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RESUMÉ 
 

Sagen angår markedsmæssigheden af Kibæk Elværk A.M.B.A.´s aftaler om køb af el 

til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017. 

 

Ved brev af 12. juli 2018 udtog Forsyningstilsynet Kibæk Elværk A.M.B.A. 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 og kan også opstå som følge af for-

kert afregnede mængder, f.eks. fejlagtige aflæsninger af forbrugere, og strømtyveri.  

 

Nettabet opgøres ved at sammenholde elnetvirksomhedens 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 til markedsmæssige priser og vilkår. Det betyder, at netvirksomhederne ved indgå-

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

kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter. 

 

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.  

 

Virksomhedens aftaler foreligger i skriftlig og underskrevet form efter § 46, stk. 2, 1. 

pkt., i lov om elforsyning 

 

N1 A/S har ikke godtgjort markedsmæssigheden af Kibæk Elværk A.M.B.A’ s aftaler 

om nettab for kalenderårene 2016 og 2017. På denne baggrund fastsætter Forsy-

ningstilsynet skønsmæssigt den markedsmæssige pris.  
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AFGØRELSE 
 

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

aktioner mellem Kibæk Elværk A.M.B.A. og Scanenergi A/S om indkøb af el til dæk-

ning af nettab i 2017 samlet set ikke opfylder kravene til markedsmæssighed efter § 

46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.1  

 

N1 A/S har ved sin dokumentation ikke godtgjort markedsmæssigheden af Kibæk El 

værk A.M.B.A’ s aftaler om nettab for kalenderårene i 2016 og 2017, jf. § 46, stk. 2, 5. 

pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet har ved vurderingen af aftalens markedsmæssighed inddraget For-

syningstilsynets markedsprismodel. 

 

For kalenderåret 2016 vurderes aftalens pris at være markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i 

lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder, at prisen i aftalen i kalenderåret 2017 ikke er markedsmæs-

sig, og Forsyningstilsynet fastsætter således skønsmæssigt den markedsmæssige 

mark up til 2,32 øre/kWh, idet prisen i aftalen derved nedsættes med 0,89 øre/kWh., jf. 

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

 

Den fastsatte pris for 2017 vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af net-

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

 

For reguleringsåret 2017 traf Forsyningstilsynet afgørelse af 6. juli 2020 om regule-

ringspris, herunder om nettabskorrektion i sag nr. 18/12097. Forsyningstilsynet genop-

tager sagen som forventes færdigbehandlet i 2021.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør afgørelsen på tilsynets hjemmeside i henhold til § 78 b i 

lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  
 

Kibæk Elværk A.M.B.A. drev i 2016 og 2017 elnetvirksomhed i prisområdet DK 1. N1 

A/S overtog ved Energistyrelsens godkendelse af den 22. februar 2019 netbevilllingen 

fra Kibæk Elværk A.M.B.A. (journal nr. 2019-6066). 

 

Det danske elsystem består 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.  

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning 
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Nettabsomkostningerne indberettet i reguleringsregnskab i 2016 og 2017 

 

I sit reguleringsregnskab indberettede Kibæk Elværk A.M.B.A. omkostninger til nettab 

på i alt 0,45 kr./kWh i kalenderåret 2016 og 1,31 kr./kWh i kalenderåret 2017.  

 

Ved mail af 15. juni 2020 sendte Forsyningstilsynet et udkast til afgørelse om regule-

ringspris for reguleringsåret 2017 i partshøring hos netvirksomheden, hvori Forsy-

ningstilsynets beregning af nettabsomkostninger for kalenderåret 2017 udgjorde 45 

øre/kWh (sagsnr. 18/12097). Forsyningstilsynet lagde netvirksomhedens oplysninger 

om de samlede nettabsomkostninger på i alt 171.115 kr. til grund for sin beregning og 

den samlede nettabsmængde på i alt 383.188 kWh. Dette medfører en enhedpris på 

0,45 kr./kWh.    
 
Ved mail af 30. juni 2020 oplyste N1 A/S, at N1 A/S ingen bemærkninger havde til re-
guleringsregnskabet for Kibæk Elværk A.M.B.A. 
 
På denne baggrund traf Forsyningstilsynet sin endelige afgørelse om reguleringspris 
for 2017 (afgørelse af 6. juli 2020, sagsnr. 18/12097). 

 

En del af de omkostninger til nettab, som Kibæk Elværk A.M.B.A. har indberettet i for-

bindelse med sit reguleringsregnskab, dækker over selve købet af el på el-markedet. 

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

 

Det er selve købet af el, der er genstand for undersøgelse om, hvorvidt elen er købt på 

markedsmæssige vilkår. Disse omkostninger er per definition variable over tid.  
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Betalinger til Energinet 

 

Energinet oplyser på sin hjemmeside, at der skal betales følgende til Energinet: 

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 vedlige-hold af udlandsforbindelserne.  

Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsy-ningens kvalitet 

herunder 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.  

 

De samlede betalinger til Energinet kan således opgøres til 31,63 øre/kWh i 2016 og 

23,81 kWh i 2017. Denne beregning forudsætter, at forbruget af el er konstant i hele 

året. Da forbruget som oftest er højere i vintermånederne, er der en risiko for at bereg-

ningen af den gennemsnitlige omkostning til PSO er lavere end den faktiske gennem-

snitlige omkostning til PSO, jf. tabel 1 ovenfor.  

 

Den simple gennemsnitlige beregning viser, at i 2016 udgjorde PSO i alt 23,30 

øre/kWh og i 2017 udgjorde PSO i alt 15.37 øre/kWh. Forskel mellem PSO opkrævet i 

2016 og 2017 illustrerer tillige, at når elprisen er høj er PSO lav, og omvendt når elpri-

sen er lav, stiger PSO. (I 2016 var elprisen 19,85 øre/kWh beregnet som simpelt gen-

nemsnit og i 2017 var elprisen 22,38 øre/kWh.)   
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REGULERINGSREGNSKAB OG DEKOMPONERING AF NETTAB 

 

Kibæk Elværk A.M.B.A.s omkostninger til nettab i henhold til koncerninterne aftale om 

køb af elektricitet udgjorde i alt 56,00 øre/kWh i 2016 og 50,00 øre/kWh i 2017.  

TABEL 2 | SAMMENLIGNING MELLEM REGULERINGSREGNSKAB OG FORSY-

NINGSTILSYNETS DEKOMPONERING AF OMKOSTNINGSELEMENTER  

 

Øre/kWh   2016 2017 

Reguleringsregnskab   0,45 kr./kWh 1,31 kr./kWh 

Dekomponering af omkostningslementer   0,56 kr./kWh 0,50 kr./kWh 

Kilde: Kibæk Elværk A.M.B.A. reguleringsregnskaber og oplysninger i sagen 

 

Der en forskel på nettabsprisen i 2016, mens der er en stor forskel i de to måder at op-

gøre nettabsprisen på i 2017, jf. tabel 2. 

 

Der er dog forskellige mulige forklaringer på denne forskel, herunder særligt periodise-

ring af tallene for opgjorte mængder af nettab i reguleringsregnskabet og de hermed 

nødvendige forudsatte tal for et ensartet forbrug over alle fire kvartaler.  

 

Periodisering af nettabsmængderne: I reguleringsregnskabet beregnes nettabsprisen, 

som den samlede omkostning til nettab divideret med den samlede nettabsmængde. 

Da opgørelse af nettabsmængderne først kan opgøres endeligt efter reguleringsregn-

skabet skal færdiggøres, så indeholder nettabsmængden i reguleringsregnskabet for 

2016 også nettabsmængder fra tidligere år, som ikke blev afsluttet med tidligere års re-

guleringsregnskaber. Der er alene tale om periodisering, som bør udlignes over tid, 

men som kan give en skævhed i forhold til dekomponering af omkostningselementerne 

i det enkelte år. 

 

Ensartet forbrug: PSO-tariffen varierer i løbet af året. Derfor forudsætter Forsyningstil-

synets beregning af en gennemsnits-PSO, at forbruget er jævnt fordelt i løbet af året. 

Under forudsætningen om at forbruget af el er større i vintermånederne, så vil Forsy-

ningstilsynets beregning systematisk undervurdere den gennemsnitlige PSO-tarif, jf. 

tabel 1. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at forskellen mellem nettabsprisen i reguleringsregnskabet 

2016 for Kibæk Elværk A.M.B.A. og Forsyningstilsynets dekomponering af nettabspri-

sen er lille. Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den forskel sandsynligvis 

skyldes periodisering af omkostninger i reguleringsregnskabet eller en forudsætning 

om ensartet forbrug i alle fire kvartaler.  

 

I reguleringsregnskabet for kalenderåret 2017 indberettede netvirksomheden N1 A/S 

1,31 kr./kWh. Imidlertid lægger Forsyningstilsynet de oplysninger, som fremgår af af-

gørelse af 6. juli 2020 i sag nr. 18/12097 om reguleringspris for 2017 til grund for sin 

vurdering. Det er derfor en nettabspris på i alt 45 øre/kWh, som Forsyningstilsynet 

lægger til grund for sin vurdering af nettabsprisen i kalenderåret 2017.  
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N1 A/S’ oplysninger i sagen 

 

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af 12. juli 2018 Kibæk Elværk A.M.B.A., at net-

virksomheden var udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markeds-

mæssigheden af aftaler vedrørende køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 

2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet modtog ikke de anmodede oplysninger på trods af flere rykker.  

 

Den 1. marts 2019 oplyste Energistyrelsen, at N1 A/S ved Energistyrelsens 

godkendelse af den 22. februar 2019 overtog netbevilllingen fra Kibæk Elværk 

A.M.B.A. (journal nr. 2019-6066). 

 

Den 1. marts 2019 fremsendte Forsyningstilsynet udkast til afgørelse om påbud om 

manglende fremsendelse af dokumentation til bevillingshaver N1 A/S og Kibæk Elværk 

A.M.B.A. 

 

Den 6. marts 2019 bekræftede N1 A/S telefonisk, at netvirksomheden havde overtaget 

Kibæk Elværk A.M.B.A.’s netbevilling, men at N1 A/S ikke havde materiale til at kunne 

genskabe Kibæks købssituation på daværende tidspunkt og derfor ikke kunne udfær-

dige en komplet risiko- og funktionsanalyse efter OECD’s guidelines.  

 

Den 11. marts 2019 meddelte Forsyningstilsynet bevillingshaveren N1 A/S et påbud 

om at fremsende den anmodede dokumentation, som kunne danne grundlag for 

vurdering af markedsmæsighed af Kibæks aftaler vedrørende nettab. 

 

Ved mail af d. 29. marts 2019 modtog Forsyningstilsynet dokumentation fra N1 A/S.  

Dokumentationen omfattede følgende materiale:  

- Redegørelse for markedsmæssighed, ”dokumentation for markedsmæssighed 

vedr. nettab”. 

- Aftale indgået mellem Scanenergi A/S og Kibæk Elværk A.M.B.A. d. 10. marts 

2011, som dækker perioden fra 01.01.2016 – 31.12.2018. 

- Aftale indgået mellem Scanenergi A/S og en ekstern part (køber) d. 14. marts 

2011, som dækker periode 01.01.2014-31.12.2016. 

- Aftaler indgået mellem Scanenergi A/S og en ekstern part (køber) d. 6. marts 

2012, som dækker kalenderåret 2017. 

 

Af den fremsendte dokumentation fremgår det, at Kibæk Elværk A.M.B.A. købte elek-

tricitet fra Scanenergi A/S til 56,00 øre/kWh i 2016 og 50,00 øre/kWh i 2017. 

 

Den 23. maj 2019 sendte Forsyningstilsynet en anmodning til N1 A/S om at redegøre 

for prisens elementer.  

 

Den 24. maj 2019 oplyste N1 A/S, at prisen i 2016 og 2017 udover PSO og systemta-

riffer, bestod af dækningsbidrag på 2,70 øre/kWh, balancegebyr på 0,131 øre/kWh og 

foreløbige profilomkostninger på 1,50 øre/kWh.  

 

Den 23. august 2019 anmodede Forsyningstilsynet om fakturaer for køb af el til dæk-

ning af nettab.  
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Den 28. august 2019 har N1 A/S fremsendt aconto fakturaerne for kalenderåret 2016 

og 2017, som dokumenterede Kibæk Elværk A.M.B.A.s samlede nettabsomkostninger.  

 

Ved mail af 7. april 2020 sendte Energinet på Forsyningstilsynets anmodning af 

samme dato den endelige saldoafregning af Kibæk Elværk A.M.B.A.s’ nettab for kalen-

deråret 2016. Energinet oplyste, at Kibæk Elværk A.M.B.A.s nettab udgjorde 438.776 

kWh i 2016. 

 

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

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 Kibæk Elværk A.M.B.A.s netområde 294.724 kWh. 

 

Ved mail af 9. juni 2020 anmodede Forsyningstilsynet N1 A/S om at fremsende de en-

delige fakturaer for kalenderåret 2016, som kunne dokumentere den endelige afreg-

ning af nettabsmængderne på baggrund af Energinets endelige refiksering af nettab 

for kalenderåret 2016.  

 

Ved mail af 12. juni 2020 fremsendte N1 A/S faktura fra Scanenergi A/S, som doku-

menterede den endelige afregning af nettabsmængder for kalenderåret 2016 i Kibæk 

Elværk A.M.B.A.s netområde. N1 A/S har oplyst, at ifølge aftalen afregner Scanenergi 

A/S køb af nettab på baggrund af Energinets 3. refiksering. N1 A/S har derfor an-

modet Forsyningstilsynet om at opgøre nettabet for kalenderåret 2017 på baggrund af 

Energinets endelige opgørelse, som vil foreligge i marts 2021.  

SAGENS PARTER 
 

Efter § 46 i lov om elforsyning påhviler det elforsyningsvirksomheder med bevilling at 

opfylde lovens forpligtelser, herunder at aftaler, som netvirksomheden indgår, er mar-

kedsmæssige. Det er således bevillingshaveren N1 A/S, der skal opfylde krav og reg-

ler i elforsyningsloven. Da Kibæk A.M.B.A.s netvilling er overdraget til N1 A/S er N1 

A/S indtrådt i Kibæk A.M.B.A.´s forpligtelser. 

 

N1 A/S, CVR nr. 28331878, er derfor part i sagen. 

HØRING 
 

Et udkast til afgørelsen har været sendt i høring hos N1 A/S fra d. 15. januar 2021 til 

den 20. februar 2021.  

 

Ved mail af 15. januar 2021 har Forsyningstilsynet oplyst N1 A/S, at Forsyningstilsynet 

imødekom N1 A/S’ anmodning om at lægge Energinets endelige saldoafregning af net-

tabsmængderne for kalenderåret 2017 til grund for den endelige afgørelse. I sit udkast 

til afgørelsen tog Forsyningstilsynet udgangspunkt i de foreliggende nettabsmængder, 

og oplyste, at når de endelige tal foreligger hos Energinet, vil Forsyningstilsynet alene 

foretage partshøring angående de endelige tal, men ikke over selve udkastet til afgø-

relsen.  
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Ved mail af 12. februar 2021 har N1 A/S fremsendt sit høringssvar og den endelige 
faktura for afregning af nettab i kalenderåret 2017. Forsyningstilsynet behandler dette 
under begrundelsens afsnit om fakturering.  
 
Forsyningstilsynet lægger således til grund for sin vurdering den endelige fakturering 
af nettabsmængderne og foretager ikke høring over de endelige mængder.  
 
I sit høringssvar har N1 A/S anført, at Kibæk Elværk A.M.B.A.s aftale om indkøb af 
nettab og selve transaktionen foregik inden det nuværende ejerskab af Kibæk netom-
råde. N1 A/S angav, at virksomheden ikke er enig i Forsyningstilsynets afgørelse om 
nedsættelse af prisen i kalenderåret 2017, men grundet transaktionens begrænsede 
størrelse, har N1 A/S valgt ikke at gå ind i de nærmere detaljer af afgørelsen i dette 
høringssvar. 
 

RETSGRUNDLAG 

 

For en gennemgang af retsgrundlaget henvises til bilag 1 til denne afgørelse.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Sagen angår, om Kibæk Elværk A.M.B.A. aftale af 10. marts 2011 om køb af el til 

dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017 indgået med den interessefor-

bundne virksomhed Scanenergi A/S blev indgået ved at anvende markedsmæssige 

priser og vilkår.  

 

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

 

Forsyningstilsynet bemærker, at de indkøbte leveringsmængder i kontrolårene 2016 

og 2017 sammenlagt udgør 437.720 kWh. I aftale af 11. marts 2011 med Kibæk El-

værk A.M.B.A. var den forventede leveringsmængde fastsat til 318.000 kWh.    

 

N1 A/S fremsendte to eksterne aftaler, som Scanenergi A/S indgik med uafhængige 

parter, som kunne danne grundlag for sammenligning. N1 A/S oplyste, at alle tre kon-

trakter var indrettet sådan, at køber påtog sig fuld pris- og mængderisiko i form af en 

variabel pris pr. faktiske realiseret forbrug under identiske kontraktvilkår. Variansen 

drejede sig alene om forskel i håndteringstillægget, der dækkede handels- og admini-

strationsomkostninger, hvorfor N1 A/S vurderede, at vurderingen af markedsmæssig-

hed skulle gå alene på håndteringstillægget.   

 

N1 A/S gennemførte en analyse af parternes funktioner, risici og aktiver, som viste, at 

det var køberen Kibæk Elværk A.M.B.A., som havde det overordnede ansvar for ind-

køb af nettab. Kibæk Elværk A.M.B.A. tog risikoen i forhold til pris- og mængdeudvik-

ling, idet der blev aftalt at købe el til en variabel pris baseret på Nord Pools spotpriser. 

Scanenergi A/S påtog sig et kontraktuelt ansvar for at levere med fuld volumenfleksibi-

litet med et fast håndteringstillæg pr. MWh.  

 

N1 A/S konkluderede, at Kibæk Elværk A.M.B.A.´s pris ligger uden for det såkaldte 

markedsmæssige interval, og i henhold til Transfer Pricing metodik er Kibæks pris ikke 

markedsmæssig. Prisen afviger dog marginalt. N1 A/S oplyste, at den ikke var vi-

dende, om udvalget af uafhængige parter var repræsentativt, idet den ikke havde et 

overblik over samtlige relevante aftaler, som Scanenergi indgik med eksterne sam-

menlignelige parter. Efter N1 A/S´ opfattelse er den manglende dokumentation for 
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markedsmæssighed mere en følge af et manglende udvalg af sammenlignelige uaf-

hængige aftaler end egentlig mangel på markedsmæssighed. På denne baggrund 

kunne N1 A/S konkluderende hverken bekræfte eller afkræfte, at prisen for køb af el til 

dækning af nettab var markedsmæssig.     

AFTALENS SKRIFTLIGHED 

Forsyningstilsynet bemærker, at Kibæk Elværk A.M.B.A.’s aftale om køb af elektricitet 

til dækning af nettab fra Scanenergi A/S var indgået den 10. marts 2011 inden ændring 

af § 46 i elforsyningsloven2.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer således, at aftalen blev indgået før det nugældende 

krav om, at ved aftaleindgåelse skal der udarbejdes et særskilt bilag med beskrivelse 

af metode for sikring af aftalens markedsmæssighed, som skal vedhæftes aftalen.  

 

Forsyningstilsynet finder, at virksomhedens aftale vedrørende nettab forelå i skriftlig og 

underskrevet form på aftaletidspunktet. Forsyningstilsynet finder således, at Kibæk El-

værk A.M.B.A.s aftale af 10. marts 2011 opfylder dagældende krav om skriftlighed i § 

46, stk. 2, i lov om elforsyning.   

AFTALEN MELLEM SCANENERGI A/S OG KIBÆK ELVÆRK A.M.B.A. 

 

Prisen i aftalen af 10. marts 2011 blev fastsat til en spotpris og et tillæg på i alt 27,00 

DKK/MWh (2,7 øre/kWh). Aftalen var gældende fra den 1. januar 2016 til og med den 

31. december 2018. Den forventede leveringsmængde i perioden blev fastsat til 318 

MWh.  

 

Aftalen er forsynet med et bilag 2 om prisfastsættelsen ”Implementering af Energipak-

ken Basis”, hvoraf prisfastsættelsen, betalingsbetingelser, fællesbetingelser og en 

præmie fremgår. 

 

DOKUMENTATION AF DEN FAKTISKE ADFÆRD - FAKTURAENE 

 

Forsyningstilsynet har forstået det af N1 A/S oplyste sådan, at Kibæk har købt sig til 

sikkerhed i form af et fast tillæg og fuld volumenfleksibilitet, fordi prisen var indgået i 

2011 og mange år ud i fremtiden. N1 A/S anførte, at det måtte forventes at medføre en 

vis merpris. N1 A/S præciserede, at fastlåsning handlede alene om fastlåsning af 

håndteringstillæg ikke selve prisen på el.   

 

For kalenderåret 2016 dokumenterer aconto fakturaer følgende: 

 

- Fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2016 er der købt 19.770,67 kWh 

om måneden.  

 

Forsyningstilsynet finder således, at Kibæk Elværk A.M.B.A. købte i alt aconto 237.248 

kWh (19.770,67 kWh x 12 måneder). Der er opkrævet i alt 111.656,24 kr. Dette medfø-

rer en enhedspris på 47 øre/kWh. Forsyningstilsynet er nået frem til dette resultat ved 

 
2 Elforsyningslovens § 46 er ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 med ikrafttrædelse deN1. juli 2012. 
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at dividere omkostningerne til nettab på i alt 111.656,24 kr. med aconto mængderne 

på i alt 237.248 kWh. 

 

For kalenderåret 2017 dokumenterer aconto fakturaer følgende mængder: 

 

- Fra 1. januar 2017 til og med 30. april 2017 er der købt aconto 19.770,67 kWh 

om måneden (19.770,67 kWh x 4 måneder =79.083 kWh) 

- Fra 1.maj 2017 til og med 31. december 2017 er der købt i alt 20.116,25 kWh 

om måneden (20.116,25 kWh x 8 måneder = 160.930 kWh) 

 

Forsyningstilsynet finder, at i kalenderår 2017 købte Kibæk Elværk A.M.B.A. aconto i 

alt 240.013 kWh. Dette medfører en enhedspris på 50 øre/kWh. Forsyningstilsynet er 

nået frem til det ved at dividere nettabsomkostningerne på i alt 120.877,79 kr. med 

aconto mængderne på i alt 240.013 kWh.  

 

Energinets saldoafregning af nettabsmængder for kalenderåret 2016 og 2017 

  

Ved mail af 7. april 2020 sendte Energinet på Forsyningstilsynets anmodning af 

samme dato den endelige saldoafregning af Kibæk Elværk A.M.B.A.s’ nettab for kalen-

deråret 2016. Energinet oplyste, at Kibæk Elværk A.M.B.A.s nettab udgjorde 438.776 

kWh i 2016. 

 

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

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 Kibæk Elværk A.M.B.A.s netområde 294.724 kWh. 

 

Ved mail af 15. februar 2021 har Energinet på Forsyningstilsynets anmodning af 12. 

februar 2021 oplyst de endelige nettabsmængder i Kibæk Elværk A.M.B.A.s netom-

råde i kalenderåret 2017. 

 

Ifølge Energinets endelige refiksering af nettabsmængderne udgjorde nettab i Kibæk 

Elværk A.M.B.A.s netområde nr. 394 i alt 309.350 kWh.  

 

Den endelige fakturering af Kibæk Elværk A.M.B.A. for nettab for kalenderåret 

2016 

Ved mail af 9. juni 2020 anmodede Forsyningstilsynet N1 A/S om at fremsende de en-

delige fakturaer for kalenderåret 2016, som kunne dokumentere den endelige afreg-

ning af nettabsmængderne på baggrund af Energinets endelige refiksering af nettab 

for kalenderåret 2016.  

 

Ved mail af 12. juni 2020 fremsendte N1 A/S faktura fra Scanenergi A/S, som doku-

menterede den endelige afregning af nettabsmængder for kalenderåret 2016 i Kibæk 

Elværk A.M.B.A.´s netområde. N1 A/S oplyste, at den fremsendte faktura (bilag ”Scan-

energi”) dækker hele perioden, hvor den oprindelige acontobetaling på ca. 112 t.kr. 

først tilbageføres og så erstattes af den refikserede mængde og afledte pris baseret på 

de faktiske tal. 
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N1 A/S fremsendte tillige sin opgørelse af mængderne for første kvartal 2016 (inden 

engrosmodellens indførelse) og en opgørelse for tre resterende kvartaler i 2016. På 

baggrund af de fremsendte opgørelser konkluderede N1 A/S, at der er uoverensstem-

melsen i mængden, som Forsyningstilsynet fik oplyst af Energinet, og den mængde, 

som ScanEnergi A/S anvendte til afregning. Uoverensstemmelsen udgør i alt 11.778 

kWh i netvirksomhedens favør. N1 A/S oplyste, at denne forskel i mængden relaterer 

sig til tiden før Datahubben, hvorfor N1 A/S ikke kan afstemme mængden nærmere og 

lokalisere, hvorfor der er en forskel. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der af den fremsendte faktura fremgår, at for første 

kvartal 2016 opkrævede Scanenergi A/S en spottimepris på i alt 19,51 øre/kWh, men 

for den resterende periode i 2016 opkrævede Scanenergi A/S en spottimepris på i alt 

23,79 øre/kWh. Fakturaen dokumenterer, at den samlede betaling til Scanenergi A/S 

udgør i alt 94.250 kr. og de samlede mængder udgør i alt 426.999 kWh. På denne 

baggrund finder Forsyningstilsynet, at den gennemsnitlige pris i 2016 udgør 22,09 

øre/kWh.  

 

Det er denne pris, som Forsyningstilsynet lægger til grund for sin vurdering af prisen i 

aftale for kalenderåret 2016.  

 

Den endelige fakturering af Kibæk Elværk A.M.B.A. for nettab for kalenderåret 

2017 

 

For kalenderåret 2017 oplyste N1 A/S, at det fremgår af den indgåede mellem Scan-

energi A/S og Kibæk Elværk A.M.B.A. nettabsaftale, at den endelige afregning af årets 

nettabsmængder mellem aftaleparterne sker på baggrund af Energinets endelige refik-

sering af mængderne.  

 

N1 A/S har derfor anmodet Forsyningstilsynet om at opgøre nettabet for kalenderåret 

2017 på baggrund af Energinets endelige opgørelse, som vil foreligge i marts 2021.  

 

Forsyningstilsynet har imødekommet denne anmodning. 

 

Ved mail af 12. februar 2021 har N1 A/S fremsendt den endelige faktura for afregning 

af nettab for kalenderåret 2017. Ifølge fakturaen udgjorde nettab i kalenderåret 2017 i 

alt 310.114,08 kWh. Scanenergi A/S har opkrævet i alt 25,59 øre/kWh, som medførte 

en samlet pris på 79.359,09 kr.   

 

Ifølge Energinets endelige refiksering af nettabsmængderne udgjorde nettab i Kibæks 

netområde i alt 309.350 kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at der er en mindre 

uoverensstemmelse mellem de af Energinet oplyste mængder og de af virksomheden 

afregnede mængder.  

 

Forsyningstilsynet lægger denne endelige fakturering til grund for sin vurdering af den 

markedsmæssige pris i aftalen i kalenderåret 2017.  

 

DOKUMENTATION FOR AFTALENS MARKEDSMÆSSIGHED  

N1 A/S fremsendte to eksterne aftaler, som Scanenergi A/S indgik med uafhængige 

parter om salg af el, jf. tabel 3.  
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TABEL 3 | OVERSIGT OVER NETTABSAFTALEN OG REFERENCETRANSAKTIO-

NERNE 

Leveranceår Mængder Pris + tillæg Kon-

traktvil-

kår 

[FORTROLIGT] 

Aftale af 28.02.2011, som 

dækker 2014-2016  

140.000 kWh Spotpris + 

[FORTROLIGT] 

standard-

vilkår 

[FORTROLIGT] 

Aftale af 28.02.2012 dæk-

ker kalenderåret 2017  

901.000 kWh Spotpris + 

[FORTROLIGT] 

standard-

vilkår 

Kibæk Elværk A.M.B.A.  

Aftale af 10.03.2011 dæk-

ker 2016-2018 

318.000 kWh 

(en samlet mængde 

for 2016 og 2017) 

Spotpris + 2,7 

øre/kWh 

standard-

vilkår 

Kilde: N1 A/S 

 

Den koncerneksterne aftale mellem Scanenergi A/S og erhvervskunde 1 er indgået 

den 28. februar 2011. Aftalen dækker en periode på 3 år - fra 1. januar 2014 til og med 

31. december 2016. Leveringsmængden i aftalen er fastsat til 140 MWh. Prisfastsæt-

telsen i aftalen er aftalt til en spotpris og et dækningsbidrag på i alt [FORTROLIGT] 

øre/kWh. Til aftalen er ikke vedhæftet kontraktvilkår. 

 

Den koncerneksterne aftale mellem Scanenergi A/S og erhvervskunde 2 er indgået 28. 

februar 2012 og dækker kalenderåret 2017. Leveringsmængden i aftalen er fastsat til 

901 MWh. Prisfastsættelsen i aftalen er aftalt til en spotpris og et dækningsbidrag på i 

alt [FORTROLIGT] øre/kWh. Til aftalen er ikke vedhæftet kontraktvilkår.  

 

N1 A/S har oplyst, at de ikke er vidende om, hvorvidt Scanenergi A/S har indgået flere 

aftaler med uafhængige parter.  

 

N1 A/S konstaterede, at kontrakterne adskilte sig på to parametre – størrelsen af leve-

rancen og forskel på nettab og almindelig indkøb af el, idet i forhold til nettab kan der 

ikke på samme måde forudsiges og kontrolleres forbrug.  

 

For at kunne anvende de uafhængige transaktioner som sammenligningsgrundlag i en 

markedsmæssighedsvurdering, skal transaktionerne være sammenlignelige med den 

kontrollerede transaktion mellem Kibæk Elværk A.M.B.A. og Scanenergi A/S.  

 

Fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i transaktionerne og sammenlignes 

indbyrdes, jf. TPG pkt. 1.36.  
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1. Kontraktuelle vilkår for transaktionen. 

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

ydelser, transaktionen angår. 

3. Den leverede ydelse efter kontrakten. 

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

rer i. 

5. Forretningsstrategierne, parterne følger.  

 

En uafhængig transaktion er sammenlignelig med en kontrolleret transaktion, hvis 

eventuelle forskelle mellem transaktionerne ikke har været egnet til væsentligt at på-

virke prisen, eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at korrigere så-

danne forskelle, jf. TPG pkt. 3.47.  

KONTRAKTVILKÅR 

Forsyningstilsynet finder, at fælles for de tre aftaler er prisfastsættelsen, som fastsæt-

tes på baggrund af Nord Pools spotpris. Imidlertid er der forskelle i aftaleperioden, le-

veringsmængden og dækningsbidraget. I de to koncerneksterne aftaler er der fastsat 

en højere dækningsbidrag, selvom aftalerne er indgået på forskellige tidspunkter og 

dækker forskellige perioder og leveringsmængder (se tabel 1).  

FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE 

N1 A/S oplyste den 29. marts 2019, at det grundet bevillingsovertagelsen fra Kibæk El-

værk A.M.B.A. ikke var muligt at foretage en retvisende og dokumenteret funktions- og 

risikoanalyse.  

REALYDELSE, ØKONOMISKE OMSTÆNDIGHEDER OG FORRETNINGSSTRA-

TEGIER 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der er overensstemmelse mellem de aftalte realydel-

ser, der alle angår køb af el. De økonomiske omstændigheder for aftalerne synes ens-

artede og alle aftalerne udgår fra Scanenergi A/S, hvorfor forretningsstrategierne anta-

ges at være sammenlignelige. 

SAMMENLIGNELIGHED VED ANVENDELSE AF CUP-METODE 

Forsyningstilsynet bemærker, at N1 A/S forsøgte at anskueliggøre aftalernes markeds-

mæssighed ved anvendelse af den mest direkte Transfer Pricing metode, CUP-me-

tode. Anvendelsen af CUP-metoden kræver en høj grad af sammenlignelighed på 

ovennævnte fem parametre, idet prisen er særligt påvirkelig ved sådanne forskelle.  

 

Til grundlag for sammenligningen fremsendte N1 A/S til Forsyningstilsynet to referen-

cetransaktioner indgået mellem Scanenergi A/S og eksterne parter.  

 

N1 A/S oplyste, at N1 A/S ikke har kendskab til andre transaktioner, som Scanenergi 

A/S indgik med uafhængige parter, som kunne lægges til grund for sammenligning.  

Imidlertid finder Forsyningstilsynet, at de to fremsendte referencetransaktioner ikke ud-

gør et fuldstændigt sammenligningsgrundlag påkrævet ved anvendelse af CUP-meto-

den. Forsyningstilsynets gennemgår sin vurdering i det følgende.  

 

 I aftale mellem Scanenergi A/S og erhvervskunde 1 er der aftalt en forventet leve-

ringsmængde på i alt 140 MWh. Der er aftalt at afregne til spotprisen plus en 
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mark-up på [FORTROLIGT] øre/kWh. Aftalen er indgået den 14. marts 2011 og 

dækker perioden 2014-2016. 

 

 I aftale mellem Scanenergi A/S og erhvervskunde 2 er der aftalt en forventet leve-

ringsmængde på i alt 901 MWh. Der er aftalt at afregne til en spotpris plus en 

mark-up på [FORTROLIGT] øre/kWh. Aftalen er indgået den 6. marts 2012 og 

dækker kalenderåret 2017. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at mængderne i aftalen indgået med erhvervskunde 2 

er ca. syv gange større end mængderne i aftalen med erhvervskunde 1. Derudover er 

aftale med erhvervskunde 1 indgået i 2011 og dækker en treårig periode, og aftale 

med erhvervskunde 2 er indgået i 2012 og dækker en etårig periode. I begge aftaler er 

der aftalt en identisk mark-up på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh, på trods af den store 

forskel i mængderne og forskel i aftaleperioden. 

 

 I den koncerninterne aftale om nettab er der aftalt en forventet leveringsmængde 

på i alt 318 MWh. Aftalen er indgået den 10. marts 2011 og dækker perioden 

2016-2018.  Der er aftalt, at der afregnes til spotprisen plus en mark-up på i alt 2,7 

øre/kWh.  

  

Forsyningstilsynet finder, at mængderne i referencetransaktionerne ikke er sammenlig-

nelige med mængden i den koncerninterne aftale om nettab. Ved sammenligning af 

den koncerninterne aftale med aftale indgået med erhvervskunde 1 kunne man umid-

delbart nå til en konklusion om mængderabat, idet i den koncerninterne aftale er leve-

ringsmængder højere og mark-up’ en er lavere end i aftale med erhvervskunde 1. 

Dette er dog ikke tilfældet med aftale indgået med erhvervskunde 2, idet leverings-

mængden i denne aftale er ca. tre gange højere end i den koncerninterne aftale af 14. 

marts 2011, og mark-up’en også er højere. Forsyningstilsynet kan således konstatere, 

at de fremsendte eksterne aftaler illustrerer, at forskel i mængderne ikke påvirker 

avancestørrelsen.  

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget oplysninger om, hvilke faktorer lå til grund for 

fastsættelsen af en lavere mark-up i den koncerninterne aftale. Imidlertid bemærker 

Forsyningstilsynet, at bare fordi mark-up’en aftalt i den interne aftale er lavere end 

mark-up’en aftalt i de to eksterne aftaler, betyder det ikke, at mark-up’en i den interne 

aftale er markedsmæssig.  

 

Derudover vurderer Forsyningstilsynet, at aftaletidspunktet samt aftaleperiode i den 

koncerninterne aftale er mest sammenlignelig med aftale med erhvervskunde 2 af 14. 

marts 2011, idet aftaleåret er 2011 og begge aftaler dækker en treårig periode. Imidler-

tid ligger aftaleperioden i den koncerninterne aftale længere frem i fremtiden end i af-

tale med erhvervskunde 2, idet den koncerninterne aftale bliver realiseret først fire år 

efter aftaleindgåelsen, men aftale med erhvervskunde 2 bliver realiseret to år efter af-

taleindgåelsen. Forsyningstilsynet vurderer, at dette taler for en højere mark-up i den 

koncerninterne aftale, idet det er forbundet med større usikkerhed at forudbestemme 

prisen og mængden fire år før aftalens ikrafttræden.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at forskel i leveringsmængderne og tidspunktet for aftale-

indgåelse er egnet til væsentligt at påvirke prisen/avancen i aftalen. Forsyningstilsynet  
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bemærker, at N1 A/S ikke foretog justeringen for at korrigere for disse forskelle, jf. 

TPG punkt 3.47. Forsyningstilsynet finder derfor, at de fremsendte aftaler ikke kan ud-

gøre et pålideligt sammenligningsgrundlag som det er krævet ved anvendelse af CUP-

metode.   

 

N1 A/S har oplyst, at den ikke har kendskab til andre aftaler, som Scanenergi A/S ind-

gik med andre uafhængige parter. På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at 

en anden metode vil vær bedre egnet til at teste Kibæk Elværk A.M.B.A. nettabsafta-

lens markedsmæssighed.  

PRISFASTSÆTTELSESMETODE - ENERGITILSYNETS MARKEDSPRISMO-

DEL 

 

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 Pricing3 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Do-

kumentationspligten.”4  

 

OECD Transfer Pricing Guidelines til OECD’s modeloverenskomst5 

 

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.6 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. 

 

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

4 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. 

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

ministrations  

6 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
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NETTAB 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at bevillingshaver N1 A/S i forbindelse med den forelig-

gende sags behandling har begrundet sin anskueliggørelse af prisens markedsmæs-

sighed ved anvendelse af CUP-metoden. Som nævnt ovenfor vurderer Forsyningstilsy-

net, at de fremsendte af N1 A/S eksterne aftaler, som Scanenergi A/S indgik med to 

andre uafhængige parter ikke kan danne sammenligningsgrundlag påkrævet ved an-

vendelse af CUP-metoden.  

 

På baggrund af en konkret vurdering af de foreliggende i sagen oplysninger finder For-

syningstilsynet, at ingen af de fem anbefalede metoder i TPG kan finde anvendelse for 

at teste aftalens markedsmæssighed, idet der mangler yderligere oplysninger og de 

fremsendte eksterne aftaler ikke kan udgøre grundlag for sammenligning påkrævet 

ved anvendelse af TP-metoder.  

 

Ifølge TPG pkt. 2.9. er det også muligt at vælge en anden metode end en af de af TPG 

anbefalede TP-metoder, hvis en anden metode er bedre egnet til at teste aftalens mar-

kedsmæssighed.  

 

På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at den mark-up, som Energitilsynet be-

regnede for et timemålte forsyningspligtprodukt var markedsmæssig i kontrolårene 

2016 og 2017. jf. TPG pkt. 2.9, som efter Forsyningstilsynets vurdering er bedst egnet 

til at teste markedsmæssigheden af netvirksomhedens aftale om køb af el til dækning 

af nettab. 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS MARKEDSPRISMODEL FOR BEREGNING AF NET-

TABSPRISEN 

 

Forsyningstilsynets nuværende undersøgelse dækker kontrolårene 2016 og 2017, som 

var omfattet af daværende forsyningspligtregulering af to forsyningspligtprodukter og 

markedsprismodellen, som blev udarbejdet af Energitilsynet med henblik på at be-

stemme markedets prisniveau i forbindelse med kvartalsvis kontrol 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 fast-

sætte priser i Kibæk Elværk A.M.B.A. distributionsområde i de kontrolår, som Forsy-

ningstilsynets stikprøvekontrol vedrørende aftaler om køb af el til dækning af nettab 

omfatter.  

 

Selvom forsyningspligten udløb og blev erstattet af leveringspligten den 1. april 2016, 

var der fortsat 9 netområder, hvis forsyningspligtbevilling løb frem til 2. kvartal 2017.  

 

Markedsprismodel blev lagt til grund i forbindelse med Energiklagenævnets afgørelse 

af den16. oktober 2007 (Se mere om det i bilag 1 om retsgrundlaget). 

 

I den foreliggende sag har Forsyningstilsynet derfor på baggrund af ovenstående taget 

udgangspunkt i Energitilsynets markedsprismodel til grund for sin vurdering af mar-

kedsmæssigheden af den mark-up, som blev indregnet i netvirksomhedens pris for el 

til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017.  Forsyningstilsynet kombinerer 

Energitilsynets markedsprismodeller, som Forsyningstilsynet lægger til grund for sin 

kontrol af markedsmæssigheden af prisen i nettabsaftalen. 
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Forsyningstilsynet tager udgangspunkt i den markedsprismodel, som Energitilsynet ud-

viklede under forsyningspligtregulering af to forsyningspligtprodukter7.  

 

Denne model indeholder følgende elementer: 8:  

 

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

pristillægget relaterer sig ikke til den finansielle prissikring. Mark-up var bereg-

net til i alt 6,72 øre/kWh. 

 

- 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. Mark-up var beregnet til i alt 1,5 øre/kWh.  

 

For at beregne den markedsmæssige nettabspris tager Forsyningstilsynet udgangs-

punkt i de to forsyningspligtprodukters prismodeller og modificerer disse til en prismo-

del for nettab.  

 

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’en 

fastsættes således ved at fratrække omkostninger til indkøb af el, risikoafdækning, pro-

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

prisen, er en del 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 om det nedenfor i 

punkt om profilomkostningerne). 

 

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

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

 

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 

af en prismodel for et forsyningspligtprodukt for timemålte forbrugere og forsynings-

pligtprodukt for ikke-timemålte forbrugere.  

 

Indregning af profilomkostningerne i prisen 

 

N1 A/S oplyste, at i begge kalenderåret udgjorde foreløbige profilomkostninger i alt 

1,50 øre/kWh. 

 

Imidlertid lægger Forsyningstilsynet de foreliggende oplysninger om faktiske omstæn-

digheder til grund, jf. Energinets endelige opgørelse af residualforbrug i Kibæk Elværk 

A.M.B.A. netområde.  

 

Det er disse faktiske omkostninger, der skal indgå i parternes afregning efter aftalen. 

Forsyningstilsynet finder således, at en uafhængige part ikke vil acceptere at betale 

ekstra profilomkostninger, som ikke eksplicit er fastsat i aftalen.  

 

Forsyningstilsynet har beregnet profilomkostningerne på baggrund af de oplysninger, 

som er offentliggjort på Energinets hjemmeside (se beregningen i bilag 2 til afgørel-

sen).  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Kibæks faktiske profilomkostninger udgjorde 0,81 

øre/kWh i kalenderåret 2016 og 0,82 øre/kWh i kalenderåret 2017.  

 

Beregning af mark-up’en i aftalen i kalenderåret 2016 

 

Forsyningstilsynet finder, at Scanenergi A/S maksimalt måtte indregne 2,31 øre/kWh 

(en mark-up på 1,50 øre/kWh samt profilomkostningerne på 0,81 øre/kWh) i prisen i 

kalenderåret 2016. 

 

Der er i sagen oplyst, at mark-up’ en i aftalen udgør 2,70 øre/kWh.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at avancen udgør den residual, der er tilbage efter detail-

prisen er trukket fra engroprisen (inklusiv profilomkostninger). Det betyder, at alle om-

kostninger, gebyrer mv., som ikke er en del af engrospris, skal dækkes af avancen.  
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For at kunne kontrollere størrelsen af den mark-up, som Scanenergi A/S faktisk indreg-

nede i prisen, lægger Forsyningstilsynet Nord Pools gennemsnitlige årlige priser i DK1, 

hvor Kibæk Elværk A.M.B.A. er beliggende, til grund.  

 

Forsyningstilsynet finder således, at mark-up’en i aftalen i kalenderåret 2016 udgjorde 

2,23 øre/kWh. Forsyningstilsynet er kommet frem til dette resultat ved at trække Nord 

Pools pris på 19,86 øre/kWh fra den fakturerede af Scanenergi A/S pris på 22,09 

øre/kWh (prisen er dokumenteret ved den endelige faktura).  

 

Forsyningstilsynet finder, at aftalens mark-up i 2016 ligger under den af Forsyningstil-

synets beregnede markedsmæssig mark-up på i alt 2,31 øre/kWh. Aftalens mark-up 

for 2016 var således markedsmæssig. 

 

Beregning af mark-up’en i aftalen i kalenderåret 2017 

 

Forsyningstilsynets hidtidige beregning af nettabsprisen i aftalen for kalenderåret 2017 

var baseret på de fremsendte acontofakturaer og Energinets foreløbige saldoafregning 

af nettabmængderne for kalenderåret 2017. Forsyningstilsynets beregning medførte, 

at prisen i aftalen var 26,19 øre/kWh og mark-up’en i aftalen udgjorde 3,81 øre/kWh.  

 

Ved mail af 12. februar 2021 har N1 A/S fremsendt den endelige faktura, som doku-

menterede, at den samlede nettabsmængde i 2017 udgjorde i alt 310.114,08 kWh og 

at Scanenergi A/S har opkrævet en pris på 25,59 øre/kWh, som medførte en pris for 

levering af el på i alt 79.359,09 kr.  

 

Forsyningstilsynet lægger disse oplysninger til grund for sin endelige beregning af den 

samlede pris inklusiv mark-up’en i aftalen. Forsyningstilsynet finder således, at prisen i 

aftalen i kalenderåret 2017 var i alt 25,59 øre/kWh og ikke som tidligere anslået 26,19 

øre/kWh, jf. den endelige faktura af 11. februar 2021.  

 

Forsyningstilsynet finder således, at mark-up’en i aftalen i kalenderåret 2017 udgjorde 

3,21 øre/kWh. Forsyningstilsynet er kommet frem til dette resultat ved at trække Nord 

Pools engrosprisen på 22,38 øre/kWh i DK1 fra elnetvirksomhedens acontopris på 

25,59 øre/kWh. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Scanenergi A/S maksimalt måtte indregne en mark-

up på 2,32 øre/kWh i prisen (en mark-up på 1,50 øre/kWh samt profilomkostningerne 

på 0,82 øre/kWh).  

 

Forsyningstilsynet finder således, at mark-up’en i aftalen nedsættes med 0,89 

øre/kWh. Forsyningstilsynet er kommet frem til dette resultat ved at trække den mar-

kedsmæssige mark-up på 1,50 øre/kWh og en profilomkostning på 0,82 øre/kWh fra-

den indregnede i nettabsprisen mark-up på 3,21 øre/kWh (3,21 øre/kWh – 2,32 

øre/kWh).  

KONKLUSION 

 

Den fremsendte dokumentation har ikke kunnet godtgøre markedsmæssigheden af af-

taler om køb af el til dækning af nettab i kalenderårene i 2016 og 2017.  

 

Forsyningstilsynet har derfor vurderet markedsmæssigheden ud fra Forsyningstilsynet 

markedsprismodel.  
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NETTAB 

 

Forsyningstilsynet finder efter denne model, at prisen i aftalen i kalenderåret 2016 er 

markedsmæssig. 

 

Forsyningstilsynet finder, at prisen i aftalen i kalenderåret 2017 ikke er markedsmæs-

sig, og Forsyningstilsynet fastsætter således skønsmæssigt den markedsmæssige 

mark up til 2,32 øre/kWh, idet prisen i aftalen derved nedsættes med 0,89 øre/kWh., jf. 

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

 

Det betyder, at den samlede pris i aftalen for 2017 nedsættes med 2.760,02 kr.  

 

GENOPTAGELSE 

 

For reguleringsåret 2017 traf Forsyningstilsynet afgørelse om reguleringspris den 6. juli 

2020, herunder om nettabskorrektion i sag nr. 18/12097. Forsyningstilsynet genopta-

ger sagen, som forventes færdigbehandlet i 2021.  

 

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 

bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning. Klage skal være skrift-

lig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt.                       

 

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 

 

Chefkonsulent  

Peter Randrup 


