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Afgørelse om FLOW ELNET A/S afta-
ler vedr. nettab for 2016-2017 

 
 
Forsyningstilsynet agter at træffe nedenstående afgørelse i sagen, og tilsy-
net anmoder i den forbindelse El-Net Øst A/S om at fremsende evt. bemærk-
ninger til udkastet inden 2 uger fra dags dato: 

 

 

RESUMÉ  

Sagen angår markedsmæssigheden af FLOW ELNET A/S´ (tidligere Sydfyns Elforsy-

ning Net A/S) aftaler om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017. 

 

Ved brev af den 12. juli 2018 udtog Forsyningstilsynet FLOW ELNET A/S til stikprøve-

kontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb 

af el til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017. 

 

Nettab opstår, når el transporteres over afstande, men kan også opstå som følge af 

forkert afregnede mængder, f.eks. fejlagtige aflæsninger hos kunder og strømtyveri. 

Nettabet opgøres ved at sammenholde netvirksomhedens områdeforbrug og slutkun-

dernes forbrug. Netvirksomhederne har en forpligtelse til at sikre, at der er tilstrækkelig 

forsyning med el i distributionsnettet, og de indgår derfor aftaler om køb af elektricitet 

til dækning af nettab. Omkostningerne til nettab kan indregnes i netvirksomheders ind-

tægtsramme i forholdet 1:1, dvs. at netvirksomheden kan få fuld dækning af omkost-

ninger hos elforbrugerne i forsyningsområdet.  

 

Efter § 46 i lov om elforsyning er der krav om, at netvirksomhedernes aftaler skal ind-

gås på markedsmæssige priser og vilkår. Det betyder, at netvirksomhederne ved ind-

gåelse af aftaler skal anvende priser og vilkår, der er i overensstemmelse med, hvad 

der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige aftalepar-

ter. 

 

Når netvirksomheder indgår aftaler med koncernforbundne eller interesseforbundne 

parter, er der risiko for, at aftaleparternes egne og fælles interesser betyder, at der ind-

gås aftaler, som ikke er markedsmæssige, og at der ved fastsættelse af for høje priser 

uberettiget kan overføres midler til et ikke-reguleret selskab, hvorved prisreguleringen 

af netvirksomhederne omgås.  

 

Forsyningstilsynet påtaler, at FLOW ELNET A/S i forbindelse med køb af el til dækning 

af nettab for kalenderåret 2016 tilsidesatte kravet om, at aftaler skal foreligge skriftligt 

på tidspunktet for aftaleindgåelsen. 

 

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at FLOW ELNET A/S ikke udarbejdede aftalebi-

lag med en kort redegørelse for aftalens markedsmæssighed, og påtaler derudover, at 

virksomheden har tilsidesat kravet om løbende at udarbejde og opbevare dokumenta-

tion for aftalens markedsmæssighed.  
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Forsyningstilsynet finder endelig, at FLOW ELNET A/S ikke med sin dokumentation 

har godtgjort markedsmæssigheden af sine aftaler om nettab for kalenderårene 2016 

og 2017.  

 

Forsyningstilsynet fastsætter derfor skønsmæssigt den markedsmæssige pris.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at FLOW ELNET A/S i forbindelse med indgåelse af aftale 

om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 tilsidesatte kravet om, at afta-

ler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om el-

forsyning1. 

 

Forsyningstilsynet påtaler ligeledes, at FLOW ELNET A/S i forbindelse med indgåelse 

af aftale om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 tilsidesatte kravet om, 

at der ved indgåelse af aftaler skal udarbejdes et aftalebilag med en kort redegørelse 

for aftalens markedsmæssighed, herunder beskrivelse af den valgte metode, som skal 

udarbejdes på tidspunktet for aftaleindgåelse og vedlægges aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. 

og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet påtaler endelig, at FLOW ELNET A/S ikke løbende har udarbejdet 

skriftlig dokumentation for, at den indgåede aftale om levering af el til dækning af net-

tab var markedsmæssig, jf. § 46, stk. 2, 2-3. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder endelig, at FLOW ELNET A/S´ dokumentation ikke har godt-

gjort, at de mellem FLOW ELNET A/S og SEF Energi A/S indgåede aftaler om køb af 

el til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017 er markedsmæssige, jf. § 46, 

stk. 2, 5, pkt., jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet fastsætter derfor skønsmæssigt den markedsmæssige pris, jf. § 46, 

stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning.  

  

For kalenderåret 2016 fastsætter Forsyningstilsynet prisen for dækning af nettab til 

22,04 øre /kWh. Dette indebærer, at den aftalte pris på 26,74 øre/kWh nedsættes med 

4,70 øre /kWh. Det betyder, at Forsyningstilsynet for kalenderåret 2016 nedsætter net-

virksomhedens samlede pris for el til dækning af nettab fra 2.527.545 kr. til 2.083.286 

kr.  

 

For kalenderåret 2017 fastsætter Forsyningstilsynet prisen for dækning af nettab til 

24,62 øre/kWh. Dette indebærer, at den aftalte pris på 28,97 øre/kWh nedsættes med 

4,35 øre/kWh. Det betyder, at Forsyningstilsynet for kalenderåret 2017 nedsætter net-

virksomhedens samlede pris for el til dækning af nettab fra 2.501.713 kr. til 2.126.067 

kr.  

  

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



De fastsatte priser for 2016 og 2017 vil blive lagt til grund for den økonomiske regule-

ring af FLOW ELNET A/S, jf. § 46, stk. 2, 6. pkt., i lov om elforsyning.  

 

For reguleringsåret 2016 har Energitilsynet i sag nr. 18/05706 truffet afgørelse af 23. 

april 2018 om netvirksomhedens reguleringspris, herunder om nettabskorrektion.  

 

For reguleringsåret 2017 har Forsyningstilsynet i sag nr. 18/12088 truffet afgørelse af 

30. marts 2020 om netvirksomheden reguleringspris, herunder om nettabskorrektion.  

 

Forsyningstilsynet genoptager begge sager.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 

78 b i lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af 12. juli 2018 FLOW ELNET A/S, at netvirk-

somheden var udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæs-

sigheden af aftaler vedrørende køb af el til dækning af nettab for kalenderårene 2016 

og 2017.  

 

FLOW ELNET A/S driver netvirksomhed i prisområde DK 1. Det danske elsystem be-

står af to sammenkoblede synkronområder, Vestdanmark (DK1) og Østdanmark 

(DK2), som er adskilt af Storebælt. På elbørsen Nord Pool handles priserne for el på to 

markeder, der benævnes henholdsvis DK1 og DK 2. Det har betydning for, hvilken pris 

der betales for nettab i de respektive områder.  

 

Køb af el 

FLOW ELNET A/S indberettede i sit reguleringsregnskab omkostninger til nettab til at 

udgøre 50 øre/kWh i kalenderåret 2016 og 64 øre/kWh i kalenderåret 2017. En del af 

de omkostninger til nettab, som FLOW ELNET A/S har indberettet i forbindelse med sit 

reguleringsregnskab, dækker over selve købet af elektricitet på el-markedet. Den re-

sterende del af prisen dækker betalinger til Energinet (se tabel 1 nedenfor).  

 

Det er selve købet af elektricitet, der er genstand for undersøgelse om, hvorvidt elektri-

citeten er købt på markedsmæssige vilkår. Disse omkostninger er per definition vari-

able over tid. FLOW ELNET A/S oplyste, at aftalens pris for elektricitet (eksklusiv beta-

linger til Energinet) udgjorde 26,74 øre/kWh i 2016 og 28,97 øre/kWh i 2017.  

 

Betalinger til Energinet 

Energinet oplyser på sin hjemmeside, at der skal betales følgende til Energinet: 
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TABEL 1 | PSO-AFGIFT, NET-, SYSTEM, OG BALANCETARIF TIL ENERGINET 

øre/kwh PSO-afgift Nettarif Systemtarif Balancetarif I alt 

2016 – Q 1 26,1  4,3 3,9 0,13 34,43 

2016 – Q 2 24,7 4,3 3,9 0,13 33,03 

2016 – Q 3 20,3 4,3 3,9 0,13 28,63 

2016 – Q 4 22,1 4,3 3,9 0,13 30,43 

2017 – Q 1 17,3 5,9 2,4 0,13 25,73 

2017 – Q 2 14,4 5,9 2,4 0,13 22,83 

2017 – Q 3 12,9 5,9 2,4 0,13 21,33 

2017 – Q 4 16,9 5,9 2,4 0,13 25,33 

Kilde: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer og Forsyningstilsynet 

Note:  

Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det 

overordnede net (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.  

Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet her-

under reservekapacitet, systemdrift m.v.  

PSO-tariffen for forbrug dækker primært støtte til vedvarende energi og decentrale værker samt forsk-

ningsmidler og administration af disse. Herudover dækker den Energinets omkostninger til miljøvenlig 

energi. 

Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser). 

PSO er det største enkeltelement i disse betalinger til Energinet. Det fremgår endvi-

dere, at PSO-afgiften fastsættes pr. kvartal, mens de øvrige tariffer i udgangspunktet 

fastsættes for et år, jf. tabel 1.  

 

Med hensyn til ensartet forbrug varierer PSO i løbet af året. Derfor forudsætter Forsy-

ningstilsynets beregning af en gennemsnits-PSO, at forbruget er jævnt fordelt i løbet af 

året.  

 

Forsyningstilsynet har beregnet en gennemsnitlig pris (øre/kWh) på henholdsvis 31,63 

øre/kwh i 2016 og 23,81 kwh i 2017 ud fra oplysningerne i tabel 1.  

 

I reguleringsregnskabet for kalenderåret 2016 er der indberettet nettabsomkostninger 

på i alt 50 øre/kWh. Det medfører en pris på el til dækning af nettab på i alt 30,15 

øre/kWh, når man trækker Nord Pools spotpris for DK 1 på i alt 19,85 øre/kWh fra. 

 

I reguleringsregnskabet for kalenderåret 2017 er der indberettet nettabsomkostninger 

på i alt 64 øre/kWh. Det medfører en pris på el til dækning af nettab på i alt 41,62 

øre/kWh, når man trækker Nord Pools spotpris for DK 1 på i alt 22,38 øre/kWh fra.  

 

Imidlertid oplyste Flow ELNET A/S om en negativ regulering af nettabsomkostninger i 

2016 og positive reguleringer af nettabsomkostninger i 2017, som udligner den nega-

tive regulering for 2016. Hvis der ses bort fra disse reguleringer mellem årene er de re-

elle omkostninger hhv. [Fortroligt] i øre/kWh i 2016 og [Fortroligt] i øre/kWh i 2017. 



SAMMENLIGNING MELLEM REGULERINGSREGNSKAB OG FLOW ELNET 

A/S’ DEKOMPONERING AF NETTABS OMKOSTNINGSELEMENTER 

 

FLOW ELNET A/S indberettede i reguleringsregnskabet 50 øre/kWh i 2016 og 64 

øre/kWh i 2017. I forbindelse med Forsyningstilsynets stikprøvekontrol oplyste FLOW 

ELNET A/S, at nettabsomkostninger består af nedenstående elementer. 

 

TABEL 2 | DEKOMPONERING AF NETTABETS OMKOSTNINGSELEMENTER 

 

 

 2016 2017 

Mængde  9.452.299 kWh 8.635.529 kWh 

Kontraktsum 4.734.551 kr. 5.542.972 kr. 

Enhedspris  50,0889 øre/kWh 64,1880 øre/kWh 

Elspotpris simpelt gennemsnit 19,8500 22,3800 

Profilomkostning [Fortroligt] [Fortroligt] 

Prognose og balancetarif for forbrug [Fortroligt] [Fortroligt] 

Administration, sikkerhedsstillelse, 

handelsafvikling m.v.  

 

[Fortroligt] 

 

[Fortroligt] 

Mark-up 6,0000 6,0000 

Overliggende net 60 kV 2,0300 2,0912 

Systemtarif Energinet 3,6893 2,3986 

Transmissionstarif 4,1825 5,9008 

PSO 21,9082 15,5406 

Reguleringer [Fortroligt] [Fortroligt] 

Modtaget til udligning af nettabsomkost-

ninger  

[Fortroligt] [Fortroligt] 

Omkostninger i alt øre/kWh 50,0889 øre/kWh 64,1880 øre/kWh 

Kilde: FLOW ELNET A/S 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at en negativ regulering i 2016 på [Fortroligt] 

øre/kWh blev korrigeret i 2017 ved en positiv regulering på [Fortroligt] øre/kWh.  

 

Ved mail af 19. september 2018 oplyste netvirksomheden følgende angående disse 

korrektioner:  

 

”Reguleringen i 2016, som er negativ, skyldes lidt forvirring om hvilke elemen-

ter, der indgik i nettabet efter indførelse af engrosmodellen pr. 1.4.2016. I lø-

bet af 2017 bliver det klart og det reguleres derfor tilbage fra 2016. Derfor er 

der en positiv regulering i 2017, som blot udligner den negative regulering i 

2016. Hvis det ses bort fra disse reguleringer mellem årene er de reelle om-

kostninger i øre/kWh hhv. [Fortroligt] i 2016 og [Fortroligt] i 2017.”  
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Ved mail af 28. november 2019 angav FLOW ELNET A/S følgende: 

 

”Vi havde store vanskeligheder med at afstemme alle de mange regninger fra 

diverse netselskaber ved indførelse af engrosmodellen og vi var i tvivl om 

hvordan Energinet ville håndtere nettabsomkostningen efter indførelse af en-

grosmodellen og valgte derfor ikke at tage den med i første omgang. Vi blev 

senere klogere og erfarede, at Energinet havde inkluderet nettabsandelen i 

deres regninger til SEF Energi, som derfor måtte regulere det efterfølgende i 

deres omkostningsdækning hos Flow Net.”  

  

For at beregne elprisen i aftalen lægger Forsyningstilsynet de oplyste priselementer i 

tabel 2 til grund. FLOW ELNET A/S oplyste, at prisen i aftalen i 2016 bestod af spotpris 

på el beregnet som simpelt gennemsnit på 19,8500 øre/kWh, profilomkostninger på 

[Fortroligt] øre/kWh, prognose og balancetarif for forbrug på [Fortroligt] øre/kWh, ad-

ministration m.v. på [Fortroligt] øre/kWh og mark-up på 6 øre/kWh. Elprisen i aftalen 

udgør således 26,74 øre/kWh.  

 

Ved sammenlægning af aftalens elpris på 26,74 øre/kWh og betalinger til Energinet på 

31,63 øre/kWh, udgør den samlede nettabspris i aftalen 58,37 øre/kWh i 2016. FLOW 

ELNET A/S indberettede i sit reguleringsregnskab for 2016 nettabsomkostninger på i 

alt 50 øre/kWh og oplyste, at der var foretaget en negativ regulering i 2016, og at hvis 

man se bort fra denne regulering udgør reelle omkostninger [Fortroligt] i 2016. (Se 

netvirksomhedens forklaring af denne forskel ovenfor på s. 5). 

  

I kalenderåret 2017 udgør prisen på el i aftalen 28,97 øre/kWh. Forsyningstilsynet er 

kommet frem til dette ved at lægge de i tabel 2 oplyste priselementer, herunder spot-

prisen på el beregnet som simpel gennemsnit på 22,38 øre/kWh, profilomkostningerne 

på [Fortroligt] øre/kWh, prognose og balancetarif for forbrug på [Fortroligt] øre/kWh, 

administration m.v. på [Fortroligt] øre/kWh og mark-up på 6 øre/kWh. 

 

Ved sammenlægning af aftalens elpris på 28,97 øre/kWh og betalinger til Energinet på 

23,81 øre/kWh, udgør den samlede nettabspris i aftalen 52,78 øre/kWh i kalenderåret 

2017. Imidlertid indberettede FLOW ELNET A/S i sit reguleringsregnskab for 2017 net-

tabsomkostninger på i alt 64 øre/kWh og oplyste, at der var foretaget en positiv regule-

ring i 2017. Hvis man se bort fra denne regulering udgør de reelle omkostninger [For-

troligt] i 2017. (Se netvirksomhedens forklaring af denne forskel ovenfor på s. 5).  

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at netvirksomhedens beregning af nettabsomkost-

ninger i 2016 på i alt 58,48 øre/kWh afviger lidt fra Forsyningstilsynets beregning på i 

alt 58,37 øre/kWh. Det samme gør sig gældende i 2017, hvor netvirksomhedens be-

regning på i alt 54,90 øre/kWh afviger fra Forsyningstilsynets beregning på 52,78 

øre/kWh.  

 

Forsyningstilsynet finder, at denne forskel kan forklares ved, at netvirksomhedens be-

regning af de samlede betalinger til Energinet er inklusiv betaling for overliggende Net 

60 Kv på i alt 2,0300 øre/kWh. Betaling til overliggende net er en ekstra omkostning, 

som alene byforsyningerne skal dække, men ikke de fleste andre netselskaber. Forsy-

ningstilsynets beregning af betalinger til Energinet er eksklusiv tarif til overliggende net.  

 



Ifølge FLOW ELNET A/S’ beregning af PSO for 2016 (se tabel 2 ovenfor), udgjorde 

PSO 21,90 øre/kWh. Forsyningstilsynets beregning af de simpel gennemsnitlige PSO 

udgør i alt 23,30 øre/kWh. Forsyningstilsynet er ikke enig i netvirksomhedens bereg-

ning af PSO for 2016.  

 

For 2016 oplyste netvirksomheden, at betalinger til Energinet udgjorde i alt 31,81 

øre/kWh (inklusiv betaling for overliggende Net 60 Kv på i alt 2,0300 øre/kWh).  Forsy-

ningstilsynets beregning af betalinger til Energinet udgør 31,63 øre/kWh, som er eks-

klusiv tarif til overliggende net.  

 

For 2017 oplyste netvirksomheden, at betalinger til Energinet udgjorde i alt 25,93 

øre/kWh i 2017 inklusiv betaling for overliggende Net 60 Kv på i alt 2,0912 øre/kWh.  

Forsyningstilsynets beregning af betalinger til Energinet udgør 23,81 øre/kWh, som er 

eksklusiv tarif til overliggende net.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at stikprøvekontrollen går på at kontrollere den 

faktiske elpris i henhold til den koncernforbundne aftale og ikke betalinger til Energinet. 

I sin beregning af nedsættelse af prisen i aftalen lægger Forsyningstilsynet den oplyste 

faktiske elpris eksklusiv betalinger til Energinet til grund.  

 

Forsyningstilsynet kan således konstatere, at uoverensstemmelsen mellem nettabs-

omkostninger indberettet af virksomheden i reguleringsregnskabet og de af virksomhe-

den opgjorte omkostninger skyldes en misforståelse af indregning af priselementer på 

grund af engrosmodellens implementering.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer desuden, at FLOW ELNET A/S gjorde rede for alle pris-

elementer, som indgår i prisen for el til dækning af nettab inklusive betalinger til Ener-

ginet, som er i overensstemmelse med Energinets tariffer.      

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at oplysningerne om nettab i reguleringsregnska-

bet sandsynligvis er opgjort korrekt og efter indtægtsrammebekendtgørelsens bestem-

melser og Forsyningstilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab. 

 

FLOW ELNET A/S’ oplysninger i sagen 

 

Ved mail af 19. september 2018 fremsendte FLOW ELNET A/S på Forsyningstilsynets 

anmodning følgende dokumenter: 

 

- Notat, som redegør for aftale om køb af el til dækning af nettab samt prisfast-

sættelsen. 

- Koncerndiagram. 

- Aftaler mellem FLOW ELNET A/S og SEF Energi A/S om nettab for kalender-

årerne 2017, 2018, 2019. 

- Prisbilag til dækning af nettab for 2018.  

- SEF Energi A/S leveringsbetingelser for salg af el til erhverv. 

- Energitilsynets afgørelse vedr. priskontrol af forsyningspligtpriserne for 1. 

kvartal 2016 og 1. kvartal 2017.  
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Af koncerndiagram fremgår, at Fonden Sydfyns Elforsyning (CVR nr. 35034102) ejer 

100 procent af kapitalandelen i SEF A/S (CVR nr. 32879934), som ejer 100 procent af 

kapitalandelen i både FLOW ELNET A/S (25119150) og SEF Energi A/S (25119207). 

Disse selskaber er dermed koncernforbundne. FLOW ELNET A/S hed fra den 31. 

marts 2016 til 21. marts 2018 Sydfyns Elforsyning Net A/S.  

 

Netvirksomheden oplyste, at den køber el til dækning af nettab hos sit søsterselskab 

SEF-Energi A/S og har gjort det både i 2016 og 2017, samt i tidligere år.  

 

AFTALER OM NETTAB 

For kalenderåret 2016 foreligger der ikke en skriftlig aftale mellem FLOW ELNET A/S 

og SEF Energi A/S.  

 

For kalenderåret 2017 foreligger der et dokument dateret 6. oktober 2016 fra et besty-

relsesmøde i Sydfyns Elforsyning Net A/S (nu FLOW ELNET A/S) med titlen Samhan-

delsaftale, og som vedrører køb af el til dækning af nettab, som gælder for kalender-

året 2017. 

 

Samhandelsaftalen er ikke underskrevet, men det fremgår af dokumentet, at bestyrel-

serne i SEF Energi A/S og Sydfyns Elforsyning Net A/S har godkendt samarbejdsafta-

len samme dag. 

 

Af aftalen fremgår nærmere, at FLOW ELNET A/S køber hele sit elforbrug til dækning 

af nettab som markeds-el hos SEF Energi A/S. Prisen beregnes som en kWh-pris, der 

er lig med SEF Energi A/S´ markedspris pr. kWh inklusive alle handels-, balance- og 

porteføljeforvaltningsomkostninger. Der fremgår herudover ikke i øvrigt angivelser af 

priser eller mængder. 

 

I det ved mail af 19. september 2018 fremsendte materiale oplyste FLOW ELNET A/S, 

at for kalenderåret 2016 er denne godkendelse ikke fulgt, men den har været fulgt i tid-

ligere år. Netvirksomheden oplyste, at aftalen har haft samme ordlyd i adskillige år og 

godkendes hvert år af bestyrelserne for FLOW ELNET A/S og SEF Energi A/S. Net-

virksomheden anser derfor aftale for kalenderåret 2016 som gældende. Imidlertid an-

gav netvirksomheden, at den samlede kontraktsum eller mængderne ikke var kendte 

for kalenderåret 2016.  

 

Netvirksomheden angav tillige, at der ved aftaleindgåelsen ikke var udarbejdet et afta-

lebilag, som indeholder en beskrivelse af den valgte metode for sikring af aftalens mar-

kedsmæssighed. 

 

DOKUMENTATION FOR AFTALENS MARKEDSMÆSSIGHED 

Ved mail af 19. september 2018 oplyste FLOW ELNET A/S, at aftaleparterne er blevet 

opmærksomme på, at aftalerne for 2017 og tidligere år ikke levede op til dokumentati-

onskravene i § 46 i lov om elforsyning. FLOW ELNET A/S og SEF Energi A/S udarbej-

dede derfor en ny aftale med tilhørende prisbilag til dokumentation af markedsmæssig-

hed for kalenderåret 2018 og 2019, som netvirksomheden sendte til Forsyningstilsynet 

som en del af dokumentationen.  

 



Netvirksomheden udarbejdede en analyse, hvoraf fremgår, at det er elhandelsvirksom-

heden SEF Energi A/S, som varetager alle funktioner i forbindelse med levering af el til 

dækning af nettab, samt udvælger eksterne underleverandører. SEF Energi A/S er an-

svarlig for kreditrisiko, mængderisiko og finansieringsrisiko. Forsyningstilsynet opsum-

merer oplysningerne i tabel 3 nedenfor. 

 

 

 

TABEL 3 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE 

Funktioner SEF Energi A/S FLOW ELNET A/S Kommentarer 

Daglig drift af forsyning inklusiv 

løbende vedligeholdelse 

X  SEF Energi A/S foretager alle funktio-

ner ifm. levering af el til nettab  

Planlægning X  Alle opgaver knyttet til køb af nettab va-

retages af SEF Energi A/S 

Eksterne leverandører X  SEF Energi A/S identificerer og udvæl-

ger eksterne leverandører 

Risiko    

Misligholdelse af kontrakt X       X   Misligholdelse kan føre til ophør af kon-

trakt 

Kreditrisiko X  SEF Energi A/S løber     en kreditrisiko, 

dog lille og ikke indregnet 

Mængderisiko X  SEF Energi AS/S har en risiko for at de 

opgjorte mængder er fejlagtige, f.eks. 

fejl i afregningsgrundlag, residualforbru-

get mv. SEF Energi A/S absorberer den 

ikke ubetydelig risiko.   

Finansieringsrisiko X  SEF Energi A/S har risiko for at fejlag-

tigt opgjorte mængder fører til øget be-

taling af indkøbte mængder af el  

Aktiver    

Materielle anlægsaktiver X  SEF Energi A/S ejer og vedligeholder 

de nødvendige driftsaktiver til afregning 

af el til nettab.  

Kontakt med underleverandører X  SEF Energi A/S har relationerne til de 

eksterne underleverandører.  

Kilde: FLOW EL-NET A/S 

PRISFASTSÆTTELSEN I AFTALERNE 

Som nævnt ovenfor er der ikke samtidig med aftaleindgåelse udarbejdet et bilag, som 

indeholder en beskrivelse af metode for sikring af markedsmæssigheden af prisfast-

sættelsen. FLOW ELNET A/S oplyste, at prisen er fastsat som markedsprisen til SEF 

Energi A/S øvrige kunder. Desuden anvendte SEF Energi A/S en mark-up på 6 

øre/kWh. FLOW ELNET A/S oplyste, at mark-up’en var i ca. samme størrelse, som 

Energitilsynet fastsatte i forbindelse med forsyningspligtprisen. Netvirksomheden hen-

viste således til Energitilsynets afgørelse om priskontrol af forsyningspligtpriserne for 

1. kvartal 2016 i sag nr. 15/11337 og afgørelse for 1.kvartal 2017 i sag nr. 16/13553.  
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Derudover oplyste FLOW ELNET A/S, at selvom SEF Energi A/S’ bevilling udløb 1. 

maj 2017, fortsatte SEF Energi A/S med at fastsætte prisen til omkostningerne med til-

læg af en mark-up på 6 øre/kWh.    

 

Netvirksomheden oplyste, at prisen – ud over spotprisen for el - bestod af profilomkost-

ning, prognose og balancetarif for forbrug, administration, sikkerhedsstillelse, handels-

afvikling og mark-up. For at dokumentere, hvordan prissætningen var i 2016 og 2017, 

udarbejdede netvirksomheden en afstemning af prisen for nettab (se tabel 2 ovenfor).  

 

I 2016 udgjorde prisen i aftalen (inklusiv afgifter til Energinet og PSO) 50,0889 

øre/kWh, nettabets mængder udgjorde 9.452.299 kWh og kontraktsum udgjorde 

4.734.551 kr. 

 

I 2017 udgjorde prisen i aftalen (inklusiv afgifter til Energinet og PSO) 64,1880 

øre/kWh, nettabets mængder udgjorde 8.635.529 kWh og kontraktsum udgjorde 

5.542.972 kr.  

 

Dokumentation for FLOW ELNET A/S’ omkostninger til dækning af nettab  

 

Ved mail af 6. maj 2019 anmodede Forsyningstilsynet netvirksomheden om fakturaer, 

som kunne dokumentere transaktionerne i forbindelse med dækning af nettab, idet af-

talernes skriftlighed i kalenderåret 2016 var tilsidesat, og aftalen for kalenderåret 2017 

hverken regulerede de købte mængder eller kontraktsum i aftalen.  

 

Ved mail af 9. maj 2019 fremsendte FLOW ELNET A/S kontoudskrifter for kalenderåret 

2016 og 2017.  

 

For kalenderåret 2016 fremsendte netvirksomheden et kontoudtog og en mail af 9. maj 

2019 med forklaring om betalinger i 1. kvartal 2016. Mailen skulle sandsynliggøre den 

manglende fakturering af betalinger til Energinet i 1. kvartal 2016. Netvirksomheden 

forklarede i den forbindelse, at engrosmodellen blev implementeret pr. 1. april 2016, og 

det medførte den ændring, at nettab ikke længere blev faktureret til netvirksomheden 

af Energinet som en del af det samlede netområdes elforbrug, men blev faktureret til 

leverandøren. Det betyder, at for første kvartal af 2016 var betalinger til Energinet - for 

den del som udgør nettab - faktureret under et samlet elforbrug for hele netområdet, 

hvor virksomheden er beliggende. Derfor kan virksomheden ikke dokumentere betalin-

ger til Energinet for 1. kvartal 2016 for den el, som vedrører dækning af nettab.  

 

Forsyningstilsynet lægger virksomhedens kontoudtog for 2016 og virksomhedens 

sandsynliggørelse af de samlede nettabsomkostninger for 1. kvartal 2016 til grund for 

sin vurdering af dokumentation af nettabsomkostninger. Ifølge de fremsendte oplysnin-

ger udgjorde aftalens samlede omkostninger til nettab i 2016 i alt 4.734.551 kr. og net-

tabsmængden udgjorde 9.452.299 kWh.  

 

For kalenderåret 2017 fremsendte netvirksomheden kontoudtog, som dokumenterer, 

at i 2017 udgjorde kontraktsummen for el til dækning af nettab kr. 5.423.568 og net-

tabsmængden udgjorde 8.635.529 kWh.  

 



Energinets saldoafregning af nettabsmængder for kalenderåret 2016 og 2017 

 

Ved mail af 5. september 2019 sendte Energinet på Forsyningstilsynets anmodning af 

5. september 2019 oplysninger om en foreløbig (anden) saldoafregning af nettabs-

mængderne i FLOW ELNET A/S´ netområde nr. 533, som for kalenderåret 2016 ud-

gjorde 7.303.000 kWh.  

 

Ved mail af 7. april 2020 sendte Energinet til Forsyningstilsynet den endelige saldoaf-

regning af FLOW ELNET A/S’ nettab for kalenderåret 2016. Energinet oplyste, at 

FLOW ELNET A/S’ nettab udgjorde 7.302.790 kWh i 2016. 

 

Ved mail af 27. april 2020 fremsendte Energinet på Forsyningstilsynets anmodning af 

den 7. april 2020 sin foreløbige saldoafregning af nettabsmængderne for kalenderåret 

2017. Energinet oplyste, at den endelige saldoafregning af nettabsmængderne for ka-

lenderåret 2017 vil foreligge i marts 2021. Ifølge den foreløbige saldoafregning for ka-

lenderåret 2017 udgjorde nettab i SEF NET A/S netområde nr. 533 - 9.056.358 kWh. 

 

Ved mail af 30. april 2020 anmodede Forsyningstilsynet FLOW ELNET A/S om at 

fremsende de endelige fakturaer for kalenderåret 2016, som kunne dokumentere den 

endelige afregning af nettabsmængderne på baggrund af Energinets endelige refikse-

ring af nettab for kalenderåret 2016.  

  

Ved mail af 30. april 2020 oplyste FLOW ELNET A/S, at virksomheden ikke afregner 

bagudrettet på grundlag af Energinets endelige opgørelse af faktisk leverede mængder 

af el til dækning af nettab.  

 

Ifølge det fremsendte kontoudtog for 2016 er der købt 9.452.299 kWh til dækning af 

nettab i kalenderåret 2016. Ifølge kontoudtog for 2017 er der købt 8.635.529 kWh til 

dækning af nettab i kalenderåret 2017.  

 

Det er disse tal, som udtrykker den samlede leverede mængde el efter aftalerne, som 

Forsyningstilsynet lægger til grund for sin vurdering af prisen, idet FLOW ELNET A/S 

oplyste, at virksomheden ikke laver en bagudrettet afregning på baggrund af Energi-

nets endelige opgørelse.  

SAGENS PARTER 

FLOW ELNET A/S, CVR nr. 25119150, er part i sagen. 

HØRING 

 

Et udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring hos FLOW ELNET A/S fra den 9. 

juni 2020 til den 1. juli 2020.  

 

Ved mail af 1. juli 2020 fremsendte FLOW ELNET A/S sine høringsbemærkninger til 

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse. Netvirksomheden har angivet sine høringsbe-

mærkninger fordelt under tre emner: 1) nettabskunden er ikke en traditionel elkunde; 

2) som en skabelonkunde men med større usikkerhed; 3) mere præcist nettab i fremti-

den – men ikke i 2016 og 2017.  
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Forsyningstilsynet angiver netvirksomhedens høringsbemærkninger kort i det føl-

gende, men behandler høringsbemærkningerne under begrundelsen.  

 

FLOW ELNET A/S angiver, at nettabet er en skabelonkunde, hvis forbrug først opgø-

res ved fikserings- og refikseringstidspunkterne og ingen andre elkunder håndteres 

markedsmæssigt efter denne metodik. Netvirksomheden angav, at det ikke var klart, 

om i afgørelsesudkastet sondredes mellem det tekniske/fysiske nettab og det efter 

markedsforskrifterne beregningsmæssigt opgjorte nettab.  

 

Derudover angav FLOW ELNET A/S, at Forsyningstilsynets notat om nettab (bilag 1 til 

afgørelsesudkastet) ikke forklarede de særlige egenskaber, der er forbundet med net-

tab i forhold til den måde, nettab håndteres markedsmæssigt ifølge markedsforskrif-

terne. På denne baggrund fandt FLOW ELNET A/S ikke, at afgørelsesudkastet var til-

strækkeligt begrundet og sagligt. 

 

FLOW ELNET A/S angiver, at Forsyningstilsynet ikke tager højde for nettabets særlige 

risikoelementer, herunder mængde, profil- og finansieringsrisiko. FLOW ELNET A/S 

oplyser, at nettabet udgør en stor ikke-timemålt kunde forbundet med høj risiko, og 

derfor er sondringen ifl. Forsyningstilsynets prismodel alene mellem timeafregnet og 

ikke-timeafregnet således ikke sagligt anvendelig for nettab. Det forhold, der til indkøb 

af nettabbet er forbundet med en højere risiko end til andre kundetyper, bemærkes slet 

ikke i afgørelsesudkastet og udgør umiddelbart ikke en del af Forsyningstilsynets vur-

dering. Vurderingen og begrundelsen i afgørelsesudkastet synes derfor alene til at 

bero på, at nettab i alle henseender kan sidestilles med en almindelig stor timemålt 

kunde. FLOW ELNET A/S finder det på denne baggrund ikke urimeligt, at indkøbet af 

nettabsleverancen fra SEF-Energi A/S indebærer en mark-up på 6,0 øre/kWh, efter-

som denne mark-up er vurderet markedsmæssig set i forhold til de markedsrisici, der 

netop er forbundet med nettabsleverancen.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Sagen angår markedsmæssigheden af FLOW ELNET A/S´ aftaler for 2016 og 2017 

om køb af el til dækning af nettab mellem de koncernforbundne virksomheder FLOW 

ELNET A/S og SEF Energi A/S. 

 

At en aftale er markedsmæssig betyder, at der ved økonomiske og handelsmæssige 

transaktioner mellem parter anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse 

med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige 

parter.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 46 i lov om elforsyning. 

 

 

AFTALEGRUNDLAGET 

 

§ 46, stk. 1, 1. pkt., i lov om elforsyning fastsætter krav om, at aftaler, som netvirksom-

heder indgå med andre virksomheder, skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet.  

 



Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomhedens aftale vedrørende nettab for ka-

lenderåret 2016 ikke forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet.  

 

Skriftlighedskravet er hermed tilsidesat. Forsyningstilsynet påtaler derfor dette forhold, 

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

 

FLOW ELNET A/S´ aftale for kalenderåret 2017 er indgået den 6. oktober 2016. Af af-

talen fremgår, at FLOW ELNET A/S køber hele sit elforbrug til dækning af nettabet på 

markeds-el hos SEF Energi A/S til markedspris inklusive alle handels-, balance- og 

porteføljeforvaltningsomkostninger. Prisen beregnes som en kWh-pris, der er lig med 

SEF Energis markedspris pr. kWh inklusive alle handels-, balance- og portefølgefor-

valtningsomkostninger. Aftalen gælder for kalenderåret 2017. 

 

FLOW ELNET A/S oplyste, at aftalen har haft samme ordlyd i adskillige år og godken-

des hvert år af bestyrelserne for FLOW ELNET A/S og SEF Energi A/S. FLOW ELNET 

A/S anførte, at for kalenderåret 2016 er denne godkendelse ikke fulgt, men den har 

været fulgt i tidligere år. Netvirksomheden finder derfor, at aftalen for kalenderåret 

2016 var gældende mellem aftaleparterne.  

 

§ 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning indebærer, at der skal udarbejdes en 

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

fastsættelsen. Beskrivelsen vedlægges aftalen som et bilag. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at dette aftalebilag ikke er udarbejdet for 2016-17 og 

påtaler derfor dette forhold, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.  

 

I sin redegørelse af den 19. september 2019 oplyste FLOW ELNET A/S, at parterne er 

blevet opmærksom på, at aftalerne i 2017 og tidligere ikke lever op til dokumentations-

kravene. For årene 2018 og 2019 er der derfor udarbejdet ny kontrakt med tilhørende 

prisbilag til dokumentation af markedsmæssighed. Forsyningstilsynet bemærker, at 

Forsyningstilsynets stikprøveundersøgelse går på kontrol af netvirksomhedens aftaler 

for kalenderåret 2016 og 2017. Forsyningstilsynet konstaterer samtidig, at FLOW EL-

NET A/S har levet op til skriftlighedskravet for 2018 og 2019. 

 

DOKUMENTATION FOR AFTALENS MARKEDSMÆSSIGHED  

 

For at dokumentere prissætningen i 2016 og 2017 har FLOW ELNET A/S udarbejdet 

en redegørelse for prisen og afstemning af prisen for nettab. Af redegørelsen fremgår 

bl.a. følgende:  

 

”Prisen er fastsat som markedsprisen til SEF Energis øvrige kunder. SEF Energi har 

anvendt mark-up i ca. samme størrelse, som var gældende for forsyningspligtprisen, 

som er fastsat af Energitilsynet som markedspris. Begrundelse for den valgte prissæt-

ningsmetode er at det er det samme mark-up fastsættelsesmetode, der er anvendt 

over for SEF Energi øvrige kunder og SEF Energi A/S løber en betydelig risiko.  

 

SEF Energi A/S havde forsyningspligtbevilling indtill1. maj 2017. Da forsyningspligt er 

ophørt fastsætter SEF Energi fremadrettet prisen til omkostningerne + 6 øre/kWh i 
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mark-up, som også tidligere har været gældende uagtet at tilsynet havde lidt højere 

mark-up.”  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der ikke var udarbejdet et særskilt bilag med beskri-

velse af den valgte metode til at teste aftalernes markedsmæssighed. Netvirksomhe-

den har begrundet sin vurdering af prisens markedsmæssighed ved henvisning til for-

syningspligtprisen fastsat af Energitilsynet. FLOW ELNET A/S har fremsendt en kopi af 

Energitilsynets afgørelser vedr. priskontrol af forsyningspligtpriserne for 1. kvartal 2016 

og 1. kvartal 2017.  

PRISFASTSÆTTELSESMETODE 

 

Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed er det i forarbejderne til lov om el-

forsyningslov forudsat, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af 

OECD’s Guidelines for Transfer Pricing2 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Do-

kumentationspligten.”3  

 

OECD Transfer Pricing Guidelines til OECD’s modeloverenskomst4 

 

OECD Transfer Pricing Guidelines til OECD’s modeloverenskomst (herefter TPG) an-

befaler fem TP-metoder for at teste at transaktionen/aftalen er i overensstemmelse 

med et armlængdeprincip og er således indgået til markedsmæssige priser og på mar-

kedsmæssige vilkår. Der er frihed vedrørende metodevalg. Virksomheder skal dog re-

degøre for valg af metode og beskrive, hvorfor metoden vurderes som den bedst eg-

nede til at teste aftalens markedsmæssighed.  

 

Ifølge TPG pkt. 2.9. er det muligt at anvende flere metoder end de fem almindelige me-

toder.5 Det er også muligt at vælge en anden metode end en af de anbefalede TP-me-

toder, hvis en anden metode er bedre egnet til at teste aftalens markedsmæssighed 

efter en vurdering af de konkret foreliggende sags omstændigheder. En anden metode 

må imidlertid ikke anvendes som substitution af en af OECD anbefalede metoder, hvis 

en OECD-metode er mere anvendelig. Valg af den bedst egnede metode og fravalg af 

en af de af OECD- anbefalede metoder skal underbygges og være begrundet, ligesom 

netvirksomheden må være forberedt på at fremlægge dokumentation for den valgte 

metode. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomheden ikke i forbindelse med aftaleindgå-

elsen valgte en bestemt metode til at teste aftalernes markedsmæssighed. Netvirk-

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

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

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

4 Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines for Multinational Enterprises and Tax ad-

ministrations  

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

nistrations, punkt 2.9 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478


somheden har i forbindelse med den foreliggende sagsbehandling begrundet sin vur-

dering af prisens markedsmæssighed ved en oplysning om, at prisen er fastsat som 

markedsprisen til SEF Energis øvrige kunder. Derudover oplyste FLOW ELNET A/S, at 

der ved prisfastsættelsen er anvendt en mark-up i ca. samme størrelse, som var gæl-

dende for forsyningspligtprisen fastsat af Energitilsynet som markedspris. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden har oplyst, at netvirksomheden ikke 

opfyldte elforsyningslovens krav om skriftlighed og ikke udarbejdede dokumentation, 

som kunne redegøre for aftalens markedsmæssighed.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det er netvirksomheden, som har dokumentationsplig-

ten og skal redegøre for valg af metode og beskrive, hvorfor metoden vurderes som 

den bedst egnede til at teste aftalens markedsmæssighed.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer således, at netvirksomheden ikke valgte en af de fem 

anbefalede Transfer Pricing metoder til at teste nettabsaftalernes markedsmæssighed, 

men heller ikke valgte en alternativ metode.  

 

Som følge af manglende dokumentation, herunder angivelse og anvendelse af en be-

stemt metode og FLOW ELNET A/S´ henvisning til forsyningspligtprodukter samt mar-

kedsprismodellens anvendelighed, jf. umiddelbart nedenfor, har Forsyningstilsynet 

valgt at tage udgangspunkt i Energitilsynets markedsprismodel som metode til at teste 

markedsmæssigheden af netvirksomhedens aftale om køb af el til dækning af nettab.  

 

Markedsprismodellen blev indført af Energitilsynet under regulering af forsyningspligts-

priser til at bestemme markedets prisniveau i forbindelse med kvartalsvis kontrol af pri-

ser. Modellen bygger på omfattende undersøgelse af markedspriser på el og er speci-

fikt udviklet til elmarkedet i Danmark. Markedsprismodellen er endvidere blevet an-

vendt til at fastsætte priser i FLOW ELNET A/S´ distributionsområde i de kontrolår, 

som Forsyningstilsynets stikprøvekontrol vedrørende aftaler om køb af el til dækning af 

nettab omfatter.  

 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at nettabet er omfattet af en af de to forsynings-

pligtprodukter, som Energitilsynet har priskontrolleret under forsyningspligten.  

 

Markedsprismodellen blev tillige lagt til grund i forbindelse med Energiklagenævnets 

afgørelse af den 16. oktober 2007 (Se herom i bilag 1 om afgørelsens retsgrundlag). 

 

I den foreliggende sag har Forsyningstilsynet derfor taget udgangspunkt i Energitilsy-

nets markedsprismodel til grund for sin vurdering af markedsmæssigheden af den 

mark-up, som blev indregnet i netvirksomhedens pris for el til dækning af nettab for ka-

lenderårene 2016 og 2017. Forsyningstilsynet har dog modificeret Energitilsynets mar-

kedsprismodel og udviklet en prismodel for aftaler om nettab i årene 2016-17. Se hertil 

nedenfor om Forsyningstilsynets markedsprismodel).  
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PRISEN I AFTALEN 

 

Netvirksomheden har oplyst, at i kalenderåret 2016 udgjorde prisen 50,0889 øre/kWh. 

I kalenderåret 2017 udgjorde prisen 64,1880 øre/kWh. Prisen består af prisen for elek-

tricitet, inklusiv mark-up og andre priselementer, og afregning til Energinet. Forsynings-

tilsynet konstaterer, at af netvirksomhedens prisafstemning fremgår, at prisen i aftalen 

var fastsat på baggrund af elspotpris simpelt gennemsnit, som i 2016 udgjorde 19,85 

øre/kWh i DK1 og i 2017 udgjorde 22,38 øre/kWh i DK 1 hvor virksomheden er belig-

gende. I prisen er indregnet en mark-up på 6,00 øre/kWh.  

 

Netvirksomheden oplyste, at den ved sin prisfastsættelse lagde den mark-up, som var 

fastsat af Energitilsynet under forsyningspligt som markedspris, til grund, jf. Energitilsy-

nets afgørelser, jf. sag nr. 15/11337 og 16/13553.  

 

SEF Energi A/S´ forsyningspligtbevilling udløb den 1. maj 2017. Den 15. december 

2015 meddelte Energitilsynet sin afgørelse vedr. priskontrol af forsyningspligtpriserne 

for 1. kvartal 2016 (sagsnr. 15/11337) til SEF Energi A/S. Den 16. december 2016 

meddelte Energitilsynet sin afgørelse vedr. priskontrol af forsyningspligtpriserne for 1. 

kvartal 2017 (sagsnr. 16/13553) til SEF Energi A/S. Af afgørelserne fremgår, at Energi-

tilsynet ikke godkendte den anmeldte af virksomheden kvartalspris, idet den oversteg 

grundlastprisen + mark-up på 66,50 DKK/MWh. Energitilsynet godkendte den an-

meldte af virksomheden gennemsnitlige balancerings- og administrationsbidrag på 

15,00 DKK/MWh).  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at disse priser var gældende i FLOW ELNET A/S 

netområde til og med 1. maj 2017. Imidlertid til virksomheder, hvis forsyningspligtbevil-

ling ophørte, udmeldte Energitilsynet en maksimal mark-up på 1,5 øre/kWh på sin 

hjemmeside, idet Forsyningstilsynet betragtede den mark-up anvendt for forsynings-

pligtprodukter som markedsmæssig, og som kunne derfor anvendes ved prisfastsæt-

telsen af de andre produkter. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at den mark-up var markedsmæssig i hele kalen-

deråret 2017. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS PRISMODEL FOR BEREGNING AF NETTABSPRISEN 

 

Forsyningstilsynet tager udgangspunkt i den markedsprismodel, som Energitilsynet ud-

viklede under forsyningspligtregulering af to forsyningspligtprodukter6. Denne model 

indeholder følgende elementer: 7:  

 

- Kvartalsprisen til ikke-timemålte kunder   

Kvartalsprisen bestod af 1) grundlastprisen for kvartalet, 2) et profiltillæg og 3) 

et spotpristillæg. Grundlastprisen (terminsprisen) som afspejler markedsprisen 

for et givent kvartal er bygget på terminskontrakter for systempris og CFD 

(contract for difference). Energitilsynet lagde et profiltillæg til grundlastprisen, 

som afspejler, at forbruget af den forsyningspligtige leverance ikke er konstant 

 
6 Se Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter punkt 8.2.2.1-8.2.2.3 

7 Se Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter punkt 8.2.2.1-8.2.2.3 



over døgnet, ugen og kvartalet. Spotpristillægget indeholder udgifter til bl.a. 

balancering, porteføljeforvaltning, fakturering, administration og avance. Spot-

pristillægget relaterer sig ikke til den finansielle prissikring.  

 

- Elprisen til timemålte kunder-spotprisproduktet 

Prisen er beregnet på baggrund af 1) timeprisen på elspot og 2) en balance-

rings-og administrationsbidrag inkluderet en rimelig avance. Spottimeprisleve-

ring er udtryk for en simpel gennemsigtig basisydelse, idet der i stort omfang 

er tale om administrativ fakturerings- og balanceringsydelse fra leverandørens 

side uden nogle større risiko.  

 

For at beregne den markedsmæssige pris for køb af el til dækning af nettab inddrager 

Forsyningstilsynet de to forsyningspligtprodukter og de to forsyningspligtprodukters 

prismodeller.  

 

Forsyningstilsynet sidestiller som udgangspunkt nettab med et forsyningspligtprodukt 

tilbudt til timemålte kunder med et forbrug på over 100 MWh – et spotprisprodukt. 

Dette produkt består af spotprisen og balancerings- og administrationsbidrag.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at mark-up udgør den residual, der er tilbage efter man 

har trukket detailprisen fra engrosprisen (inklusiv profilomkostningerne). Mark-up fast-

sættes således ved at fratrække omkostninger til indkøb af el, risikoafdækning, profil-

omkostninger og volumenrisiko fra salgsprisen på detailmarkedet. Mark-up skal som 

nævnt ovenfor dække omkostninger til balancering og administration samt en avance. 

Det betyder, at alle omkostninger, gebyrer mv., som ikke er en del af engrosprisen, er 

dækket af mark-up.  

 

Imidlertid finder Forsyningstilsynet, at ud over mark-up’ en kan der i prisen indregnes 

profilomkostninger, jf. Energitilsynets afgørelse af 26. november 2015, (sagsnr. 

15/06166).  

 

Profilomkostningerne udgør elhandelsvirksomhedens ekstra omkostninger i forbin-

delse med, at elforbruget ikke er jævnt fordelt over et døgn. Se mere herom nedenfor i 

punkt om profilomkostningerne. 

 

Forsyningstilsynet finder således, at ud over spotprisen plus balancerings- og admini-

strationsbidrag kan der i nettabsprisen indregnes profilomkostningerne, som indgår i 

prisfastsættelsen af et andet forsyningspligtprodukt (til ikke-timemålte forbrugere).  

 

Årsagen til at prismodellen til ikke-timemålte forbrugere ikke kan anvendes til bereg-

ning af nettab, selvom den indeholder profilomkostningerne, er, at denne prismodel be-

står af et spotpristillæg, som dækker administrative omkostninger knyttet til håndtering 

af mange små kontrakter, og hvori en stor del af tillægget udgør et abonnement. Dette 

er imidlertid ikke tilfældet i forbindelse med køb af el til dækning af nettab, hvor én net-

virksomheder indgår aftale med elleverandør om levering af en stor mængde el. De 

administrative omkostninger der medgår til håndtering af én meget stor kontrakt kan 

ikke sammenlignes med de administrative omkostninger, der medgår til at håndtere 

mange små kontrakter. 

 

For skønsmæssigt at fastsætte den markedsmæssige pris for køb af el til dækning af 

nettab, anvender Forsyningstilsynet således en prismodel, som udgør en kombination 
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af en prismodel for et forsyningspligtprodukt for timemålte forbrugere og forsynings-

pligtprodukt for ikke-timemålte forbrugere.  

 

Indregning af profilomkostningerne i prisen 

 

Af Energitilsynets afgørelse af 26. november 2015 i sag nr. 15/06166 fremgår bl.a. føl-

gende: 

 

”Mark-up’en fastsættes ved at fratrække omkostninger til indkøb af el, risikoafdækning, 

profilomkostninger og volumenrisiko fra salgsprisen på detailmarkedet. Mark-up’en 

skal dække omkostninger til bl.a. administration og en avance. Mark-up for 2016-2017 

er fastsat på baggrund af el-priserne for lignende el-produkter solgt på markedsmæs-

sige vilkår i perioden 16. august 2013 til 15. august 2015. Alle elhandelsselskaber på 

markedet indgår i at bestemme markedets prisniveau, som bruges til at fastlægge 

mark-up’en.  

 

Den anvendte metode til fastlæggelse af mark-up er den samme som blev fastsat af 

Energitilsynet og stadfæstet af Energiklagenævnet.  

 

Fra detailprisen trækkes engrosprisen, som er givet ved prisen for systemprisen og 

EPAD, der udtrykker forskellen mellem prisen for et enkelt område i DK1 og DK2. Des-

uden fratrækkes profilomkostningerne, som er elhandelsvirksomhedens ekstra om-

kostninger i forbindelse med, at elforbruget ikke er jævnt fordelt over et døgn. Tilbage 

er mark-up’en, som skal dække omkostninger til balancering og administration. Når 

disse omkostninger er betalt, vil resten af mark-up’en være avancen.” 

 

På den baggrund finder Forsyningstilsynet, at profilomkostningerne kan indregnes i pri-

sen ud over mark-up. 

 

FLOW ELNET A/S har under sagens behandling henvist til Energitilsynets priser for 

forsyningspligtprodukter, og at den anvendte mark-up var baseret på den af Energitil-

synet udmeldte mark-up, der udgjorde 6,72 øre/kWh. 

 

Forsyningstilsynet er enig i, at afregning for nettab for kalenderårene 2016 og 2017  

som udgangspunkt kan ske efter daværende regulering af forsyningspligtprodukter, 

hvoraf Energitilsynet på baggrund af undersøgelse af det åbne marked har fastsat den 

maksimale pris for to forsyningspligtprodukter: et kvartalsprisprodukt produkt for ikke-

timemålte forbrugere med forbrug under 100 MWh og et spotpristillæg (balancerings- 

og administrationsbidrag til spotpris) for timemålte forbrugere med forbrug over 100 

MWh.  

 

Ved prisfastsættelsen sondrede Energitilsynet således mellem to produkter – et pro-

dukt med elforbrug over 100 MWh og et produkt med elforbrug under 100 MWh.  

 

SEF Energi A/S tog ved prisfastsættelsen udgangspunkt i den godkendte af Energitil-

synet mark-up for et produkt, nemlig kvartalsprisproduktet (til forsyningspligtkunder 

med forbrug under 100 MWh), og ikke spotprisproduktet med balancering- og admini-

strationsbidrag til forsyningspligtkunder med forbrug over 100 MWh. 

 



Nettabet i den foreliggende sag udgør store mængder af el. FLOW ELNET A/S har så-

ledes indgået en aftale, der omfatter en mængde el, der er ca. 90 gange større end af-

taler, som var omfattet af kvartalsprisproduktet til forsyningspligtkunder med forbrug 

under 100 MWh.  

 

FLOW ELNET A/S har under sagens behandling anført, at den indregnede en mark-

up, som var FLOW ELNET A/S har i forbindelse med dokumentationen for aftalernes 

markedsmæssighed henvist i forhold til prisfastsættelsen henvist til Energitilsynets pri-

ser for forsyningspligtprodukter og baseret på den af Energitilsynet udmeldte mark-up, 

der udgjorde 6,72 øre/kWh. 

 

Forsyningstilsynet er enig i, at afregning for nettab for kalenderårene 2016 og 2017  

som udgangspunkt kan ske efter daværende regulering af forsyningspligtprodukter, 

hvoraf Energitilsynet på baggrund af undersøgelse af det åbne marked har fastsat den 

maksimale pris for to forsyningspligtprodukter: et kvartalsprisprodukt produkt for ikke-

timemålte forbrugere med forbrug under 100 MWh og et spotpristillæg (balancerings- 

og administrationsbidrag til spotpris) for timemålte forbrugere med forbrug over 100 

MWh.  

 

Ved prisfastsættelsen sondrede Energitilsynet således mellem to produkter – et pro-

dukt med elforbrug over 100 MWh og et produkt med elforbrug under 100 MWh.  

 

SEF Energi A/S tog ved prisfastsættelsen udgangspunkt i den godkendte af Energitil-

synet mark-up for et produkt, nemlig kvartalsprisproduktet (til forsyningspligtkunder 

med forbrug under 100 MWh), og ikke spotprisproduktet med balancering- og admini-

strationsbidrag til forsyningspligtkunder med forbrug over 100 MWh. 

 

Nettabet i den foreliggende sag udgør store mængder af el. FLOW ELNET A/S har så-

ledes indgået en aftale, der omfatter en mængde el, der er ca. 90 gange større end af-

taler, som var omfattet af kvartalsprisproduktet til forsyningspligtkunder med forbrug 

under 100 MWh.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at nettabet allerede på grund af størrelsen ikke kunne 

sidestilles med små ikke-timemålte forbrugere med kvartalsprisprodukt (under 100 

MWh), men i stedet bør sammenlignes med store timemålte forbrugere med spotpris-

produkt med balancerings- og administrationsbidrag (over 100 MWh).  

 

Forsyningstilsynet finder således, at den primære årsag til, at mark-up’en pr. kWh er 

meget højere for en almindelig forbruger (6,7 øre/kWh), er, at faste omkostninger (al-

mindeligvis inkluderet i et abonnement) udgør en meget større andel pr. kWh, end for 

forbrugere med et højt forbrug. Disse omkostninger kan ikke blot skaleres op for aftaler 

af el til dækning af nettab, og prisen i sådanne aftaler om el til dækning af nettab bør 

derfor ikke afregnes til samme mark-up, som en kunde med et lavt forbrug. Både kre-

dit-, administration og balancering er parametre, som elhandelsvirksomheder kan kon-

kurrere på, og markedets generelle prissætning af kredit og balancering er inkluderet i 

den af Energistilsynet fastsatte mark-up på 1,5 øre/kWh.  
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Forsyningstilsynet finder, at FLOW ELNET A/S skulle have anvendt en mark-up for 

spotprisprodukt med balancerings- og administrationsbidrag på 15,00 DKK/MWh (1,5 

øre/kWh) for DK1, hvor virksomheden er beliggende.  

 

Forsyningstilsynet finder, at FLOW ELNET A/S´ priser for køb af el til dækning af net-

tab i kontrolårene 2016-17, herunder benyttede mark-up på 6 øre/kWh, ikke er mar-

kedsmæssige, hvorfor fastsætter Forsyningstilsynet skønsmæssigt den markedsmæs-

sige pris, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL FLOW ELNET A/S’ HØRINGSBE-

MÆRKNINGER 

 

Flow Elnet A/S har anført, at det ikke var klart, om der i afgørelsesudkastet er sondret 

mellem det tekniske/fysiske nettab og det efter markedsforskrifterne beregningsmæs-

sigt opgjorte nettab. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Energinets markedsforskrift fastsætter, at nettab 

afregnes som en skabelonkunde. Energinet foretager den tekniske saldoafregning af 

nettabets mængder, men Forsyningstilsynet fører tilsyn med den økonomiske afreg-

ning af nettabets omkostninger. Forsyningstilsynet fastsætter derfor en markedsmæs-

sig pris for køb af el til dækning af nettabet, idet disse omkostninger bliver indregnet i 

virksomhedens indtægtsramme 1:1 og dækket af elforbrugerne.  

 

Flow Elnet A/S anfører yderligere, at det forhold, at indkøb af nettab er forbundet med 

en højere risiko end til andre kundetyper, slet ikke bemærkes i afgørelsesudkastet og 

umiddelbart ikke udgør en del af Forsyningstilsynets vurdering. Forsyningstilsynet ta-

ger efter Flow Elnet A/S´ opfattelse ikke højde for nettabets særlige risikoelementer, 

herunder mængde, profil- og finansieringsrisiko. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil som angivet ovenfor under afgørelsens afsnit om 

Forsyningstilsynet markedsprismodel for nettab, at ”Mark-up’en fastsættes ved at fra-

trække omkostninger til indkøb af el, risikoafdækning, profilomkostninger og volumenri-

siko fra salgsprisen på detailmarkedet. Mark-up’en skal dække omkostninger til bl.a. 

administration og en avance”. I Forsyningstilsynets markedsprismodel tillægges net-

virksomhedens profilomkostninger endvidere udover mark-up. Denne model tager der-

for højde for leverandørens mængde, profil- og finansieringsrisiko. 

 

Flow Elnet A/S er endvidere uenig med Forsyningstilsynet om størrelsen af avancen, 

og om avancen dækker den uforudsigelige volatilitet i nettabet, som afstedkommer en 

høj markedsrisiko i forbindelse med balancerings- og indkøb af forventet leverings-

mængde nettab.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den beregnede avance (mark-up på 1,50 øre/kWh + 

leverandørens profilomkostninger) også dækker leverandøren for de omkostninger, le-

verandøren måtte have ved balancering- og indkøb af nettabet.  

 

Flow Elnet A/S har derudover anført, at bilag 1 til afgørelsesudkastet ikke forklarede 

nettabets særlige egenskaber, hvorfor det er netvirksomhedens vurdering, at afgørel-

sesudkastet ikke var tilstrækkeligt saglige eller begrundet.  



 

Forsyningstilsynet bemærker, at formålet med bilaget var at forklare de problemstillin-

ger, som Forsyningstilsynet behandlede i alle afgørelser i sager om markedsmæssig-

hed af elnetvirksomhederns aftaler. Forsyningstilsynets begrundelse til afgørelsen 

fremgår ikke af notatet, men af afgørelsens afsnit ”begrundelse”.  

 

Forsyningstilsynet imødekommer netvirksomhedens høringsbemærkninger vedrø-

rende bilag 1. For at gøre afgørelsen mere overskuelig og for at undgå, at netvirksom-

heden blive vildledt, fjerner Forsyningstilsynet beskrivelsen af nettabet fra bilag 1.  

 

Forsyningstilsynet vedlægger herefter afgørelsen et bilag 1, der beskriver retsgrundla-

get for afgørelsen.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS FASTSÆTTELSE AF PRISEN  

 

Forsyningstilsynet finder, at prisen for el til dækning af nettab skal består af simpel 

gennemsnit elpris, mark-up og profilomkostningerne.  

 

Beregning af profilomkostningerne 

 

Netvirksomheden oplyste, at i 2016 udgjorde netvirksomhedens profilomkostninger 

[Fortroligt] øre/kWh, og i 2017 udgjorde profilomkostninger [Fortroligt] øre/kWh.  

 

Forsyningstilsynet beregnede profilomkostningerne i SEF Energi A/S’ netområde nr. 

533 på baggrund af Energinets endelige saldoberegning, der også benævnes den en-

delige refiksering af nettabsmængder for 2016 og foreløbig saldoafregning af nettabs-

mængder for 2017.  

 

Forsyningstilsynet finder, at i kalenderåret 2016 udgjorde SEF Energi A/S’ profilom-

kostninger 0,69 øre/kWh. 

 

Forsyningstilsynet finder, at i kalenderåret 2017 udgjorde SEF Energi A/S’ profilom-

kostninger 0,74 øre/kWh. 

 

Fastsættelse af nettabsprisen for kalenderåret 2016 

 

Netvirksomheden oplyste, at i 2016 udgjorde nettabsprisen 26,74 øre/kWh, hvoraf 

mark-up udgjorde 6 øre/kWh og profilomkostningerne udgjorde [Fortroligt] øre/kWh.  

 

Forsyningstilsynet finder, at SEF Energi A/S maksimalt måtte indregne en mark-up på 

1,5 øre/kWh samt profilomkostningerne på 0,69 øre/kWh i prisen i 2016. Det betyder, 

at i kalenderåret 2016 måtte i nettabsprisen i alt indregnes 2,19 øre/kWh (0,69 

øre/kWh + 1,50 øre/kWh).  

 

Forsyningstilsynet finder, at mark-up udgør den forskel, som findes ved at trække en-

grospris på 19,85 øre/kWh fra netvirksomhedens detailpris på 26,74 øre/kWh.  

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomhedens samlede mark-up inklusive profil-

omkostninger udgjorde [Fortroligt] øre/kWh i kalenderåret 2016. 
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Prisen i kalenderåret 2016  

Forsyningstilsynet er kommet frem til dette ved at trække den markedsmæssige mark-

up og profilomkostninger på i alt 2,19 øre/kWh fra aftalens mark-up på i alt [Fortroligt] 

øre/kWh.  

 

For kalenderåret 2016 fastsætter Forsyningstilsynet, at prisen i aftalen mellem SEF 

Energi A/S og FLOW ELNET A/S om dækning af nettab nedsættes med 4,70 øre/kWh.  

Dette indebærer, at prisen nedsættes fra 26,74 øre/kWh til 22,04 øre /kWh. 

 

Det betyder, at Forsyningstilsynet for kalenderåret 2016 nedsætter netvirksomhedens 

samlede pris fra 2.527.545 kr. til 2.083.286 kr. Forsyningstilsynet er kommet frem til 

dette beløb ved at gange de dokumenterede nettabsmængder på i alt 9.452.299 kWh 

med det beløb, som Forsyningstilsynet nedsætter leverandørens mark-up med (4,70 

øre /kWh x 9.452.299 kWh = 444.258 kr.)  

 

Fastsættelse af nettabsprisen for kalenderåret 2017 

 

Netvirksomheden oplyste, at i 2017 udgjorde nettabsprisen 28,97 øre/kWh, hvoraf 

mark-up udgjorde 6 øre/kWh og profilomkostningerne udgjorde [Fortroligt] øre/kWh. 

 

Forsyningstilsynet finder, at SEF Energi A/S maksimalt måtte indregne en mark-up på 

1,5 øre/kWh samt profilomkostningerne på 0,74 øre/kWh, som tilsammen udgør 2,24 

øre/kWh (1,5 øre/kWh + 0,74 øre/kWh= 2,24 øre/kWh) i prisen. 

 

Forsyningstilsynet finder, at mark-up udgør den forskel, som findes ved at trække en-

grospris på 22,38 øre/kWh fra netvirksomhedens detailpris på 28,97 øre/kWh.  

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomhedens samlede mark-up inklusiv profil-

omkostninger udgjorde [Fortroligt] øre/kWh i kalenderåret 2017. 

 

Prisen i kalenderåret 2017 

 

Forsyningstilsynet er kommet frem til dette ved at trække den markedsmæssige mark-

up på 2,24 øre/kWh fra aftalens mark-up på i alt [Fortroligt] øre/kWh.  

 

For kalenderåret 2017 fastsætter Forsyningstilsynet, at prisen i aftalen mellem SEF 

Energi A/S og FLOW ELNET A/S om dækning af nettab nedsættes med 4,35 øre/kWh. 

Dette indebærer, at prisen nedsættes fra 28,97 øre/kWh til 24,62 øre/kWh. 

 

Det betyder, at Forsyningstilsynet for kalenderåret 2017 nedsætter netvirksomhedens 

samlede pris for el til dækning af nettab fra 2.501.713 kr. til 2.126.067 kr. Forsyningstil-

synet er kommet frem til dette beløb ved at gange de dokumenterede nettabsmængder 

på i alt 8.635.529 kWh med det beløb, som Forsyningstilsynet nedsætter leverandø-

rens mark-up med (4,35 øre/kWh x 8.635.529 kWh = 375.646 kr.)  

 

GENOPTAGELSE AF SAGER OM INDTÆGTSRAMMER 

For reguleringsåret 2016 har Energitilsynet i sag nr. 18/05706 truffet afgørelse af 23. 

april 2018 om netvirksomhedens reguleringspris, herunder om nettabskorrektion.  

 



For reguleringsåret 2017 har Forsyningstilsynet i sag nr. 18/12088 truffet afgørelse af 

30. marts 2020 om netvirksomheden reguleringspris, herunder om nettabskorrektion.  

 

Forsyningstilsynet genoptager begge sager.  

 

Det er de af Forsyningstilsynet ovenfor fastsatte priser, der vil blive lagt til grund i for-

bindelse med de genoptagne sager om indtægtsrammer for reguleringsåret 2016 og 

2017, jf. § 46, stk. 2, 6. pkt., i lov om elforsyning. 

 

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, 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 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 

 

Peter Randrup 

Chefkonsulent 

http://www.ekn.dk/

