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BILAG 1 – RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhedernes aftaler, herunder koncernin-

terne aftaler, lever op til reglerne om markedsmæssighed i lov om elforsyning, jf. be-

kendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning.  

 

I kontrolårene 2016 og 2017 havde de dagældende regler i § 46, stk. 1 og 2, i lov om 

elforsyning1 følgende ordlyd: 

 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-

der, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorle-

des priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en 

vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges 

Energitilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes 

godtgjort, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den 

skønsmæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af 

den kollektive elforsyningsvirksomhed. 

 

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

 

§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-

der, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår. 

   Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorle-

des priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en 

vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelæg-

ges Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke 

findes godtgjort, kan Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssi-

ge pris, jf. dog stk. 3. Den skønsmæssigt fastsatte pris eller den pris, Forsyningstilsy-

net fastsætter efter regler udstedt i medfør af stk. 3, vil blive lagt til grund for den øko-

nomiske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed. 

 

Hovedformålet med forsyningslovenes regler om markedsmæssighed er at sikre, at 

værdierne i kollektive forsyningsvirksomheder alene anvendes i overensstemmelse 

med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Herunder 

er formålet at hindre, at kollektive forsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller 

sælge for billigt overfører midler mellem interesseforbundne virksomheder.2 

 

Begrebet markedsmæssighed er identisk med armslængdeprincippet. Armslængde-

princippet indebærer, at en virksomhed ved indgåelse af aftaler med andre virksomhe-

 
1 Bekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 af lov om elforsyning, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 

2012. 

2 Folketingstidende 1998-99, A, L 234 som fremsat.   
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der, herunder interesseforbundne virksomheder, skal anvende priser og vilkår i over-

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

mellem uafhængige aftaleparter. 

 

Forsyningslovenes regler om markedsmæssighed supplerer lovenes regulering af net- 

og distributionsvirksomhedernes priser, idet forsyningslovene giver hjemmel til at regu-

lere den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomhederne. Det følger af 

§ 46 stk. 2, i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2, i lov om naturgasforsyning3 samt § 28 b, 

stk. 4, i lov om varmeforsyning4.  

 

Bestemmelsen indebærer, at netvirksomheder har en pligt til at udarbejde dokumenta-

tion for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation 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 netvirksomhedernes aftaler efter § 46, stk. 

2, i lov om elforsyning trådte i kraft ved en lovændring den 1. juli 20125. 

 

Af bemærkninger til det lovforslag, L 176, der lå til grund for lovændringen, fremgår, at 

kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber løbende skal 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. 

 

Det fremgår endvidere af disse bemærkninger, at når en aftale indgås, skal der udar-

bejdes en kortfattet beskrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssighe-

den af prisfastsættelsen. Beskrivelsen vedlægges aftalen som et bilag. 

 

Endvidere fremgår det af bemærkningerne til § 46 i lov om elforsyning, at dokumenta-

tionen skal danne grundlag for, at Forsyningstilsynet kan træffe afgørelse på et fyl-

destgørende grundlag.  

 

Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyningslov forud-

sættes det, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s 

Guidelines for Transfer Pricing6 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentati-

onspligten.”7  

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 af lov om naturgasforsyning 

4 Bekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 af lov om varmeforsyning 

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

Energinet.dk. 

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 2019-1, 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. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
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OECD TRANSFER PRICING GUIDELINES8 

 

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

anbefaler 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 

redegøre for valg af metode, og beskrive, hvorfor metoden vurderes som den bedst 

egnede til at teste aftalens markedsmæssighed.  

 

TPG, afsnit D.1.1., pkt. 1.42-1.45, omhandler spørgsmålet om forholdet mellem den 

skriftlige aftale mellem parterne og parternes faktiske adfærd i forbindelse med de 

økonomisker transaktioner. Det fremgår således, at det er parternes faktiske adfærd 

der bør lægges til grund ved vurderingen af fastlæggelse og vurdering af transaktio-

nens omfang, karakter og markedsmæssighed. Det fremgår endvidere, at den faktiske 

adfærd, skal lægges til grund ved uoverensstemmelser mellem reguleringen efter afta-

len.  

 

Ifølge TPG pkt. 2.9. er det muligt at anvende flere metoder. 9 Det er også muligt at 

vælge en anden metode end en af de anbefalede TP-metoder, hvis en anden metode 

er bedre egnet til at teste aftalens markedsmæssighed efter en vurdering af de konkret 

foreliggende sagsomstændigheder. En anden metode må imidlertid ikke anvendes 

som substitution af en af de af OECD anbefalede metoder, hvis en OECD-metode er 

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

metode skal underbygges og være begrundet, ligesom virksomheden må være forbe-

redt på at fremlægge dokumentation for den valgte metode. 

 

Forsyningstilsynet har som følge af FLOW ELNET A/S’ henvisning til forsyningspligts-

produkter valgt at tage udgangspunkt i Energitilsynets markedsprismodel som metode 

til at teste netvirksomhedens aftaler om køb af el til dækning af nettab.  

FORSYNINGSTILSYNETS MARKEDSPRISMODEL 

 

I den foreliggende sag har Forsyningstilsynet derfor taget udgangspunkt Energitilsy-

nets markedsprismodel. Markedsprismodellen er endvidere blevet anvendt til at fast-

sætte priser i FLOW ELNET A/S’ distributionsområde i de kontrolår, som Forsyningstil-

synets stikprøvekontrol vedrørende nettab omfatter.  

 

Forsyningstilsynet har dog modificeret Energitilsynets markedsprismodel og udviklet 

en prismodel, som Forsyningstilsynet lægger til grund for sin vurdering af markeds-

mæssigheden af den mark-up, som blev indregnet i netvirksomhedens pris for elektri-

citet til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017. 

 

Markedsprismodellen blev indført af Energitilsynet under regulering af forsynings-

pligtspriser til at bestemme markedets prisniveau i forbindelse med kvartalsvis kontrol 

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

ministrations  

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

ministrations, punkt 2.9 
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af priser. Modellen bygger på omfattende undersøgelse af markedspriser på el og er 

specifikt udviklet til elmarkedet i Danmark. Markedsprismodellen er endvidere blevet 

anvendt til at fastsætte priser i Kibæks’ distributionsområde i de kontrolår, som Forsy-

ningstilsynets stikprøvekontrol vedrørende nettab omfatter.  

 

Markedsprismetoden er baseret på slutbrugerprisen på elprodukter, der tilbydes ska-

belonkunder på det såkaldte åbne marked. Fra disse slutbrugerpriser fratrækkes en-

grosprisen, der fastsættes med udgangspunkt i terminsprisen for relevante produkter 

på den nordiske elbørs, Nord Pool. Herved fremkommer de tillæg, som detailleddet 

oppebærer på det såkaldte åbne marked. Blandt de observerede tillæg i detailleddet 

på det såkaldte åbne marked tages medianen, der tillægges grundlastprisen på en-

grosmarkedet for et givet kvartal i et givet prisområde (Øst/Vestdanmark). Grundlast-

prisen for priskontrollen for 1. kvartal 2005 baserer sig på prisen på prissikringskon-

trakter på engrosmarkedet (terminsprisen) på tidspunktet for virksomhedernes anmel-

delse af forsyningspligtpriserne.10 

 

Profilomkostningerne - Energitilsynets afgørelse af den 26. november 2015  

 

Profilomkostningerne dækker leverandøren for de ekstra omkostninger i forbindelse 

med, at elforbruget ikke er jævnt fordelt over et døgn. 

 

Energitilsynets afgørelse af 26. november 2015 i sag nr. 15/0616611 indeholder en 

model til identifikation af markedets prisniveau, hvori fremgår, at engrosprisen findes 

ved at trække mark-up og profilomkostningerne fra detailprisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Energiklagenævnet har tidligere truffet afgørelse om, at denne model er en rimelig metode til efter-

syn af priser på forsyningspligtprodukter. Se Energiklagenævnets afgørelse af den 16. oktober 2007 

(J.nr.:11-272. Eksp.nr.: 32253) 

11 Der var 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark, hvoraf 30 af disse har været i udbud og udløb 1. april 

2016, men de resterende 9 forsyningspligtbevillinger udløb 1. maj 2017. Afgørelsen rettede sig mod 

de virksomheder, der har disse 9 forsyningspligtbevillinger, og som fortsat var omfattet af den kvar-

talsvise priskontrol. Afgørelsen var offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside.  
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FIGUR 1 | MODEL TIL IDENTIFIKATION AF MARKEDETS PRISNIVEAU 

 
 

Forsyningstilsynet finder derfor, at profilomkostningerne må indregnes i prisen sam-

men med mark-up’en. Forsyningstilsynet anvender følgende formel til beregning af 

profilomkostningerne. 
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Profilomkostninger for et år er givet ved: Volumenvægtet gennemsnit fratrukket simpelt 

gennemsnit. 
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NETVIRKSOMHEDERS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILSTRÆKKELIG OG 

EFFEKTIV TRANSPORT  

 

Forpligtelsen til at sikre en tilstrækkelig transport af elektricitet er reguleret af § 20 i lov 

om elforsyning.  

 

§ 20 i lov om elforsyning lyder: 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv trans-
port af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent 
omfang, 
2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elek-
tricitet i elforsyningsnettet og 
4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 
 

Bestemmelsen indebærer, at det elektricitetstab, der opstår ved distribution af el i di-
stributionsnettene, skal dækkes ved netvirksomhedens køb af el, som svarer til det 
opståede tab.    
  
Spørgsmålet om, hvilke omkostninger der kan indregnes i de priser, som netnetvirk-
somheden kan opkræve hos elforbrugere, reguleres bl.a. af § 69, stk. 1, i lov om elfor-
syning, som lyder:  
 
§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en 
indtægtsramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med 
henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den 
bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital. 
 
Spørgsmålet vedrørende indregning af omkostninger til nettab i indtægtsrammen regu-
leres 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 beløbsmæssige juste-
ringer 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 netvirksom-
hedens indtægtsramme uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen. Det 
betyder bl.a., at omkostninger til dækning af nettab kan opkræves i forholdet 1:1 hos 
forbrugerne.  
 
 
FORSYNINGSPLIGT 

 

I den foreliggende sag har FLOW ELNET A/S som en del af sin dokumentation henvist 

til de forsyningspligtpriser, der var reguleret i dagældende § 72 i lov om elforsyning, jf. 

bekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 af lov om elforsyning. Bestemmelsen 

lød: 
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§ 72. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden 

udbud efter § 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens 

egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte erhvervsdrivende forbruge-

re og ikkeerhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverdage før et 

kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal modsvare markedets 

prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. 

 

Stk. 2. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden 

udbud efter § 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens 

egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte erhvervsdrivende forbrugere, 

hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden elleverandør er ophørt, 

fastsættes til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbruge-

ren aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og administrationsbidrag. 

 

Stk. 3. Ikke erhvervsdrivende timemålte forbrugere skal tilbydes tilsvarende leverancer 

som nævnt i stk. 2. 

 

Stk. 4. Der kan fra forbrugere, som forsynes uden forudgående varsel, og hvis forbrug 

samlet udgør en større andel af virksomhedens leverance i dens egenskab af forsy-

ningspligtig virksomhed, opkræves et engangsbeløb til uforudsete balanceringsom-

kostninger. 

 

Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalings-

villighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for 

betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygnings-

ministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsy-

ningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydel-

se af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive 

skyldig betaling for allerede afholdt forbrug. 

 

Stk. 6. Energitilsynet fastsætter det maksimale balancerings- og administrationsbidrag, 

som en virksomhed med forsyningspligt kan opkræve i medfør af stk. 2 og 3. 

 

Stk. 7. De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Ener-

gitilsynet. Energitilsynet offentliggør senest 7 hverdage efter anmeldelsesfristens udløb 

en oversigt over de i stk. 1 nævnte priser. 

 

Stk. 8. Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitilsynet finder, 

at priserne er i strid med stk. 1-4, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af pri-

serne. Klage over Energitilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virkning. 

 
Energiklagenævnets afgørelse af den 16. oktober 2007 (J.nr.:11-272. Eksp.nr.: 
32253) – stadfæstelse af Energitilsynets afgørelser af afgørelse af 28. december 
2004 
 
Sagen handlede om en klage fra Dansk Energi, der klagede over Energitilsynets afgø-
relser om regulering af de af virksomhederne udmeldte forsyningspligtpriser for 1. 
kvartal 2005. Det drejer sig dels om regulering af den faste kvartalsvise forsynings-
pligtpris til ikke-timemålte forbrugere (kvartalsprisproduktet), dels om regulering af 
balancerings- og administrationsbidraget, der tillægges timespotprisen for elektricitet til 
timemålte forbrugere (spotprisproduktet). 



 
Side 8/13 

 

Energiklagenævnet stadfæstede i klagesagen Energitilsynets afgørelse af 28. decem-

ber 2004.12 Sagen handlede om en klage fra Dansk Energi, der klagede over Energitil-

synets afgørelser om regulering af de af virksomhederne udmeldte forsyningspligtpri-

ser for 1. kvartal 2005. Det drejer sig dels om regulering af den faste kvartalsvise for-

syningspligtpris til ikke-timemålte forbrugere (kvartalsprisproduktet), dels om regulering 

af balancerings- og administrationsbidraget, der tillægges timespotprisen for elektricitet 

til timemålte forbrugere (spotprisproduktet). 

 

Af Energiklagenævnets afgørelse, s. 34-35, fremgår bl.a.:  

 

[..] 

 
”Kvartalsprisproduktet er en fast tarif, der ikke kan reguleres i løbet af kvartalet, 
for en forsyningspligtig virksomheds levering af elektricitet til ikketimemålte 
erhvervsdrivende forbrugere og ikke erhvervsdrivende forbrugere, 

jf. elforsyningslovens § 72, stk. 1. 

 
Spotprisproduktet er et en forsyningspligtig virksomheds levering af elektricitet til 
timemålte forbrugere til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, 
hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og 

administrationsbidrag, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 2, 3 og 5. 

 

[..] 

 

Energiklagenævnets bemærkninger, s. 34-35, fremgår bl.a.: 

 

Ad Kvartalsprisproduktet 
”Det fremgår af elforsyningslovens § 72, stk. 1, 2. pkt., at de priser for kvartals-
prisproduktet, som de forsyningspligtige virksomheder udmelder, ”... skal 

modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvil-

kår. 

 
Ved kontrollen af de forsyningspligtige virksomheders udmeldte priser for 1. 
kvartal 2005 har Energitilsynet fastlagt markedets prisniveau ved hjælp af en 

nærmere bestemt metode….” . 

 

Energitilsynet har under sagen udførligt beskrevet den anvendte fremgangsmåde 
til fastlæggelse af ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og 
leveringsvilkår. Helt forenklet kan metoden beskrives således, at det tillæg (mark-
up), der indgår i Energitilsynets metode, fremkommer ved, at Energitilsynet obser-
verer slutbrugerprisen på elprodukter, der tilbydes skabelonkunder på det såkaldte 
åbne marked. Fra disse slutbrugerpriser fratrækkes engrosprisen, der fastsættes 
med udgangspunkt i terminsprisen for relevante produkter på den nordiske elbørs, 
Nord Pool. Herved fremkommer de tillæg, som detailleddet oppebærer på det 

 
12 Idet markedet for forsyningspligtige elprodukter ikke var kendetegnet ved konkurrence, da der kun 
var et forsyningspligtprodukt i hvert område, indførte Energitilsynet en markedsprismodel til at be-
stemme markedets prisniveau i forbindelse med den kvartalsvise priskontrol. Markedsprismodellen 
blev udviklet til at opfylde de lovmæssige krav til priskontrollen. Energiklagenævnet stadfæstede tilsy-
nets priskontrol af forsyningspligtprodukter og den markedsprismodel, der ligger til grund for den kon-
krete udmøntning af priskontrollen.  

 



 
Side 9/13 

såkaldte åbne marked. Blandt de observerede tillæg i detailleddet på det såkaldte 
åbne marked tages medianen, der tillægges grundlastprisen på engrosmarkedet 
for et givet kvartal i et givet prisområde (Øst/Vestdanmark). Grundlastprisen for 
priskontrollen for 1. kvartal 2005 baserer sig på prisen på prissikringskontrakter på 
engrosmarkedet (terminsprisen) på tidspunktet for virksomhedernes anmeldelse af 
forsyningspligtpriserne, senest den 16. december 2004.  

 

Energiklagenævnet har foretaget en nærmere vurdering af den af Energitilsynet 
anvendte fremgangsmåde ved priskontrollen. Energiklagenævnet finder ikke, at 
der ved ændringen af elforsyningslovens § 72 var en forhåndsformodning for, at 
markedet for forsyningspligtprodukter uden videre ville fungere. Energitilsynet blev 
således pålagt at gribe ind over for priser, der ikke var i overensstemmelse med 
elforsyningslovens § 72, stk. 1-4, og meddele pålæg om omgående ændring. 
Energiklagenævnet finder det derfor berettiget, at Energitilsynet søger at fastlæg-
ge ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår” og 
griber ind over for priser, der er for høje i forhold hertil. Den af Energitilsynet an-
vendte fremgangsmåde opfylder de intentioner, der er fastlagt med loven, og pris-
kontrollen er udøvet sagligt. 
 
Det betyder, at mark-up er fastsat på baggrund af undersøgelse af det åbne mar-
ked.  
 
Af Energiklagenævnets bemærkninger, s. 34-35, fremgår endvidere: 
 
Ad spotprisproduktet 
 

Ved reguleringen af den anmeldte forsyningspligtpris for spotprisproduktet for 1. kvar-

tal 2005 har Energitilsynet ved fastsættelsen af det maksimale balancerings- og admi-

nistrationshonorar anvendt en fremgangsmåde, der ved inddragelse af relevante spot-

pristillæg gør det muligt at bestemme ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugs-

segmenter og leveringsvilkår. Energiklagenævnet har ligeledes foretaget en nærmere 

vurdering af denne fremgangsmåde og finder af de af Energitilsynet anførte grunde, at 

metoden har den fornødne hjemmel i elforsyningslovens § 72. Nævnet finder i den 

forbindelse ikke, at Energitilsynets brug af information fra det norske marked kan an-

fægtes.  

 

Dansk Energi har endvidere gjort gældende, at det fastsatte tillæg (mark-up) er mar-

kant for lavt, samt at det ikke er markedsbaseret, og at det er ødelæggende for et vel-

fungerende marked.  

 

Energitilsynet har bestridt dette.  

 

Af de grunde, der er anført ovenfor om størrelsen af tillægget ved priskontrollen af 

kvartalsprisproduktet, finder Energiklagenævnet, at størrelsen af tillægget er passende 

fastsat.”  

 

Afgørelsen indebærer, at mark-up på 6,72 øre/kWh var beregnet for ikke-timemålte 

forsyningspligtkunder med forbrug under 100 MWh, hvori mark up for timemålte kun-

der med forbrug over 100 MWh var beregnet til 1,5 øre/kWh.  

 

Det betyder, at mark-up er fastsat på baggrund af undersøgelse af det åbne marked. 
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Energitilsynets afgørelse til SEF Energi A/S vedr. priskontrol for 1. kvartal 2016  

 

Energitilsynet meddelte afgørelse af 15. december 2015 til SEF Energi A/S, jf. sagsnr. 

15/11337. Energitilsynet kunne ikke godkende den af SEF Energi A/S anmeldte faste 

kvartalspris, men godkendte den anmeldte spotpris med balancerings- og administrati-

onsbidrag. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:  

 

”Netvirksomheder med forsyningspligtbevilling skal i henhold til elforsyningslovens § 

72, stk. 1 og stk. 2 til ikke-timemålte forsyningspligtkunder tilbyde en fast kvartalspris, 

og til timemålte forsyningspligtkunder et balancerings- og administrationsbidrag, dvs. 

et spotpristillæg til den gældende timespotpris på Nord Pool. 

 

Fast kvartalspris  

Det fremgår af pkt. 8.2.2.1 i Energitilsynets vejledning af 1. juli 2005, at grundlastprisen 

vedr. priskontrollen af den faste kvartalspris for 1. kvartal 2016 opgøres som gennem-

snittet af terminsprisen på Nord Pool for 1. kvartal 2016 i perioden 1. oktober til 14. 

december 2015. De observerede terminspriser for 1. kvartal 2016 omregnes fra 

EUR/MWh til DKK/MWh på baggrund af Nationalbankens spotpris for EUR/DKK.   

  

Til denne grundlastpris lægger Energitilsynet en markedsbaseret mark-up. Energitilsy-

net har i mail af 27. november 2015 offentliggjort den fastsatte mark-up til 66,50 

DKK/MWh. 

 

Netvirksomhedens faste kvartalspris for 1. kvartal 2016  

Da netvirksomhedens anmeldte gennemsnitlige kvartalspris for 1. kvartal 2016 ekskl. 

profilomkostninger overstiger grundlastprisen (178,09 DKK/MWh for DK1 hhv. 203,58 

DKK/MWh for DK2) + mark-up (66,50 DKK/MWh) – evt. efterregulering, kan Energitil-

synet ikke godkende den anmeldte kvartalspris.  

 

Balancerings- og administrationsbidrag  

Energitilsynet har efter elforsyningslovens § 72, stk. 6 fastsat de maksimale balance-

rings- og administrationsbidrag til 15,00 DKK/MWh for Vestdanmark (DK1) henholdsvis 

14,00 DKK/MWh for Østdanmark (DK2). 

 

Netvirksomhedens balancerings- og administrationsbidrag  

Da netvirksomhedens anmeldte gennemsnitlige balancerings- og administrationsbi-

drag for timemålte kunder ikke overstiger det maksimale balancerings- og administrati-

onsbidrag, kan Energitilsynet godkende det anmeldte balancerings- og administrati-

onsbidrag.” 

 

Energitilsynets afgørelse til SEF Energi A/S vedr. priskontrol for 1. kvartal 2017 

 

Energitilsynet traf afgørelse af 16. november 2016 i sag nr. 16/13553 om SEF Energi 

A/S. Afgørelsen indebærer, at Energitilsynet ikke kunne godkende den af SEF Energi 

A/S anmeldte gennemsnitlige kvartalspris for 1. kvartal 2017, men godkendte den 

anmeldte gennemsnitlige spotpris med balancerings- og administrationsbidrag. Af 

afgørelsen fremgår bl.a. følgende:  
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”Netvirksomheder med forsyningspligtbevilling skal i henhold til elforsyningslovens § 

72, stk. 1 og stk. 2 til ikke-timemålte forsyningspligtkunder tilbyde en fast kvartalspris, 

og til timemålte forsyningspligtkunder et balancerings- og administrationsbidrag, dvs. 

et spotpristillæg til den gældende timespotpris på Nord Pool. 

 

Fast kvartalspris  

Det fremgår af pkt. 8.2.2.1 i Energitilsynets vejledning af 1. juli 2005, at grundlastprisen 

vedr. priskontrollen af den faste kvartalspris for 1. kvartal 2017 opgøres som gennem-

snittet af terminsprisen på Nord Pool for 1. kvartal 2017 i perioden 1. oktober til og med 

15. december 2016. De observerede terminspriser for 1. kvartal 2017 omregnes fra 

EUR/MWh til DKK/MWh på baggrund af Nationalbankens spotpris for EUR/DKK.   

  

Til denne grundlastpris lægger Energitilsynet en markedsbaseret mark-up. Energitilsy-

net har i mail af 29. november 2016 offentliggjort den fastsatte mark-up til 67,00 

DKK/MWh.  

  

Netvirksomhedens faste kvartalspris for 1. kvartal 2017 

Da netvirksomhedens anmeldte gennemsnitlige kvartalspris for 1. kvartal 2017 ekskl. 

profilomkostninger overstiger grundlastprisen (240,67 DKK/MWh for DK1 hhv. 282,54 

DKK/MWh for DK2) + mark-up (67,00 DKK/MWh) – evt. efterregulering, kan Energitil-

synet ikke godkende den anmeldte kvartalspris.  

 

Balancerings- og administrationsbidrag  

Energitilsynet har efter elforsyningslovens § 72, stk. 6 fastsat de maksimale balance-

rings- og administrationsbidrag til 15,00 DKK/MWh for Vestdanmark (DK1) henholdsvis 

14,00 DKK/MWh for Østdanmark (DK2). 

 

Netvirksomhedens balancerings- og administrationsbidrag  

Da netvirksomhedens anmeldte gennemsnitlige balancerings- og administrationsbi-

drag for timemålte kunder ikke overstiger det maksimale balancerings- og administrati-

onsbidrag, kan Energitilsynet godkende det anmeldte balancerings- og administrati-

onsbidrag.”    

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS PRAKSIS PÅ OMRÅDET 

 

Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse i sag om markedsmæssigheden af TREFOR 

ELNET A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017 (Afgørelse af 9. 

juni 2020, sagsnr. 18/14180). 

 

For at kunne teste aftalens markedsmæssighed tog Forsyningstilsynet udgangspunkt i 

daværende forsyningspligtregulering til grund, idet netvirksomheden havde tilsidesat 

elforsyningslovens krav om at udarbejdede et bilag med beskrivelse af en Transfer 

Pricing-metode. 
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Forsyningstilsynet anvendte forsyningspligtreguleringen som en alternativ metode13 og 

tog udgangspunkt i den markedsprismodel, som Energitilsynet udviklede under forsy-

ningspligtregulering af to forsyningspligtprodukter.14  

 

Denne model indeholder følgende elementer:  

 

 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 over døgnet, ugen 

og kvartalet. Spotpristillægget indeholder udgifter til bl.a. balancering, portefølje-

forvaltning, fakturering, administration og avance. Spotpristillægget relaterer sig 

ikke til den finansielle prissikring.  

 

 Kvartalsprisen til timemålte kunder (spotprisproduktet) 

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

og administrationsbidrag inkluderet en rimelig avance. Spottimeprislevering er ud-

tryk 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 nettabspris sammensætter Forsyningstilsynet de 

to forsyningspligtprodukter til en prismodel, der er en kombination af en prismodel for 

et forsyningspligtprodukt for timemålte forbrugere og en prismodel for forsyningspligt-

produkt for ikke-timemålte forbrugere.  

 

Forsyningstilsynets prismodel for beregning af nettabsprisen  

 

Denne prismodel består af følgende elementer: 

1) Spotprisen.  

2) Balancerings- og administrationsbidrag.  

3) Profilomkostningerne (som indgår i prisfastsættelsen af et forsyningspligtprodukt til 

ikke-timemålte forbrugere).  

 

Forsyningstilsynet supplerede således TP-guidelines med en prismodel for nettab. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at netvirksomheder fortsat vil kunne vælge at doku-

mentere nettab med én af de andre prisfastsættelsesmetoder i TP-guidelines, der 

således suppleres i forhold til aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab (se 

Forsyningstilsynets begrundelse for metode anvendelse og beskrivelse af markeds-

prismodel i Forsyningstilsynets afgørelse af 9. juni 2020 på s. 52-53, sagsnr. 

18/14180). 

 

 

 

 

 
13 Ifølge TPG pkt. 2.9 er det muligt at anvende en alternativ metode til TP-metoder. 

14 Se Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter punkt 8.2.2.1-8.2.2.3 
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OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN 

 

Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til reglerne i lov om 

elforsyning på tilsynets hjemmeside, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynets 

offentliggørelse kan, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, 

omfatte virksomhedens navn. Offentliggørelse af virksomhedens navn kan dog ikke 

ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.  

 

Forsyningstilsynet har undtaget visse oplysninger om netvirksomhedens økonomi fra 

den offentliggjorte version.  


