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Afslutning af sag om markedsmæs-
sighed af Radius Elnet A/S´ aftaler om 
nettab 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af den 12. juli 2018 Radius Elnet A/S, at virk-

somheden var blevet udtrukket til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med mar-

kedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for ka-

lenderåret 2016 og 2017. 

 

Virksomheden indgik aftaler med det koncernforbundne elhandelsselskab Ørsted Salg 

& Service A/S om køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 

2017.  

 

Efter § 46 i lov elforsyning er der krav om, at virksomhedernes aftaler skal indgås på 

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

vilkår, der er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uaf-

hængige aftaleparter. 

 

Baggrund for undersøgelsen er kontrol af, at virksomhedernes aftaler, herunder aftaler 

indgået med koncernforbundne eller interesseforbundne parter, er indgået på mar-

kedsmæssige vilkår.  

 

Radius Elnet A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab foreligger i skriftlig og un-

derskrevet form. Radius Elnet A/S har tillige udarbejdet et bilag med beskrivelse af vi-

deresalgsmetoden, som Radius Elnet A/S vurderede var den Transfer Pricing metode, 

som var bedst egnet til at teste aftalens markedsmæssighed.  

 

Imidlertid finder Forsyningstilsynet, at Radius Elnet A/S ikke har anvendt den angivne 

metode i overensstemmelse med Transfer Pricing reglerne og SKATs juridiske vejled-

ning. Den øvrige fremsendte dokumentation har en så tilstrækkelig og fyldestgørende 

karakter, at den har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæs-

sighed. 

 

I den foreliggende sag anvender Forsyningstilsynet en markedsprismodel, der tager 

udgangspunkt i den prismodel, Energitilsynet udviklede under dagældende regulering 

af forsyningspligtpriser, som var gældende i Radius Elnet A/S’ netområde i kontrolår 

2016 og 2017, der er omfattet af stikprøveundersøgelsen af aftaler om køb af el til 

dækning af nettab. Forsyningstilsynet finder, at denne alternative metode er bedre eg-

net til at teste markedsmæssigheden af Radius Elnet A/S’ aftaler om nettab.   
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På baggrund af anvendelse af markedsprismodellen finder Forsyningstilsynet, at den 

mark up, herunder avancen, som blev indregnet ved fastsættelse af prisen i aftalen om 

el til dækning af nettab mellem Ørsted Salg & Service A/S og Radius Elnet A/S’  i ka-

lenderåret 2016 og 2017 er markedsmæssig, jf. § 46 i lov om elforsyning1. 

  

Forsyningstilsynet afslutter derfor sagen.  

AFSLUTNING 

Radius Elnet A/S’ aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 

2016 og 2017 forelå skriftligt på tidspunktet for indgåelse af aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. 

pkt., i lov om elforsyning.  

 

Aftalerne var vedlagt et bilag (Appendix 1), der indeholdt en beskrivelse af videresalgs-

metoden, hvilket var den Transfer Pricing metode, som skulle ligge til grund for doku-

mentation for aftalens markedsmæssighed. Radius Elnet A/S lever således op til krav 

om skriftligt aftalebilag for aftaler i kontrolårene, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om 

elforsyning.  

 

Radius Elnet A/S har udarbejdet skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår 

er fastsat. Dokumentationen kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og vil-

kårenes markedsmæssighed, og Radius Elnet A/S har fremsendt dokumentation på 

Forsyningstilsynets anmodning, jf. § 46, stk. 2, 2-4. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder, at den af Radius Elnet A/S anvendte Transfer Pricing metode 

ikke er anvendt i overensstemmelse med Transfer Pricing reglerne, og at den i det fo-

religgende tilfælde ikke er egnet til at danne grundlag for en vurdering af markeds-

mæssigheden af aftalen. Radius Elnet A/S´ fremsendte oplysninger under sagens be-

handling er i øvrigt af en sådan tilstrækkelig og fyldestgørende karakter og omfang, at 

de har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed, jf. § 

46, stk. 2, 4. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder under anvendelse af Forsyningstilsynets markedsprismodel, 

at den mark up, herunder avancen, som er indregnet ved fastsættelse af prisen i afta-

len om el til dækning af nettab mellem Ørsted Salg & Service A/S og Radius Elnet A/S 

i kalenderåret 2016 og 2017 er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet afslutter derfor sagen. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afslutning af sagen fremgår 

nedenfor. 

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

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af 12. juli 2018 Radius Elnet A/S, at netvirksom-

heden var blevet udtrukket til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markeds-

mæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for kalen-

deråret 2016 og 2017.  

 

Radius Elnet A/S’ oplysninger i sagen 

 

Ved mail af 12. september 2018 svarede Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets an-

modning og fremsendte den anmodede dokumentation, herunder koncerndiagram, af-

taler om nettab for kalenderårene 2016 og 2017 og et bilag (Appendix 1) med begrun-

delse for valget af metoden for at teste aftalernes markedsmæssighed, dokumentation 

for beregning af prisen i 2016 og 2017 og beregning af den endelige fastsatte pris. 

 

Af de fremsendte aftaler fremgår det, at Radius Elnet A/S har indgået en aftale med 

Ørsted Sales & Services A/S, CVR nr. 27210538 om køb af elektricitet til dækning af 

nettab i kontrolårene 2016 og 2017.  

 

I kontrolårene 2016 og 2017 ejede Ørsted A/S (CVR nr. 36213728) 100 pct. af kapital-

andelene i både Ørsted Sales & Services A/S og Ørsted Sales & Distribution A/S (CVR 

nr. 20214414). Ørsted Sales & Distribution A/S ejede 100 pct. af kapitalandelene i Ra-

dius Elnet A/S2. Disse selskaber var dermed koncernforbundne i kontrolårerne 2016 og 

2017.  

 

Ved mail af 6. november 2018 anmodede Forsyningstilsynet Radius Elnet A/S om at 

fremsende aftaler, som Ørsted Salg & Service A/S havde indgået med uafhængige 

parter, som kunne danne grundlag for sammenligning af bruttoavance påkrævet efter 

videresalgsmetoden.  

 

Ved mail af 27. november 2018 fremsendte Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets 

anmodning tre eksterne aftaler (referencetransaktionerne), som skulle dokumentere en 

sammenhæng mellem mængderne og dækningsbidraget. 

 
Ved mail af 30. januar 2019 anmodede Forsyningstilsynet Radius Elnet A/S om at gøre 
rede for bruttoavancen og dens elementer, samt sende en opgørelse af Ørsted Salg & 
Service A/S’ omsætning, omkostninger og bruttoavance fordelt på henholdsvis eks-
terne og interne transaktioner. 
 
Ved mail af 22. februar 2019 svarede Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets anmod-
ning og angav, at det ikke var relevant i forhold til analysen af bruttoavancen at tage 
udgangspunkt i selskabets omsætning, omkostninger og bruttoavance fordelt på eks-
terne og interne transaktioner. I stedet for oplyste Radius Elnet A/S om de elementer, 
som dækningsbidraget består af samt fremsendte årsrapporter udarbejdet af Ørsted 
Salg & Service A/S.  
 
Ved mail af 23. august 2019 anmodede Forsyningstilsynet virksomheden om at frem-
sende fakturaerne for kalenderårene 2016 og 2017, som kunne dokumentere virksom-
hedens faktiske omkostninger i forbindelse med dækning af nettab, herunder leveran-
dørens avance.  

 

 
2 Fra den 1. juli 2019 blev Radius Forsyningsnet A/S legal ejer af Radius Elnet A/S.  
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Ved mail af 6. september 2019 fremsendte virksomheden fakturaerne for kalender-

årene 2016 og 2017. 

 

Ved mail af 2. januar 2020 bemærkede Forsyningstilsynet, at fakturaerne alene doku-

menterede de fakturerede nettabsomkostninger og ikke de købte mængder. Forsy-

ningstilsynet bemærkede tillige, at de aftalte leveringsmængder ikke stemte med de 

nettabsmængder, som var indberettet i reguleringsregnskaber for kalenderår 2016 og 

2017. Forsyningstilsynet anmodede derfor Radius Elnet A/S om at bekræfte de fakti-

ske nettabsmængder samt at bekræfte, at Forsyningstilsynets beregning af de sam-

menlagte fakturerede nettabsomkostninger var korrekt.  

 

Ved mail af 14. januar 2020 svarede Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets anmod-

ning og bekræftede, at Forsyningstilsynets beregning af de sammenlagte fakturerede 

nettabsomkostninger var korrekt. Radius Elnet A/S oplyste, at de fakturerede nettabs-

mængder var baseret på baggrund af aconto mængder og fremsendte en oversigt over 

mængderne på baggrund af Energinets 1. refiksering, 15. måneders refiksering for ka-

lenderåret 2016 og 2017 og 3 års nettabsopgørelse for kalenderåret 2016.    

SAGENS PARTER 

 

Radius Elnet A/S, CVR nr. 29915458, er part i sagen. 

RETSGRUNDLAG 

For en gennemgang af retsgrundlaget for afgørelsen se bilag 1. 

FORSYNINGSTILSYNETS AFSLUTNING AF SAGEN 
 
Sagen angår markedsmæssigheden af Radius Elnet A/S’ aftaler med det koncernfor-
bundne Ørsted Salg og Service A/S om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 
2016 og 2017. 
 

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

AFTALEGRUNDLAGET 

Kravet om skriftlighed i § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning 
 
Ved mail af 12. september 2018 fremsendte Radius Elnet A/S aftale af 11. november 
2015, som dækker kalenderåret 2016, og aftale af 10. november 2016, som dækker 
kalenderåret 2017. Aftalerne forelå i skriftlig og underskrevet form på tidspunkt for ind-
gåelse af aftalen. 
 

Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at virksomheden udarbejdede supplerende 

aftalebilag samtidig med indgåelse af aftalerne. Bilag indeholder funktions- og risiko-

analyse og beskrivelse af den valgte metode for at sikre, at aftalerne er indgået til mar-

kedsmæssige priser og på markedsmæssige vilkår.  

Forsyningstilsynet finder således, at virksomheden lever op til kravene om skriftlighed, 

jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt. i lov om elforsyning.  
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Leveringsmængden og prisfastsættelsen i aftalerne 

For kalenderåret 2016 har Ørsted Sales & Services A/S den 11. november 2015 ind-

gået aftale om den forventede årlige leveringsmængde af el til dækning af nettab på i 

alt 364.000.000 kWh i prisområde DK 2.  

 

For kalenderåret 2017 har Ørsted Sales & Services A/S den 10. november 2016 ind-

gået aftale om den forventede årlige leveringsmængde af el til dækning af nettab på i 

alt 364.626.561 kWh i prisområde DK 2.  

 

Aftalerne er indgået som fastprisaftaler. Aftalerne angiver prisen således, at den ende-

lige prisfastsættelse sker, når prissikringen af systempris og CfD (områdepris) på 

Nasdaq OMX Commodities er afsluttet. Den endelige prisfastsættelse blev fastsat den 

23. december 2015 og 8. december 2016 og skriftligt vedlagt aftalerne som bilag 4. Af 

aftalens bilag 4 fremgår det, at for kalenderåret 2016 blev prisen fastsat til [FORTRO-

LIGT] DKK/MWh, og for kalenderåret 2017 blev prisen fastsat til [FORTROLIGT] 

DKK/MWh. Der er således tale om fastprisaftaler. 

 

Af aftalernes vilkår, jf. pkt. 3, fremgår, at fastprisen indeholder [FORTROLIGT], [FOR-

TROLIGT], [FORTROLIGT] og [FORTROLIGT]. Det fremgår tillige, at prisen reguleres, 

når Energinet har saldoafregnet leveringsperioden. Reguleringen foretages efter føl-

gende bestemmelser: 

 

”Forskellen mellem leveringsmængden og den faktisk leverede mængde debiteres el-

ler krediteres Kunden. Prisen på denne mængde fastsættes ud fra det mængdevæg-

tede gennemsnit af Nord Pools spotpriser for prisområde DK 2 – Sjælland plus et til-

læg. Den leverede mængder ud over leveringsmængden købes af kunden til en spot-

pris med et tillæg på [FORTROLIGT] DKK/MWh i 2016 og [FORTROLIGT] DKK/MWh i 

2017. Ikke leverede mængder i forhold til den forventede mængde sælges tilbage til 

ØSS med et tillæg til spotprisen på [FORTROLIGT] DKK/MWh i 2016 og [FORTRO-

LIGT] DKK/MWh i 2017.”   

 

Forsyningstilsynet har opsummeret oplysninger om priser og tillæg nedenfor.  

 

- Fastpris + [FORTROLIGT] dækker den aftalte leveringsmængde (Se tabel 1 

nedenfor).  

- Spotpris + tillæg - denne prismodel gælder for efterfølgende afregning af 

mængder, som foretages af Energinet.dk. Ved overlevering / underlevering 

betales et variabel tillæg (se tabel 2 nedenfor).  
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TABEL 1 | AFTALENS BILAG 3 - TILLÆG I FASTPRISAFTALEN  

TILLÆG I DKK/MWh 2016      2017   

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]   

[FORTROLIGT]  [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]   

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]   

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]   

[FORTROLIGT] 
[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  

 

 

I alt [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]   

 

TABEL 2 | AFTALENS BILAG 3 - TILLÆG TIL SPOTPRISEN  

Tillæg i DKK 2016 Køb 2016 Sælg 2017 Køb 2017 Salg 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

I alt [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  [FORTROLIGT]  

     

Kilde: Radius Elnet A/S 

Sikringen af prisen i aftaler 

 

På baggrund af den koncerninterne aftale af 11. november 2015, som dækker kalen-

deråret 2016, konstaterer Forsyningstilsynet, at køb af den fysiske el sker på Nord 

Pool, hvor leverandøren køber el som kommissionær på vegne af Radius Elnet A/S).  

 

Herudover indgår leverandøren i eget navn og for egen regning finansielle aftaler som 

grundlag for tilbud på faste priser.  

 

Fastsættelsen af prisen sker på baggrund af køb af to finansielle produkter på Nasdaq: 

prissikring af systempris ENOYR-16 og prissikring af områdepris SYCPHYR-16. Når 

leverandøren handler på Nasdaq, agerer leverandøren ikke længere på vegne af kun-

den som kommissionær, men i sit eget navn som principal.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at vilkår om kommissionærforholdet ikke fremgår ud-

trykkeligt af den koncerninterne aftale for kalenderåret 2017. Imidlertid har Radius El-

net A/S angivet i sin Transfer Pricing-dokumentation, at Ørsted Salg & Service A/S 

agerer som kommissionær ved salg af el til Radius Elnet A/S og andre eksterne kun-

der.  
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Af aftalerne fremgår, at leverandøren tilstræber at opnå de bedste mulige sikringspri-

ser. Forsyningstilsynet konstaterer således, at de koncerninterne parter ikke har aftalt 

at dele profitten, som kommer fra prissikringen på Nasdaq. Profitten tilfalder således 

leverandøren uden at den skal deles med Radius Elnet A/S. Lider leverandøren et tab 

ved handel af finansielle aftaler på NASDAQ, såkaldt prissikringen, dækkes leverandø-

rens omkostning ved avance (dækningsbidrag).     

 

Prisen i aftaler 

 

Ved mail af 12. september 2018 fremsendte Radius Elnet A/S sine aftaler og bilag 4 til 

aftalerne. Bilaget indeholder to mails med fastsættelse af faste priser for kalender-

årene 2016 og 2017.  

 

I mail af 23. december 2015 bekræftede Ørsted Salg & Services A/S over for Radius 

Elnet A/S, at prisen i aftalen for kalenderåret 2016 blev fastsat til [FORTROLIGT] 

DKK/MWh.  

 

I mail af 8. december 2016 bekræftede Ørsted Salg & Service A/S, at prisen i aftalen 

for kalenderåret 2017 blev fastsat til [FORTROLIGT] DKK/MWh.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at et dokument benævnt bilag 4 er vedlagt aftalen for 

kalenderåret 2016 og aftalen for kalenderåret 2017 og således udgør et element i do-

kumentation for den endelige fastsættelse af fastpriserne i aftalerne. Det er disse pri-

ser i kalenderårene 2016 og 2017, Radius Elnet A/S har dokumenteret prisfastsættel-

sen for, og som Forsyningstilsynet lægger til grund for sin vurdering af prisernes mar-

kedsmæssighed.  

Dokumentation af den faktiske adfærd - fakturaer 

 

Ifølge TP-Guidelines3 er det den faktiske adfærd, der bør lægges til grund ved vurde-

ringen af transaktionens omfang, karakter og markedsmæssighed.  

 

Ved mail af 6. september 2019 fremsendte Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets 

anmodning af 23. august 2019 fakturaer, som dokumenterer køb af nettabet i kalen-

derårerne 2016 og 2017. Netvirksomheden oplyste, at der var tale om aconto faktu-

raer, idet den endelige afregning af mængderne skete efter Energinets 3. saldoafreg-

ning af nettabsmængderne, som forelå ca. tre år efter de pågældende kalenderår.  

 

På baggrund af de fremsendte fakturaer for kalenderåret 2016 kan Forsyningstilsynet 

konstatere, at nettabsprisen i 2016 udgjorde [FORTROLIGT]  øre/kWh. Forsyningstil-

synet er nået frem til dette resultat ved at dividere de fakturerede nettabsomkostninger 

på i alt [FORTROLIGT] kr. med nettabsmængderne på i alt [FORTROLIGT] MWh. For-

syningstilsynet konstaterer, at der er en marginal forskel på den i aftalens fastsætte 

pris, som er fastsat i aftalens bilag 4 og den af Forsyningstilsynet beregnede pris. 

 
3 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.  
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På baggrund af de fremsendte fakturaer for kalenderåret 2017 kan Forsyningstilsynet 

konstatere, at nettabsprisen i kalenderåret 2017 udgjorde i alt [FORTROLIGT] 

DKK/MWh. Forsyningstilsynet er nået frem til dette resultat ved at dividere de samlede 

nettabsomkostninger på i alt [FORTROLIGT] kr. med nettabsmængderne på [FOR-

TROLIGT] MWh i 2017. Forsyningstilsynet konstaterer, at det er denne pris, som er 

fastsat i aftalens bilag 4. 

 

Forsyningstilsynet finder således, at virksomheden har dokumenteret, at de aconto af-

regnede omkostninger til nettab svarede til de aftalte priser, jf. bilagene til aftalerne.  

 

Energinets refiksering af nettabsmængderne  

 

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

samme dato den endelige refiksering af nettabsmængderne for kalenderåret 2016.  

 

Energinet oplyste, at i kalenderåret 2016 udgjorde nettab i Radius Elnet A/S’ netom-

råde i alt 343.414,65 MWh. Forsyningstilsynet bemærker, at de endelige nettabs-

mængder, der forelå i marts 2020, ligger tæt på de af Radius Elnet A/S aconto afreg-

nede nettabsmængder på i alt 345.889,388 MWh. Til det bemærker Forsyningstilsynet, 

at Radius Elnet A/S ved aftaleindgåelsen kunne forudsige sit nettabsforbrug med en 

meget høj nøjagtighed.  

 

For kalenderåret 2017 oplyste Energinet, at den endelige refiksering ville foreligge i 

marts 2021. Ifølge Energinets anden refiksering af nettabsmængderne for 2017 ud-

gjorde nettabet i Radius Elnet A/S’ netområde i alt 344.006 MWh. Forsyningstilsynet 

bemærker, at Radius Elnet A/S i 2017 købte 358.834 MWh med aconto-betaling. For-

syningstilsynet konstaterer, at der er en mindre uoverensstemmelse på 14.828 MWh 

mellem de købte 358.834 MWh aconto og Energinets anden refiksering på 344.006 

MWh.  

 

På baggrund af Energinets oplysninger om 2. og 3. refiksering af nettabsmængderne 

for kalenderåret 2016 konstaterer Forsyningstilsynet, at der er tale om en mindre afvi-

gelse mellem mængderne. Forsyningstilsynet lægger derfor nettabsmængder i Radius’ 

netområde i kalenderåret 2017, de mængder, som er afregnet af Energinet ved 2. re-

fiksering til grund for sin vurdering. 

 

Forsyningstilsynet finder, at uoverensstemmelsen mellem aconto fakturerede nettabs-

mængder og mængder afregnet ved 2. refiksering for kalenderåret 2017 er uvæsentlig.  

 

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at efterfølgende køb eller salg af net-

tab for kalenderåret 2017 ikke vil føre til en væsentlig forhøjelse af nettabsprisen for 

kalenderåret 2017. Derfor træffer Forsyningstilsynet afgørelse om markedsmæssighe-

den af Radius Elnet A/S’ nettabsaftalen for kalenderåret 2017 på det foreliggende 

grundlag. Til grund for sin vurdering af markedsmæssigheden af nettabsprisen i kalen-

deråret 2017 lægger Forsyningstilsynet således denne pris, der er dokumenteret ved 

de fremsendte aconto fakturaer. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at Radius Elnet A/S indgik en aftale om køb af nettab 

under det kontraktvilkår, at efterfølgende afregning af nettabsmængden vil ske på et 

senere tidspunkt. Dette begrundes i, at nettabets mængder først bliver afregnet ende-

ligt af Energinet tre år efter det pågældende kalenderårets afslutning. Forsyningstilsy-

net bemærker, at prisfastsættelsen for efterfølgende afregning af nettabet (spotpris + 

tillæg) er fastsat i aftalen.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den foretagne efterfølgende prisregulering vil være mar-

kedsmæssig, idet den vil være i overensstemmelse med og har hjemmel i aftalerne. 

Der er aftalt at afregne til spotpris. Selvom prisen er ukendt på aftaletidspunktet, bliver 

nettabsmængder, som skal købes eller sælges, afregnet til markedets spotpris.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at leverandøren bærer risiko i forbindelse med balance-

ring af nettabsmængder. Den risiko forsøger leverandøren dækket ved kontraktvilkår 

om salg/køb af nettab på et senere tidspunkt, hvor de endelige mængder er afregnet af 

Energinet. Spotprisen kan vise sig at være dyrere eller billigere end fastprisen indgået 

på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Forsyningstilsynet vurderer, at dette er et markeds-

konformt vilkår.  

 

 

DOKUMENTATION AF AFTALERNES MARKEDSMÆSSIGHED  

 

Ved mail af 12. september 2018 fremsendte Radius Elnet A/S som en del af sin doku-

mentation et bilag til aftalerne (Appendix 1). Af bilaget fremgår valg af Transfer Pricing-

metode og begrundelse for valget af metoden for at teste aftalens markedsmæssig-

hed. Bilaget redegør tillige for de elementer, som elprisen (nettabsprisen) består af, 

samt en analyse af funktioner, aktiver og risici i forbindelse med køb af el til dækning af 

Radius Elnet A/S´ nettab. 

 

Forsyningstilsynet kunne af den fremsendte dokumentation konstatere, at Radius Elnet 

A/S oplyste at ville anvende videresalgsprismetoden (RPM – Resale Price Method) for 

at teste, at aftalen er indgået til markedsmæssige priser og på markedsmæssige vilkår.  

 

Ved mail af 6. november 2018 anmodede Forsyningstilsynet Radius Elnet A/S om at 

fremsende aftaler, som Ørsted Salg & Service A/S har indgået med uafhængige parter, 

som kunne danne et pålideligt grundlag for sammenligning af bruttoavance påkrævet 

efter videresalgsmetoden.  

 

Ved mail af 27. november 2018 fremsendte Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets 

anmodning tre eksterne aftaler (referencetransaktionerne). Radius Elnet A/S oplyste 

tillige, at ved salg af store mængder energi giver Ørsted Salg & Service A/S en form for 

rabat, som blev afspejlet i størrelsen af avancen/dækningsbidraget. Radius Elnet A/S 

angav, at de fremsendte referencetransaktioner skulle dokumentere en sammenhæng 

mellem mængderne og dækningsbidraget.  

 

Ved mail af 30. januar 2019 anmodede Forsyningstilsynet Radius Elnet A/S om at gøre 

rede for bruttoavancen og dens elementer, samt sende en opgørelse af Ørsted Salg & 

Service A/S’ omsætning, omkostninger og bruttoavance fordelt på henholdsvis eks-

terne og interne transaktioner., idet Forsyningstilsynet fandt, at bruttoavancen ikke var 
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beregnet som en bruttomargin4 i procent. Ved prisfastsættelsen af den kontrollerede 

transaktion anvendes bruttoavanceprocenten (og ikke bruttoavancebeløbet) fra den 

sammenlignelige transaktion.5  

 

Ved mail af 22. februar 2019 svarede Radius Elnet A/S på Forsyningstilsynets anmod-

ning og angav, at det ikke var relevant i forhold til analysen af bruttoavancen at tage 

udgangspunkt i selskabets omsætning, omkostninger og bruttoavance fordelt på eks-

terne og interne transaktioner. I stedet for fremsendte Radius Elnet A/S årsrapporter 

udarbejdet af Ørsted Salg & Service A/S.     
 
Ved samme mail oplyste Radius Elnet A/S de elementer, som dækningsbidraget be-
står af. Netvirksomheden angav følgende:   
 
”Dækningsbidraget dækker alle de omkostninger, som ikke er specificeret under øvrige 
poster nævnt i prisbilaget og som ligger under dækningsbidragsniveau i almen regn-
skabspraksis. De væsentligste omkostninger som dækkes af dækningsbidraget er: 
 

1. Omkostninger til kontraktindgåelse  

2. Overvågning af prisudvikling og afdækning af system og CfD (eksklusiv han-

delsomkostninger) 

3. Administration af saldoafregning og fakturering 

4. Refikseringsrisiko i forbindelse med saldoafregning (el købes ved behov og 

regnes til en spotmiddelpris). 

Nettofortjenesten (profitten) er det, der er tilbage til Ørsted Salg & Service A/S når alle 

omkostninger er fratrukket. Det er af variabel størrelse og beregnes som residual.”  

Forsyningstilsynets vurdering af den fremsendte dokumentation om aftalernes 

markedsmæssighed 

 
Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning forudsæt-
tes 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” 

 

Videreprissalgsmetoden og eksempler på anvendelsen er beskrevet i TPG 2.27 til 

2.44. 

 

Når videresalgspris-metoden anvendes, skal armslængdeprisen for en kontrolleret 

transaktion findes ved hjælp af bruttoavancen. Det kan være den bruttoavance en virk-

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

nistrations, punkt 2.27-2.44 

5 Se SKATs juridiske vejledning 2020-2, punkt C.D.11.4.1.2 Resale Price Method  

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 2020-2, 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. 
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somhed tjener på at distribuere varer, der er købt af en koncernforbundet part og vide-

resolgt til uafhængige parter, eller den bruttoavance en uafhængig virksomhed tjener 

på at distribuere en vare under sammenlignelige omstændigheder. 

 

Den kontrollerede transaktion er sammenlignelig med den ikke kontrollerede transak-

tion, når en af to betingelser er opfyldt: 

 

Når forskellen mellem transaktionerne ikke har væsentlig indflydelse på avancen, eller 

Når det er muligt at justere for forskellene og derved gøre transaktionerne sammenlig-

nelige. Se TPG 2.29. 

 

Bruttoavance er udtryk for det beløb, en uafhængig videreforhandler har tilbage til 

dækning af salgs- og kapacitetsomkostninger og til at opnå en markedsmæssig indtje-

ning ved transaktionen. Bruttoavancen skal således vurderes i forhold til de omkostnin-

ger, der løbende afholdes ved den driftsmæssige aktivitet i relation til den kontrollerede 

transaktion. Ved prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion anvendes brutto-

avanceprocenten (og ikke bruttoavancebeløbet) fra den sammenlignelige transaktion. 

 

Videresalgsprismetoden tager således udgangspunkt i den markedspris, som en distri-

butionsvirksomhed opnår ved videresalg af en vare, der er købt fra en koncernforbun-

det part, og som er den kontrollerede transaktion. Fra denne markedspris trækkes en 

bruttoavance, som skal dække virksomhedens salgs- og kapacitetsomkostninger samt 

fortjeneste. Det resterende beløb anses for at være en armslængdepris for købet af 

varen fra den forbundne part. Metoden er formentlig mest anvendelig for salgs- og di-

stributionsaktiviteter. Se TPG 2.27. 

 

De funktioner som udføres, de risici der tages, og de aktiver som medgår i en transak-

tion, har stor betydning for størrelsen af den bruttoavance, der opnås mellem uaf-

hængige parter. Når RPM anvendes, er det derfor primært funktioner, aktiver og risici, 

der skal være sammenlignelige. Produkt karakteristika har derimod ikke den samme 

store betydning som fx ved anvendelse af CUP-metoden. 

 

Metodens anvendelse kan illustreres ved følgende figur: 
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Bruttomarginen og koncernselskabets (distributionsselskabets) videresalgspris udgør 

dermed de centrale faktorer ved anvendelsen af metoden.8 En armslængdetest efter 

videresalgsmetoden kan foretages på grundlag af den forventede eller realiserede vi-

deresalgspris. Bruttoavance skal dække selskabets omkostninger forbundet med distri-

butionsfunktionen og efterlade en profit, som afspejler dets risici, funktioner og aktiver. 

Den markedsmæssige avance svarer til den bruttoavance, som en uafhængig distribu-

tør kan opnå under sammenlignelige omstændigheder. Ved anvendelse af videre-

salgsmetoden skal funktioner, kontraktvilkår og risici være sammenlignelige. Er der 

væsentlige forskelle i de funktioner, kontraktvilkår og risici, som er egnet til at påvirke 

bruttoavancen i aftale, kan der eventuelt gennem justeringer herfor opnås tilstrækkelig 

sammenlignelighed.9 

 

Radius Elnet A/S har begrundet valg af videresalgsmetoden ved, at Ørsted Salg & Ser-

vice A/S blot videresælger produktet (elektricitet) uden at foretage ændringer eller for-

bedre produktet. Derudover handler Ørsted Salg & Service A/S ikke identiske mæng-

der elektricitet på det samme tidspunkt til eksterne eller interne parter, hvorfor den in-

terne sammenlignelige pris ikke findes.  

 

Med henblik på at dokumentere at den bruttoavance, som Radius Elnet A/S betalte til 

Ørsted Salg & Service A/S er markedsmæssig, sammenligner virksomheden brutto-

avancer (dækningsbidraget) opnået af Ørsted Salg og Servise A/S ved salg af el til 

uafhængige parter. Som allerede nævnt ovenfor fremsendte Radius Elnet A/S på For-

syningstilsynets anmodning aftaler, som Ørsted Salg & Service A/S har indgået med 

uafhængige parter og som efter netvirksomhedens vurdering kunne udgøre et pålide-

ligt sammenligningsgrundlag.  

 

Forsyningstilsynet bemærker særligt, at der i det foreliggende tilfælde er tale om, at et 

koncernforbundet selskab (Ørsted Salg & Service A/S) indkøber fysisk el på en børs 

som kommissionær for et koncernforbundet selskab Radius Elnet A/S. Dvs. at Ørsted 

Salg og Service A/S i eget navn, men for Radius Elnet A/S ´regning, hvilket indebærer, 

at købet af den fysiske el ikke indebærer nogen risiko for Ørsted Salg & Service A/S.  

Derudover anvendes videresalgsprismetoden i forbindelse med kontrollerede transakti-

oner mellem et koncernforbundet reproducerende selskab, der sælger til det koncern-

forbundne distributionsselskab, hvor prisen i den kontrollerede transaktion søges be-

stemt af distributionselskabets bruttomargin ved salg til uafhængige. 

 

Forsyningstilsynet finder, at allerede på grund af den foreliggende aftalekæde og det 

gennemførte kommissionskøb og videresalg til det koncernforbundne Radius Elnet A/S 

er videresalgsprismetoden i det foreliggende tilfælde uanvendelig til brug for dokumen-

tation for markedsmæssigheden.  

 

Forsyningstilsynet tilføjer endvidere, at det helt grundlæggende forhold vedrørende 

sammenligning af bruttomargin i form af bruttoavancen i pct. ikke er oplyst på Forsy-

ningstilsynets anmodning eller i øvrigt anvendt. 

 

 
8 Jens Wittendorff, Transfer Pricing, 2. udgave, side 534.  

9 Se punkt 2.34 i i OECD Transfer Pricing Guidelines (2017-versionen) 
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Forsyningstilsynet finder, at Radius Elnet A/S angivelser om spørgsmålet om brutto-

margin og disse oplysningers irrelevans for anvendelse af videresalgsprismetoden må 

antages at være udtryk for en retsvildfarelse om metodens anvendelse.  

 

Forsyningstilsynet skal endvidere bemærke, at Forsyningstilsynet er enig i, at de frem-

sendte referencetransaktioner heller ikke kan anvendes i forbindelse med en doku-

mentation efter den fri markedsprismetode. 

FORSYNINGSTILSYNETS VALG AF METODE TIL AT TESTE AFTALENS MAR-

KEDSMÆSSIGHED 

 

Ifølge TPG pkt. 2.9. er det muligt at anvende andre metoder end de metoder, der er 

behandlet i TP-guidelines. 10 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 sags omstændighe-

der. 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 eg-

nede metode og fravalg af en af de af OECD-anbefalede metoder skal underbygges 

og være begrundet, ligesom elnetvirksomheden må være forberedt på at fremlægge 

dokumentation for den valgte metode. 

 

Forsyningstilsynet finder, at de fem anbefalede af OECD Transfer Pricing metoder ikke 

er egnede til at teste den koncerninterne aftalens markedsmæssighed. Se afgørelsens 

bilag 1 (retsgrundlag), hvor FSTS redegør for sin vurdering af, hvorfor andre TP-meto-

der ikke kan anvendes til at teste markedsmæssighed af Radius Elnet A/S’ aftaler om 

nettab. 

 

Derudover finder Forsyningstilsynet, at anvendelse af Transfer Pricing metoder kræver 

et pålideligt sammenligningsgrundlag. Som forklaret ovenfor, finder Forsyningstilsynet, 

at de fremsendte eksterne aftaler indeholder væsentlige forskelle, og der ikke anses 

muligt at foretage justering af disse forskelle. Forsyningstilsynets vurderer derfor, at 

disse aftaler ikke er sammenlignelige med de koncerninterne aftaler. Forsyningstilsy-

net vælger derfor at anvende en alternativ metode til at teste markedsmæssighed af 

de koncerninterne aftaler.  Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet supple-

rer videresalgsmetoden med en alternativ metode for at kunne teste markedsmæssig-

heden af bruttoavancen i aftalen.  

 

For at kunne vælge en metode, som er bedre egnet til at teste aftalernes markeds-

mæssighed, har Forsyningstilsynet taget udgangspunkt i reguleringen, som var gæl-

dende i kontrolårene 2016 og 2017.  

 

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 daværende DONG El & Gas A/S´ distributionsområde i de 

kontrolår, som Forsyningstilsynets stikprøvekontrol vedrørende aftaler om køb af el til 

dækning af nettab omfatter.  

 

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

ministrations, punkt 2.9 
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Forsyningstilsynet vælger derfor at tage udgangspunkt i Energitilsynets markedspris-

model som metode til at teste elnetvirksomhedens aftale om køb af el til dækning af 

nettab. 

FORSYNINGSPLIGTPRISEN 

Virksomheder med forsyningspligtbevilling skulle tilbyde ikke-timemålte forsyningspligt-

kunder en fast kvartalspris, og til timemålte forsyningspligtkunder et spotprisprodukt 

med balancerings- og administrationsbidrag i henhold til dagældende § 72, stk. 1-2, i 

lov om elforsyning. 

a) Fast kvartalspris med en markedsbaseret mark-up 

Energitilsynet fastsatte for en fast kvartalspris en markedsbaseret mark-up på 66,50 

DKK/MWh (6,6 øre/kWh) i 1. kvartal 2016 og 67 DKK/MWh (6,7 øre/ kWh) i 1. kvartal 

2017.  

 

b) Spotprisprodukt med balancerings- og administrationsbidrag 

 

Energitilsynet fastsatte en maksimal mark-up på 15,00 DKK/MWh (1,5 øre/kWh) for 

DK1 og 14,00 DKK/MWh (1,4 øre/kWh) for DK2 både for kalenderåret 2016 og 2017 

for et spotprisprodukt med balancerings- og administrationsbidrag. Energitilsynets 

mark-up indeholdt ikke profilomkostninger.  

 

Forsyningspligtbevilling  

Forsyningspligtbevilling i DONG Energy El & Gas A/S’ netområde udløb, da den nye 

forsyningspligt med udbud trådte i kraft den 1. januar 2013. Ved mail af 18. marts 2013 

har Energitilsynet sendt sin sidste afgørelse til DONG Energy El & Gas A/S (sag 

12/17531) vedrørende Energitilsynets priskontrol af forsyningspligtpriserne for perio-

den 1. april til og med den 30. april 2013. Energitilsynet godkendte den anmeldte af 

DONG El & Gas A/S balancerings- og administrationsbidrag på 14 DKK/MWh. Af afgø-

relsen fremgår tillige, at forsyningspligtbevillingen for DONG El & Gas A/S bevillings-

område har været i udbud. Priskontrollen for 2. kvartal 2013, der var omfattet af den 

tidligere mark-up regulering, var derfor gældende kun for perioden 1. april til og med 

30. april 2013. Pr. 1. maj 2013 var bevillingshaverens maksimale godkendte forsy-

ningspligtpris defineret som det ved udbuddet fastsatte tillæg tillagt grundlastprisen 

samt det ved udbuddet fastsatte abonnement. 

 

Forsyningspligtbevilling fra udbud - Energistyrelsens afgørelse til Energi Nord A/S 

Energi Nord A/S vandt udbud i DONG Energi El & Gas A/S’ netområde. Ved brev af 

den 28. august 2014 meddelte Energistyrelsen til Energi Nord A/S, at den har vundet 

bevilling til at udøve forsyningspligtig virksomhed for netområde 3606 - DONG Energy 

El & Gas A/S (J.nr. 2009/2018-0008). Af bevillingen fremgår, at det tilbudte tillæg, jf. § 

71 a, stk. 1, i lov om elforsyning, på 2,0 øre/kWh og det tilbudte tillæg, jf. § 71 a, stk. 2, 

i lov om elforsyning på 1,0 øre/kWh ville være bindende i bevillingsperioden fra den 20. 

april 2014 til den 30. september 2015.  

 

Ved brev af 18. august 2015 (J.nr. 2015-3122) forlængede Energistyrelsen Energi 

Nord A/S’ bevilling frem til og med den 30. marts 2016, hvor forsyningspligtregulerin-

gen ophørte.  
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Leveringspligten 

Forsyningspligten blev erstattet af leveringspligten den 1. april 2016. Ved mail af 17. 

december 2015 til Energitilsynet anmeldte Energi Nord A/S for sidste gang forsynings-

pligtpriser gældende for 1. kvartal 2016 for de forsyningspligtområder, hvori Energi 

Nord A/S var forsyningspligtig leverandør. Energi Nord A/S var således forpligtet til at 

sælge elektricitet til de tilbudte priser, herunder mark-up på 1 øre/kWh, i Radius Elnet 

A/S´ netområde, frem til 1. april 2016. 

  

Fra den 1. april 2016 hvor forsyningspligten blev erstattet af leveringspligten, var der 

ingen prisregulering i Radius Elnet A/S’ netområde. Imidlertid finder Forsyningstilsynet, 

at selvom forsyningspligten ophørte i Radius Elnet A/S´ netområde, fortsatte forsy-

ningspligten dog i andre 9 netområder frem til 1. maj 2017 med en mark-up på 1,5 

øre/kWh i DK1 og 1,4 øre/kWh i DK2.11  

 

Til virksomheder, hvis forsyningspligtbevilling ikke ophørte, meddelte Energitilsynet en 

afgørelse vedrørende priskontrol for 1. kvartal 2017. Til virksomheder, hvis forsynings-

pligtbevilling ophørte, udmeldte Energitilsynet en maksimal mark-up på sin hjemme-

side, idet Forsyningstilsynet betragtede den mark-up anvendt for forsyningspligtpro-

dukter som markedsmæssig, og som kunne derfor anvendes ved prisfastsættelsen af 

de andre produkter.   

 

Energitilsynets markedsprismodel blev tillige lagt til grund i forbindelse med Energikla-

genævnets afgørelse af 16. oktober 2007 (J.nr.:11-272. Eksp.nr.: 32253) om stadfæ-

stelse af Energitilsynets afgørelse af 28. december 2004. Se mere om det under rets-

grundlaget, jf. Bilag 1.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS PRISMODEL FOR BEREGNING AF NETTABSPRISEN 

 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med behandling af sagen taget udgangspunkt i den 

markedsprismodel, som Energitilsynet udviklede under forsyningspligtregulering af føl-

gende to forsyningspligtprodukter12:  

 

 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. 

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.  

 

 Elprisen til timemålte kunder-spotprisproduktet 

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

rings-og administrationsbidrag inkluderet en rimelig avance. Spottimeprisleve-

 
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. 

12 Se Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter punkt 8.2.2.1-8.2.2.3 
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ring er udtryk for en simpel gennemsigtig basisydelse, idet der er i stort om-

fang tale om administrativ fakturerings- og balanceringsydelse fra leverandø-

rens side uden nogle større risiko.  

 

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

sætter Forsyningstilsynet de to forsyningspligtprodukter til en prismodel, der er en 

kombination af 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.  

 

Imidlertid finder Forsyningstilsynet, at omkostningerne til køb af nettab på NASDAQ 

ikke kan dækkes alene af den prismodel, som Energitilsynet beregnede for et forsy-

ningspligtprodukt til timemålte forbrugere. Forsyningstilsynet anerkender, at der ved 

køb af prissikringsprodukter på NASDAQ forudsættes, at der ikke er et varieret for-

brug, men et jævnt forbrug. Dette giver en anledning til en profilomkostning.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at prismodellen bør indeholde et tillæg til profilom-

kostninger, der skal kompensere en elleverandør, f.eks. som Ørsted Salg & Service 

A/S, for de profilomkostninger, som opstår fra indkøbet af prissikringskontrakter på 

NASDAQ.  

 

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).  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at Energitilsynets prismodel til ikke-timemålte for-

brugere som følge af ovenstående ikke kan anvendes til beregning af nettab, selvom 

den indeholder profilomkostningerne, fordi denne prismodel består af et spotpristillæg, 

som dækker administrative omkostninger knyttet til håndtering af mange små kontrak-

ter, og hvori en stor del af tillægget udgør et abonnement. Aftaler om nettab er derimod 

kendetegnet ved, at der er én køber af en relativt større mængde af el (netvirksomhe-

den). 

 

Forsyningstilsynet supplerer derfor TP-guidelines med en prismodel for nettab, som 

udgør en kombination af en prismodel for et forsyningspligtprodukt for timemålte for-

brugere og forsyningspligtprodukt for ikke-timemålte forbrugere.  

 

Forsyningstilsynets markedsprismodel for nettab består af følgende elementer: 

 Spotpris 

 Profilomkostninger 

 Mark-up på 1 ,4 øre/kWh i DK2, som Energitilsynet beregnede under forsynings-

pligtregulering til timemålte forbrugere med et forbrug på over 100 MWh 

 

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 såle-

des suppleres i forhold til aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab. 
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PRISEN I AFTALER 

Ved mail af 12. september 2018 oplyste Radius Elnet A/S, at selve prisen på elektrici-

teten er fastsat med udgangspunkt i priserne på markedsplatform Nord Pool. Fastpris 

består af [FORTROLIGT], [FORTROLIGT], [FORTROLIGT], herunder [FORTROLIGT].   

 

Radius Elnet A/S dokumenterede, at i kalenderåret 2016 udgjorde elnetvirksomhedens 

pris [FORTROLIGT] øre/kWh, og i kalenderåret 2017 udgjorde elnetvirksomhedens 

pris [FORTROLIGT] øre/kWh. Prisen er inklusiv [FORTROLIGT] og [FORTROLIGT] 

(men eksklusive PSO samt net- og systempris til Energinet).  

 

Forsyningstilsynet lægger de gennemsnitlige Nord Pools-priser til grund for vurderin-

gen af prisens markedsmæssighed. Forsyningstilsynet konstaterer, at i kalenderåret 

2016 var den gennemsnitlige Nord Pools pris i DK 2 hvor netvirksomheden er belig-

gende 21,88 øre/kWh. I kalenderåret 2017 var den gennemsnitlige Nord Pools pris for 

DK2 - 23,77 øre/kWh.13  

 

Kontrolåret Elnetvirksomhedens 

pris for køb af nettab 

Nord Pools gennemsnit-

lige pris i DK 2 

2016 [FORTROLIGT] øre/kWh  21,88 øre/kWh 

2017 [FORTROLIGT] øre/kWh  23,77 øre/kWh 

Kilde: Forsyningstilsynet og Radius Elnet A/S’ oplysninger 

 
VURDERING AF MARK-UP, SOM INDGÅR I PRISEN FOR ELEKTRICITET TIL-
DÆKNING AF NETTAB  
 

Af Radius Elnet A/S’ aftale for kalenderåret 2016 og 2017 fremgår, at fastpris består af: 

 [FORTROLIGT],  

 [FORTROLIGT],  

 [FORTROLIGT],  

 [FORTROLIGT]. 

 

Af aftalens bilag 3 fremgår følgende: 

 

[FORTROLIGT] (tillæg til 

fastprisaftalen) 

DKK/MWh i 2016 DKK/MWh i 2017 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

I alt [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

 

Det betyder således, at [FORTROLIGT]  udgør i alt [FORTROLIGT]  øre/kWh i kalen-

deråret 2016 og [FORTROLIGT]øre/kWh i kalenderåret 2017. Dækningsbidraget er en 

bestanddel af[FORTROLIGT] og udgør [FORTROLIGT] øre/kWh.  

 

 
13 Priser er eksklusiv afgifter, elhandelsvirksomhedens omkostninger og avancer. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFSLUTNING AF SAG OM MARKEDSMÆSSIGHED AF RADIUS ELNET A/S´ AFTALER 

OM NETTAB 

 

Side 18/19 

 

Ved mail af den 22. februar 2019 oplyste Radius Elnet A/S, at dækningsbidraget (brut-

toavance) dækker overvågning af prisudvikling og afdækning af Systempriser og CfD 

priser på Nasdaq, omkostninger til kontraktindgåelse, administration af saldoafregning 

og fakturering, refikseringsrisiko i forbindelse med saldoafregning.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer således, at Radius Elnet A/S beregnede dækningsbidra-

get (bruttoavance / mark-up) eksklusiv [FORTROLIGT], [FORTROLIGT], [FORTRO-

LIGT] og [FORTROLIGT]. Disse omkostninger udgør en del af [FORTROLIGT].  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEREGNING AF EN MARKEDSMÆSSIG MARK-UP 

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

trukket detailprisen fra engrosprisen. Mark-up’en fastsættes således 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. admini-

strations og en avance. Det betyder, at alle omkostninger, gebyrer mv., som ikke er en 

del af engrospris, er en del af mark-up.  

 

Forsyningstilsynet finder, at den markedsmæssige mark-up udgør 1,4 øre/kWh i DK2. 

Dertil måtte tillægges profilomkostninger, idet virksomhederne ikke kan konkurrere på 

disse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at profilomkostningerne i Radius Elnet A/S’ aftaler er 

fastsat til et fast beløb. Der er fastsat, at i kalenderåret 2016 udgør profilomkostnin-

gerne [FORTROLIGT] øre/kWh og [FORTROLIGT] øre/kWh i kalenderåret 2017. Det 

er disse profilomkostninger, som Forsyningstilsynet anvender i sin beregning af den 

markedsmæssige nettabspris i Radius Elnet A/S aftaler.  

 

Det betyder, at i kalenderåret 2016 måtte Ørsted Salg & Service A/S oppebære en 

samlet avance på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh (mark-up på 1,40 øre/kWh+ profilom-

kostningerne på [FORTROLIGT] øre/kWh). 

 

Det betyder, at i kalenderåret 2017 måtte Ørsted Salg & Service A/S oppebære en 

samlet avance på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh (mark-up på 1,40 øre/kWh+ profilom-

kostningerne på [FORTROLIGT] øre/kWh). 

 

For at beregne den mark-up, som Ørsted Salg & Service A/S indregnede i nettabspri-

sen, lægger Forsyningstilsynet til grund den fakturerede til Radius Elnet A/S pris og 

Nord Pools gennemsnitlige spotpris i DK 2. 

 

Forsyningstilsynet finder, at den mark-up, som Ørsted Salg & Service A/S indregnede i 

nettabsprisen i 2016 udgjorde [FORTROLIGT] øre/kWh. Forsyningstilsynet finder frem 

til det ved at trække Nord Pools spotpris på 21,88 øre/kWh fra den fakturerede til Ra-

dius Elnet A/S pris på [FORTROLIGT] øre/kWh. Forsyningstilsynet finder, at mark-up 

indregnet i prisen i 2016 er markedsmæssig, idet den ligger under den beregnede af 

Forsyningstilsynet samlede mark-up på 3,09 øre/kWh.    

 

Forsyningstilsynet finder, at den mark-up, som Ørsted Salg & Service A/S indregnede i 

nettabsprisen i 2017 udgjorde [FORTROLIGT] øre/kWh. Forsyningstilsynet kommer 

frem til det ved at trække Nord Pools spotpris på 23,77 øre/kWh fra den fakturerede til 
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Radius Elnet A/S pris på [FORTROLIGT] øre/kWh. Forsyningstilsynet finder derfor, at 

mark-up indregnet i prisen i 2017 er markedsmæssig, idet den ligger under den bereg-

nede af Forsyningstilsynet samlede mark-up på 3,18 øre/kWh.    

 

Forsyningstilsynet finder, at Radius Elnet A/S’ aftaler om nettab for kalenderåret 2016 

og 2017 opfylder kravet om markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsy-

ning.  

 

Forsyningstilsynet afslutter derfor sagen. 

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse om afslutning af sagen vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets 

hjemmeside, jf. § 78 b i lov om elforsyning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Randrup 

Chefkonsulent 


