A/S har dokumenteret SK Service A/S’ nettoavance for levering af energibe-

sparelser til Zeanet A/S. Resultatet er gengivet i tabel 3. Opgørelsen indeholder dog 

såvel i omsætnings- og omkostningsopgørelsen det udbetalte tilskud til slutbrugeren 

på i alt 2.751.731,70 kr. Tilskuddet skaber ingen værdi for transaktionen, men figurerer 

alene som en post, der passerer gennem SK Service A/S fra den udbetalende netvirk-

somhed Zeanet A/S til slutbrugeren. Da selve tilskuddet således ikke har nogen betyd-

ning for profitten i SK Service A/S, vil det være misvisende at medregne tilskuddet i 

opgørelsen af den nettoavance, der sammenlignes med uafhængige parter, jf. TPG 

pkt. 2.86. Tilskuddet fratrækkes af den grund den samlede omkostningsbase for SK 

Service A/S. 

 

Denne tilgang gør det muligt at beregne SK Service A/S’ nettoavance for salg af ener-

gibesparelser til Zeanet A/S, jf. tabel 6. 
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TABEL 6 | NETTOAVANCE OG NET COST PLUS, SK SERVICE A/S 

SK Service A/S  

Omsætning 3.562.563,00 kr. 

Tilskud    2.751.731,70 kr.  

Bruttoavance        810.831,30 kr.  

Medarbejdertimer og øvrige omkostninger        641.185,44 kr.  

Nettoavance        169.645,86 kr.  

Net Cost Plus-margin 26,46% 

Kilde: Zeanet A/S 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at SK Service A/S har haft en nettoavance på 

169.645,86 kr. for salg af energibesparelser til Zeanet A/S, hvilket svarer til en Net 

Cost Plus-margin på 26,46 pct.  

 

Forsyningstilsynets databaseundersøgelse har givet sammenlignelige nettoavancer 

omregnet til net kostplus-marginer i regnskabsårene 2012 til 2014, jf. tabel 7. 

TABEL 7 | NET COST PLUS, 2012-2014 

År 2012 2013 2014 Vægtet gennemsnit 

Antal observationer 7 4 4  

Øvre Kvartil 13,93% 15,09% 13,65% 14,16% 

Median 4,44% 10,17% 10,00% 7,45% 

Nedre Kvartil 2,63% 4,83% 7,09% 4,41% 

Kilde: Forsyningstilsynets databaseundersøgelse, bilag 1. 

Det fremgår af tabel 7, at det vægtede gennemsnit af medianerne for sammenlignelige 

uafhængige virksomheders Net Cost Plus-marginer mellem 2012 og 2014 var 7,45 

procent. Det markedsmæssige interval, det vil sige intervallet mellem øvre og nedre 

kvartil, udgøres af Net Cost Plus-margin på mellem 4,41 procent og 14,16 procent. 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget oplysninger i sagen, der godtgør, at SK Service 

A/S har udført funktioner eller håndteret risici eller aktiver, der skulle placere selskabet 

højere eller lavere end medianværdien i Forsyningstilsynets databaseundersøgelse. 

Forsyningstilsynet fastsætter den markedsmæssige pris efter det vægtede gennemsnit 

af medianerne.  

 

På den baggrund beregner Forsyningstilsynet den markedsmæssige nettoavance for 

den koncerninterne transaktion mellem SK Service A/S og Zeanet A/S, jf. tabel 8. 
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TABEL 8 | MARKEDSMÆSSIG PRIS 

 Samhandelsaftalen Markedsmæssig pris 

Nettoomsætning 3.562.563,00 kr.    3.440.679,65 kr.  

Tilskud    2.751.731,70 kr.     2.751.731,70 kr.  

Bruttofortjeneste        810.831,30 kr.         688.947,96 kr.  

Driftsomkostninger        641.185,44 kr.         641.185,44 kr.  

Nettoavance        169.645,86 kr.           47.762,51 kr.  

Net Cost Plus-margin 26,46% 7,45 % 

Difference  -121.883,34 kr. 

Kilde: Forsyningstilsynets beregninger og Zeanet A/S 

KONKLUSION, MARKEDSMÆSSIG PRIS 

Forsyningstilsynet finder, at Zeanet A/S ikke har dokumenteret markedsmæssigheden 

af den indgåede aftale om realisering af energibesparelser i 2015.  

 

Forsyningstilsynet fastsætter derfor den markedsmæssige pris i samhandelsaftalen til       

3.440.679,65 kr., jf. 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet har til brug for den skønsmæssige fastsættelse af den markeds-

mæssige pris i aftalen udfærdiget en databaseundersøgelse, der angiver en mar-

kedsmæssig nettoavance. Forsyningstilsynet lægger efter en konkret vurdering såle-

des vægt på, at en sammenligning mellem prisen i samhandelsaftalen og Forsynings-

tilsynets databaseundersøgelse har vist, at Zeanet A/S har betalt 121.883,34 kr. for 

meget for de købte energibesparelser. 

 

Forsyningstilsynet nedsætter dermed prisen i aftalen med i alt 121.883,34 kr. 

 

Den skønsmæssigt fastsatte pris eller den pris, vil blive lagt til grund for den økonomi-

ske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed, jf. 46, stk. 2, 6. pkt., i lov om 

elforsyning.  

 

Dette indebærer, at nedsættelsen af prisen vil blive indarbejdet i en afgørelse om æn-

dring af Energitilsynets afgørelse i sag 16/11908 om forhøjelse af indtægtsrammen for 

energispareydelser for reguleringsåret 2015. Ligeledes vil Forsyningstilsynets sag nr. 

18/12115 om Zeanet A/S´ indtægtsramme for 2017 blive genoptaget for så vidt angår 

energisparedelen, herunder ved korrektion af den akkumulerede energisparedifferen-

ce, jf. § 26 i energisparebekendtgørelsen8. 

 
8 Bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomhe-

der. 
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ÅBNING AF SAGER AF EGEN DRIFT 

Som følge af sagsbehandlingen i den verserende sag overvejer Forsyningstilsynet at 

åbne nye sager om markedsmæssigheden af Zeanet A/S’ koncerninterne transaktio-

ner om energibesparelser for andre kontrolår.  

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside 

www.forsyningstilsynet.dk, idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der er 

til hinder herfor, jf. § 78 b i lov om elforsyning.  

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 

Forsyningstilsynets endelige afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Christian Dalsgaard (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 53 62 

JCDA@forsyningstilsynet.dk 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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