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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af den 12. juli 2018 Konstant Net A/S, at netvirk-
somheden var blevet udtrukket til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med mar-
kedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for 
kalenderåret 2016 og 2017. 

Konstant Net A/S indgik aftaler med det koncernforbundne elhandelsselskab NRGI 
ELSALG A/S om køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017. 
Konstant Net A/S har besluttet at dække hele sit nettab i kalenderåret 2016 og 2017 
med klima-el, som indebærer en ekstra omkostning fordi der skal tilkøbes VE-
oprindelsesgarantier.    

Efter § 46 i lov om elforsyning er der krav om, at virksomhedernes aftaler skal indgås til 
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 uafhængi-
ge aftaleparter. 

Baggrund til undersøgelsen er således kontrol af, at netvirksomhedernes aftaler, her-
under aftaler indgået med koncernforbundne eller interesseforbundne parter, er indgået 
på markedsmæssige vilkår og til markedsmæssige priser.  

Konstant Net A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017 og aftaler 
om køb af klima-el for 2016 og 2017 foreligger i skriftlig og underskrevet form. Netvirk-
somheden har i forhold til aftale om klima-el for kalenderåret 2017 overholdt kravet om 
at udarbejde en kort beskrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssighe-
den på tidspunktet for indgåelse af aftalen og vedlagt den som bilag, men har ikke 
overholdt dette krav for så vidt angår aftalerne for kalenderåret 2016 og elaftale for 
kalenderåret 2017. Forsyningstilsynet påtaler dette forhold. 

Den øvrige fremsendte dokumentation har en så tilstrækkelig og fyldestgørende karak-
ter, at den har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed. 

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 Konstant Net A/S’ netområde i kontrolåre-
ne 2016 og 2017. Forsyningstilsynet finder, at denne alternative metode er bedre egnet 
til at teste markedsmæssigheden af Konstant Net A/S’ aftaler om nettab i kontrolårene 
2016-17. 
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Forsyningstilsynet finder, at Konstant Net A/S med den anvendte kostplusmetode til 
test af aftaler om klima-el har godtgjort, at aftalen af 4. december 2015 for kalenderåret 
2016 og aftalen af 23. december 2016 for kalenderåret 2017 var indgået til markeds-
mæssige priser og på markedsmæssige vilkår.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet finder, at Konstant Net A/S’ aftaler om køb af elektricitet til dækning 
af nettab af 4. december 2015 og 16. december 2016 om fastpris og spotpris og aftaler 
om køb af tillægsydelse klima-el af 4. december 2015 og 23. december 2016 forelå 
skriftligt på tidspunktet for indgåelse af aftalerne, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsy-
ning. 

Forsyningstilsynet finder, at Konstant Net A/S på tidspunktet for indgåelse af aftalen af 
23. december 2016 om klima-el for kalenderåret 2017 har levet op til kravet om at ud-
arbejde et aftalebilag med en kort redegørelse for aftalens markedsmæssighed, herun-
der beskrivelse af den valgte metode, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.  

Forsyningstilsynet påtaler, at Konstant Net A/S tilsidesatte kravet om at udarbejde et 
aftalebilag for aftalerne af 4. december 2015 og aftalen af 16. december 2016 med en 
kort redegørelse for aftalens markedsmæssighed, herunder beskrivelse af den valgte 
metode, som skal udarbejdes på tidspunktet for aftaleindgåelse og vedlægges aftalen, 
jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

Konstant Net A/S har fremsendt dokumentation for aftalernes markedsmæssighed på 
Forsyningstilsynets anmodning, og Forsyningstilsynet finder, at denne dokumentation 
har 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 aftalen 
om el til dækning af nettab mellem NRGI ELSALG A/S og Konstant Net A/S i kalender-
året 2016 og 2017 er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.  

I forhold til de selvstændige aftaler om klima-el, finder Forsyningstilsynet, at Konstant 
Net A/S med den anvendte kostplus-metode til test af aftaler om klima-el har godtgjort, 
at aftalen af 4. december 2015 for kalenderåret 2016 og aftalen af 23. december 2016 
for kalenderåret 2017 var indgået til markedsmæssige priser og på markedsmæssige 
vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.   

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse af sagen fremgår 
nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet meddelte ved brev af 12. juli 2018 Konstant Net A/S, at netvirksom-
heden er 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. 
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Konstant Net A/S’ oplysninger til sagen  

Ved mail af 11. september 2018 modtog Forsyningstilsynet netvirksomhedens doku-
mentation og redegørelse for aftalernes markedsmæssighed, herunder koncerndia-
gram.   

Konstant Net A/S1 har indgået aftaler om køb af el til dækning af nettab med NRGI 
ELSALG A/S i kalenderårene 2016 og 2017.   

Af aftalerne fremgår, at Konstant Net A/S’ netområder består af to områder og der er to 
aftagenumre på nettab: NRGI Nettab Nord (151) og ENHO Nettab Syd (245). 

Konstant Net A/S indgik aftaler om køb af klima-el med NRGI ELSALG A/S for kalen-
deråret 2016 og med NRGI Vedvarende Energi (NRGI Administration A/S) for kalen-
deråret 2017.    

I kontrolårene 2016 og 2017 ejede NRGI A.M.B.A. (CVR nr. 41989912) 100 pct. af  

kapitalandelene i både Konstant Net A/S (CVR nr. 21262498) og NRGI Administration 
A/S (NRGI Vedvarende Energi A/S) (CVR nr. 28843447). NRGI Administration A/S 
ejede 100 pct. af kapitalandelene i NRGI ELSALGA/S (CVR nr.32285759).  

Disse selskaber er dermed koncernforbundne.  

Energi A.M.B.A. ejer 23,12 pct. af kapitalandelen i handelsselskab Energi Danmark, 
som leverede el og klima-el til NRGI ELSALG A/S, som leverede el til dækning af net-
tab til Konstant Net A/S. Disse selskaber er dermed interesseforbundne.  

En gennemgang af det fremsendte materiale gav Forsyningstilsynet anledning til yder-
ligere spørgsmål, som Forsyningstilsynet stillede ved flere henvendelser. Kommunika-
tionen mellem Forsyningstilsynet og netvirksomheden er kronologisk angivet nedenfor.  

Ved mail af 7. november 2018 anmodede Forsyningstilsynet om at fremsendte aftaler 
indgået med uafhængige parter, som kunne danne sammenligningsgrundlaget for den 
koncerninterne aftale, sammenlignelighedsanalyse af aftalerne, omkostningsgrundlaget 
ved køb af klima-el med VE-oprindelsesgarantier. 

Ved mail af 21.november 2018 svarede netvirksomheden på Forsyningstilsynets an-
modning.  

Ved mail af 8. februar 2019 anmodede Forsyningstilsynet netvirksomheden om at re-
degøre for de elementer, som prisen bestod af, fordelt på spotpris og fastpris, samt at 
præcisere omkostningsgrundlaget bag beregningen af mark-up og nytteværdien ved 
køb af VE-oprindelsesgarantier. 

Ved mail af 1. marts 2019 fremsendte netvirksomheden de anmodede oplysninger.  

Ved mail af 9. april og d. 12. april 2019 oplyste netvirksomheden på Forsyningstilsynets 
anmodning af samme datoer de faktiske mængder af nettab, som blev dækket med 
klima-el. Netvirksomheden fremsendte tillige den manglende bevis om VE-
oprindelsesgarantier for kalenderåret 2016 og faktura for køb af klima-el for 2017. 

 
1 I perioden 10.08.2000 – 14.12.2017 hed netvirksomheden hed NRGI Net A/S  
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Ved mail af 17. april 2019 anmodede Forsyningstilsynet netvirksomheden om at rede-
gøre for den valgte prismodel i aftalen (75 pct. fastpris og 25 pct. spotpris). Forsynings-
tilsynet anmodede tillige om at oplyse, om elhandelsselskabet indgik aftaler med uaf-
hængige parter om køb af klima-el (referencetransaktioner).  

Ved mail af 24. april 2019 oplyste netvirksomheden, at fordelingen mellem fast- og 
spotpris blev foretaget på baggrund af sælgers konkrete rådgivning i relation til forven-
tet elprisudvikling og risikovurdering for den konkrete aftaleperiode. Netvirksomheden 
begrundede dækning af nettabet med klima el med koncernens strategi.  

Ved mail af 1. marts 2019 oplyste netvirksomheden, at i 2016 var det mængdemæssigt 
nettab opgjort før modregning af refunderet nettab i opsamlingsnet fra Energinet.dk og 
var opgjort til 73.050.389 kWh. I 2017 var nettab opgjort efter modregning af refunderet 
nettab til i alt 71.421.055 kWh.  

Ved mail af 3. juli 2019 fremsendte netvirksomheden på Forsyningstilsynets anmodning 
af 2. juli 2019 de manglende fakturaer for køb af oprindelsesgarantier, som dokumente-
rede køb af klima-el i kalenderåret 2016.  

Ved mail af 30. august 2019 fremsendte netvirksomheden på Forsyningstilsynets an-
modning af 26. august 2019 aconto fakturaer for kalenderårene 2016 og 2017. Faktu-
raerne var eksklusiv betalinger til Energinet.  

Ved mail af 5. september 2019 fremsendte netvirksomheden fakturaer, som dokumen-
terede betalinger til Energinet i forbindelse med køb af nettab, herunder PSO, overlig-
gende net samt systemtarif. Netvirksomheden oplyste, at de fremsendte fakturaer 
dækkede en periode efter engrosmodellens indførelse pr. 1. april 2016 (Q2, Q3 og Q4). 
Netvirksomheden oplyste tillige, at før engrosmodellens indførsel fik netvirksomheden 
en samlet faktura fra Energinet, hvori nettabet ikke fremgik særskilt på en samlet faktu-
ra, men beregnedes ud fra forskellen mellem køb af PSO mv. og salg af PSO, mv. 
Netvirksomheden opgjorte, at nettab for Q1, 2016 udgjorde i alt 7.223.757 DKK. 

Ved en række mails fremsendte Konstant Net A/S i alt 23 bilag, som er anført i det 
følgende. Ved mail af 11. september 2018 fremsendte Konstant Net A/S følgende: 

Bilag 1 - Oversigt over Konstant Net A/S’ aftaler om nettab. 

Bilag 2 - Elaftale af 4.december 2015 mellem NRGI Net A/S (nu Konstant Net A/S) og 
NRGI ELSALG A/S om køb af 70.700.000 kWh for kalenderåret 2016 (75 pct. fastpris 
og 25 pct. spotpris). NRGI ELSALG A/S’ leveringsbetingelser for salg af el til erhvervs-
drivende.  

Bilag 3 - Aftale om køb af klima-el med VE-oprindelsesgarantier af 4. december 2015 
mellem NRGI Net A/S og NRGI ELSALG A/S for kalenderåret 2016 med anslået samlet 
forbrug på i alt 70.700.000 kWh. NRGI ELSALG A/S’ leveringsbetingelser. 

Bilag 4 - Erhvervsaftale El, nettab af 16. december 2016 mellem Konstant Net A/S og      
NRGI ELSALG A/S om køb af 72.800.000 kWh for kalenderåret 2017 (75 pct. fastpris 
og 25 pct. spotpris). NRGI ELSALG A/S’ leveringsbetingelser. 

Bilag 5 - VE-oprindelsesgaranti, som bekræfter, at NRGI Net A/S købte 72.800.000 
kWh for kalenderåret 2017 af NRGI Vedvarende Energi A/S. 

- Aftale om salg af VE-oprindelsesgarantier af 23. december 2016 mellem NRGI 
Net A/S og NRGI Vedvarende Energi A/S for kalenderåret 2017 med anslået 
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samlet forbrug på i alt 72.800.000 kWh. Aftalen indeholder en kort beskrivelse 
af TP-metode og test og armslængdevurdering. NRGI ELSALG A/S’ leverings-
betingelser. 

Bilag 6 - Koncerndiagram. 

Bilag 7 - Handelsnota mellem Energi Danmark (interesseforbundet balanceansvarlig 
virksomhed) og NRGI ELSALG A/S om køb af nettab for kalenderåret 2016, og ordre 
nr. [FORTROLIGT] til spotpris, og 100 pct. af nettab dækkes yderligere med klima til-
læg på [FORTROLIGT] øre/kWh).  

Bilag 8 - Handelsnota mellem Energi Danmark og NRGI ELSALG A/S om køb af nettab 
for kalenderåret 2017 og ordre nr. [FORTROLIGT] kWh for område nord. Der er købt i 
alt [FORTROLIGT] kWh til spotpris.  

Ved mail af 21. november 2018 fremsendtes følgende: 

Bilag 9–12 Aftaler mellem NRGI ELSALG A/S og uafhængige parter (referencetransak-
tionerne). 

Bilag - 13 Erhvervshandler 2016-2017 (oversigt over NRGI ELSALG A/S’ fastpris, spot-
pristillæg og tillæg for klima-el til uafhængige parter). 

Bilag - 14 Diagram med prisudvikling erhvervshandler 2016-2017. 

Bilag - 15 Kreditnota fra Energi Danmark til NRGI Renewables A/S, som illustrerer 
omkostningsgrundlag for klima-el.  

Ved mail af 12. april 2019 fremsendtes følgende: 

Bilag - 16 Bevis for NRGI ELSALGA/S’ køb af VE-oprindelsesgaranti af Energi Denm-
mark på i alt [FORTROLIGT] kWh i kalenderåret 2016. 

Bilag - 17 Faktura af 20. februar 2017 fra NRGI Vedvarende Energi A/S til NRGI Net 
A/S med afregning for levering af VE-oprindelsesgarantier i 2017, jf. underskrevet aftale 
af den 23. december 2016 på i alt 1.456.000 kr.  

Ved mail af 24. april 2019 fremsendtes følgende: 

Bilag 18-20 NRGI ELSALGA/S’ aftaler om salg af klima-el til uafhængige parter (refe-
rencetransaktioner). 

Ved mail af 3. juli 2019 fremsendtes følgende: 

Bilag 21 - Faktura af 5. oktober 2016 fra NRGI ELSALGA/S til NRGI Net A/S ”Certifika-
ter fra nyopførte danske vindmøller, nettab 70.700.000 kWh -20 kr./MWh.”  

Der er faktureret i alt 1.414.000 kr.  

Ved mail af 30. august 2019 fremsendtes følgende: 

Bilag 22 -  Fakturaer for afregning af nettab for 2016 og 2017 (8 aconto fakturaer). 
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Ved mail af 5. september 2019 fremsendtes følgende: 

Bilag 23 -  Slutfakturaer afregning til Energinet (PSO mv.). 

SAGENS PARTER 

Konstant Net A/S, CVR nr. 21262498, er part i sagen. 

HØRING  

Et udkast til afgørelse har været i høring hos Konstant Net A/S fra den 11. maj 2021 til 
den 25. maj 2021.  

Den 25. maj 2021 har Konstant Net A/S fremsendt høringsbemærkninger til udkast til 
afgørelse. Bemærkningerne vedrører sanktionen påtale og angivelsen af begrebet 
interesseforbundet part. Derudover har netvirksomheden som anmodet forholdt sig til 
spørgsmålet om tavshedspligt og anonymisering i forbindelse med offentliggørelse 
samt anført sin konstatering af, at spørgsmålet om den bedst egnede TP-metode er en 
del af klagesager, hvori Konstant Net A/S dog ikke er part. 

Forsyningstilsynet behandler høringsbemærkningerne vedrørende påtale under afsnit 
om begrundelse på s. 9-10.  

Forsyningstilsynet behandler høringsbemærkningerne vedrørende angivelsen af en 

interesseforbundet part under afsnit om begrundelse på s. 11 og 12. 

 

RETSGRUNDLAG 

For en gennemgang af retsgrundlaget for afgørelsen se bilag 1. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Sagen drejer sig om, hvorvidt Konstant Net A/S´ aftaler for 2016 og 2017 om køb af 
elektricitet til dækning af nettab af den koncernforbundne virksomhed NRGI ELSALG 
A/S blev indgået ved at anvende markedsmæssige priser og vilkår.  

At en aftale er markedsmæssig betyder, at der ved økonomiske og handelsmæssige 
transaktioner mellem forbundne parter anvendes priser og vilkår, som er i overens-
stemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem 
uafhængige parter.  

AFTALEGRUNDLAGET  

Ved mail af 12. september 2018 fremsendte netvirksomheden sine aftaler med NRGI 
ELSALG A/S om køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.  

Forsyningstilsynet bemærker, at aftalekomplekset består af to aftaler for kalenderåret 
2016 og to aftaler for kalenderåret 2017. I det følgende gennemgår Forsyningstilsynet 
først aftalerne for kalenderåret 2016 og efterfølgende aftalerne for kalenderåret 2017 
samt den underliggende dokumentation om VE-oprindelsesgarantier.    

Aftalerne om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 
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1. Aftalen af 4. december 2015 om køb af elektricitet til dækning af nettab indgået 
med NRGI ELSALG A/S (75 pct. fastpris + 25 pct. spotpris). Den aftalte leve-
ringsmængde i aftalen er fastsat til i alt 70.000.000 kWh.  

- 75 pct. af den aftalte leveringsmængde på 70.700.00 kWh 
(53.025.000 kWh) afregnes til en fastpris på 19,39 øre/kWh.  

 
- 25 pct.  af den aftalte leveringsmængde på 70.700.000 kWh 

(17.675.000 kWh) afregnes til spotpris og et handelstillæg på 1 
øre/kWh.  

 
2. Aftalen af 4. december 2015 om dækning af nettab med klima-el med køb af 

VE-oprindelsesgarantier indgået med NRGI ELSALG A/S (tillægsydelse til 
fastprisaftale). Den aftalte mængde nettab, som dækkes af klima-el, er fastsat 
til i alt 70.700.700 kWh og prisen er fastsat til 2 øre/kWh.  

Forsyningstilsynet bemærker således, at den samlede pris for klima-el til dækning af 
nettab består af tre dele:  

 Fastpris - 75 pct.  afregnes til en fastpris på 19,39 øre/kWh.  

 Spotpris - 25 pct. afregnes til spotpris og et handelstillæg på 1 øre/kWh.  

 100 pct. af den samlede leveringsmængde på i alt 70.000.000 kWh dækkes 
med klima-el til en yderligere pris på 2 øre/kWh. 

Forsyningstilsynet finder, at begge aftaler foreligger skriftligt, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov 

om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det gældende krav om, at der skal udarbejdes og op-

bevares skriftlig dokumentation efter § 46, stk. 2, 2. pkt., i lov om elforsyning trådte i 

kraft ved en lovændring den 1. juli 20122. Dokumentationen skal kunne danne grundlag 

for en vurdering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i 

lov om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet finder, at netvirksomhedens aftaler af 4. december 2015 var omfattet 

af dette krav, men netvirksomheden udarbejdede ikke på aftaletidspunktet et aftalebilag 

om, hvorledes priser og vilkår er fastsat for netvirksomhedernes aftaler og vedlagde 

aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet påtaler 

dette forhold. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S løbende udarbejdede fyldestgøren-

de dokumentation, som kunne danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af 

markedsmæssigheden af aftalerne for kalenderåret 2016, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i lov 

om elforsyning.  

I høringsbemærkninger af 25. maj 2021 til Forsyningstilsynets afgørelse har Konstant 

Net A/S angivet, at der efter netvirksomhedens opfattelse ikke er klar hjemmel til at give 

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

Energinet.dk.  
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påtale med henvisning til elforsyningslovens § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., idet ordlyden 

ikke nævner et såkaldt ”aftalebilag”, og at bemærkninger til et lovforslag principielt ikke 

kan udgøre hjemmel for en sådan sanktion. Konstant Net A/S har derfor henstillet til, at 

Forsyningstilsynet overvejede en mildere sanktion i form af indskærpelse, idet påtale-

sanktionen forekommer ikke proportional, da netvirksomheden fremsendte så tilstræk-

kelig og fyldestgørende dokumentation, at det har kunnet danne grundlag for Forsy-

ningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed jf. § 46 i elforsyningsloven. 

 

Indledningsvist bemærkes hertil, at det gældende krav om, at der skal udarbejdes og 

opbevares skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for elnetvirk-

somhedernes aftaler efter § 46, stk. 2, i lov om elforsyning trådte i kraft ved en lovæn-

dring den 1. juli 20123.  

 

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at elnetvirksomheder har en pligt til at udarbejde do-

kumentation for, at indgåede aftaler er markedsmæssige, og at denne dokumentation 

skal fremsendes til Forsyningstilsynet efter anmodning. 

 

Af det lovforslag, der lå til grund for Folketingets vedtagelse af bestemmelsen i § 46, 

stk. 2, i lov om elforsyning, fremgår bl.a. af lovforslaget bemærkninger til de enkelte 

bestemmelser4, at det ved opfyldelse af dokumentationskravet i forbindelse med indgå-

else af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse af den valgte meto-

de for sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. Beskrivelsen skal vedlæg-

ges aftalen som et bilag. 

 

Der er således med bemærkningerne til lovforslaget udtrykkeligt forudsat af lovgiver, 

hvordan dokumentationsforpligtelsen, jf. § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning i forbin-

delse med indgåelse af en aftale skal opfyldes, herunder at der skal udarbejdes et bi-

lag. Der er således hjemmel til at kræve, at de kollektive elforsyningsvirksomheder 

udarbejder et aftalebilag til overholdelse af dokumentationspligten og vedlægge det 

aftalen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at formålet med kravet om at lade afta-

len vedlægge et bilag om prisfastsættelse i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning bl.a. er, at 

elnetvirksomheden allerede fra tidspunktet for aftaleindgåelsen gør foranstaltninger 

med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til brug for den løbende 

udarbejdelse af dokumentation for aftalens markedsmæssighed. Kravet skal således 

ses i sammenhæng med kravene om, at dokumentationen skal udarbejdes løbende- fra 

aftalens indgåelse – og skal kunne danne grundlag for en vurdering af prisernes og 

vilkårenes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i lov om elforsyning.  

 

Derudover bemærker Forsyningstilsynet, at Konstant Net A/S’ aftale af 23. december 

2016 om klima-el for kalenderåret 2017 netop har levet op til kravet om at udarbejde et 

aftalebilag på tidspunktet for indgåelse af aftale, jf. § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt. i lov om 

elforsyning. Aftalen indeholder nemlig en selvstændig kort redegørelse for aftalens 

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

Energinet.dk.   

4 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26.   
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markedsmæssighed, herunder beskrivelse af den valgte metode, jf. § 46, stk. 2, 1. og 

2. pkt., i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet har i dette konkret foreliggende tilfælde 

ikke påtalt dette rent formelle forhold, fordi aftalens afsnit og angivelser om opfyldelse 

af dokumentationspligten for markedsmæssighed i kontrakten opfylder kravene til, hvil-

ke angivelser der burde fremgå af et selvstændigt aftalebilag.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer således, at netvirksomheden var bekendt med kravet i 

lov om elforsyning på tidspunktet for indgåelse af aftale om klima-el for kalenderåret 

2017 og efterlevede dette indholdsmæssigt.    

 

Netvirksomheden har anmodet Forsyningstilsynet om at overveje en mildere sanktion i 

form af indskærpelse om dette forhold. Netvirksomheden har anført, at dette ville være i 

overensstemmelse med Forsyningstilsynets (og netselskabernes) nuværende TPG 

praksis herom.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynets faste praksis er, at der gives påta-

le for manglende overholdelse af kravet om at have udarbejdet et aftalebilag i forbin-

delse med indgåelse af aftalen.  

 

Ifølge Forsyningstilsynets praksis meddeler Forsyningstilsynet en indskærpelse til en 

virksomhed i de tilfælde, hvor der i en sag er tegn på, at der kan foreligge en overtræ-

delse af forsyningslovgivningen, men hvor det på det foreliggende grundlag dog er 

forbundet med en vis tvivl om, at adressaten har overtrådt reglerne. Forsyningstilsynet 

kan i et sådant tilfælde vælge, at meddele adressaten en såkaldt indskærpelse om det 

relevante regelsæt.  

 

En indskærpelse har karakter af en vejledning til adressaten om, hvordan adressaten 

kan undgå at overtræde forsyningslovene. Der er således ikke tale om en forvaltnings-

retlig afgørelse, der kan påklages til Energiklagenævnet.   

 

Har virksomhed overtrådt relevant gældende lovgivning, kan Forsyningstilsynet give 

virksomheden en påtale, ligesom forhold, der indebærer en tilsidesættelse af lovgiv-

ning, men hvor virksomheden senere har rettet op på dette forhold, vil blive omfattet af 

en påtale.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S overtrådte § 46, stk. 2, 2. pkt., i lov 

om elforsyning ved ikke at efterleve krav om at udarbejde et aftalebilag på aftaletids-

punktet for aftalen af 4. december 2015 og aftalen af 16. december 2016.  

 

Forsyningstilsynet fastholder således meddelelse af en påtale for aftaler af 4. december 

2015 og 16. december 2016.  

 
Aftaler om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2017 

1. Aftalen af 16. december 2016 om køb af elektricitet til dækning af nettab ind-
gået med NRGI ELSALG A/S (75 pct. fastpris + 25pct. spotpris). 
 

o 75 pct. af den aftalte leveringsmængde på 72.800.00 kWh 
(54.600.000 kWh) afregnes til en fastpris på 22,75 øre/kWh.  
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o 25 pct. af den aftalte leveringsmængde på 70.700.000 kWh 
(18.200.000 kWh) afregnes til spotpris og et handelstillæg på 1 
øre/kWh.  
 

2. Aftalen af 23. december 2016 om dækning af nettab med klima-el med køb af 
VE-oprindelsesgarantier indgået med NRGI Vedvarende Energi A/S (tillægs-
ydelse til fastprisaftale). Den aftalte mængde nettab, som dækkes af klima-el, 
er fastsat til i alt 72.800.000 kWh og prisen er fastsat til 2 øre/kWh.  

Forsyningstilsynet finder, at begge aftaler foreligger skriftligt og dækker kalenderåret 
2017.  

Forsyningstilsynet finder, at for aftalen om klima-el af 23. december 2016 udarbejdede 
Konstant Net A/S et bilag med en kort redegørelse for aftalens markedsmææssighed, 
herunder beskrivelse af den valgte metode, som skulle udarbejdes på aftaletidspunktet 
og vedlægges aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.  

I forhold til aftalen af 16. december 2016 om fastpris og spotpris finder Forsyningstilsy-
net, at kravet om udarbejdelse af skriftligt aftale bilag blev tilsidesat, jf. jf. § 46, stk. 2, 1. 
og 2. pkt., i lov om elforsyning.  

På denne baggrund finder Forsyningstilsynet, at Konstant Net A/S’ aftalen af 16. de-
cember 2016 kun delvist opfylder kravet om skriftlighed, jf. § 46, stk. 2, 2. pkt., i lov om 
elforsyning. Forsyningstilsynet påtaler dette forhold.  

Konstant Net A/S har dog løbende udarbejdet fyldestgørende dokumentation, som 
kunne danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af markedsmæssigheden af 
aftalerne for kalenderåret 2017.  

Dokumentation om køb af klima-el med VE-oprindelsesgarantier 

Indledningsvist bemærkes, at den el, der produceres på elproduktions-enheder med 
vindenergi, og som sendes via transmissionsnettet ud i distributionsnettet, ikke har 
særlige egenskaber i forhold til mere konventionelt produceret el. 

Det er således et selvstændigt spørgsmål, hvordan aftaleparterne sikrer, at den leve-
rede mængde el modsvares af en tilsvarende produktion af el fra vindmøller, idet par-
terne indgår aftale om, at der skal leveres et produkt benævnt vindstrøm-tilvalg mod en 
merbetaling på 2 øre/kWh.  

Det er gjort til genstand for regulering i aftalen mellem parterne, hvordan elhan-
delsvirksomheden over for køber sikrer og dokumenterer, at den leverede mængde el 
til dækning af nettab svarer til en produktion af samme mængde el fra vindmøller. 

Køb af klima-el forudsætter, at der skal købes VE-oprindelsesgarantier, som dokumen-
terer, at der aftages en bestemt mængde grøn strøm fra en bestemt vindmølle. Der 
udstedes en VE-oprindelsesgaranti pr. 1 kWh.5  

Efter bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet6, defineres oprindelses-
garanti ved bekendtgørelsens § 1, stk. 1:  

 
5 Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for VE-elektricitet, version 1.4 af 01. januar 2012, 

i henhold til Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet 
(bekendtgørelse om oprindelsesgaranti) 
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Ved oprindelsesgaranti for VE-elektricitet forstås i et elektronisk dokument, hvis 
eneste funktion er over for en endelig kunde at dokumentere, at en given andel 
eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder i form af: 
Vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi 
og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg el-
ler biogas. 

Bestemmelsen indebærer, at oprindelsesgarantier har en dokumentationsfunktion i for-
hold til den mængde energi, som den endelige kunde har fået leveret.  

Energinet er kompetente myndighed i forhold til at udstede oprindelsesgarantierne, når 
producenter anmoder om det.  

Af Energinets retningslinjer punkt 2.2 om formålet med oprindelsesgarantier fremgår, at 
oprindelsesgarantierne kan anvendes, når en elhandelsvirksomhed skal deklarere sin 
elleverance til en slutkunde.  

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden er en slutkunde for så vidt angår køb 
af klima-el til dækning af nettab. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Konstant Net A/S har fremsendt følgende dokumen-
tation for køb af klima-el med VE-oprindelsesgarantier: 

- Aftalen om køb af klima-el på i alt 70.700.000 kWh i 2016 og i alt 
72.800.000 kWh i 2017 (bilag 3 og bilag 5). 

- VE-oprindelsesgrantier for kalenderårene 2016 og 2017, som bevis 
for, at der blev aftaget 70.700.000 kWh i 2016 og 72.800.000 kWh i 
2017 fra bestemte vindmøller (bilag 5 og 16).  

- Fakturaen for kalenderåret 2016 (bilag 21), som dokumenterer køb af 
klima-el med VE-oprindelsesgrantier (2 øre/kWh x 70.700.000 kWh = 
1.414.000 kr.) 

- Fakturaen for kalenderåret 2017, som dokumenterer køb af klima-el 
med VE-oprindelsesgrantier (2 øre/kWh x 72.800.000 kWh= 
1.456.000 kr.) (bilag 17).  

Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at Konstant Net A/S ikke figurerer som en 
slutkunde på VE-oprindelsesgaranti for kalenderåret 2016, men det gør NRGI ELSALG 
A/S. Forsyningstilsynet bemærker, at det er fordi Konstant Net A/S for kalenderåret 
2016 indgik aftale om køb af klima-el med sit koncerninterne leverandør NRGI ELSALG 
A/S, som købte VE-oprindelsesgarantier hos det interesseforbundet selskab Energi 
Danmark, som købte disse på markedet. Imidlertid er der i sagen dokumenteret, at 
Konstant Net A/S afdækkede nettab med klima-el i kalenderåret 2016, idet der blev 
fremsendt den ovenfor nævnte dokumentation.  

I forbindelse med Forsyningstilsynets vurdering af dokumentation inddrager Forsy-
ningstilsynet parternes faktiske adfærd, herunder transaktionens omfang, karakter og 
markedsmæssighed, jf. TPG, afsnit D.1.1., pkt. 1.42-1.45. Begrebet ”faktisk adfærd” 
dækker over aftaleparternes faktisk gennemførte handlinger i forhold til de handlinger 
og forpligtelser og øvrige forhold, der er reguleret og formaliseret i selve aftalen. Aftale-
parter kan således aftale et og gøre noget andet end, hvad der er aftalt. Forsyningstil-
synet finder, at virksomheden har fremsendt tilstrækkelig dokumentation for, at parter-
nes faktiske adfærd i 2016 var i overensstemmelse med aftalen af 4. december 2015, 

 
6 Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet   
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herunder at den aftalte mængde nettab blev dækket med klima-el med VE-
oprindelsesgrantier og afregnet til den fastsatte i aftalen pris, jf. fakturaen af 5. oktober 
2016.  

I 2017 indgik Konstant Net A/S aftale om køb af klima-el direkte med NRGI Vedvarende 
Energi A/S. Af VE-oprindelsesgaranti for 2017 (bilag 5) fremgår, at NRGI Vedvarende 
Energi bekræfter, at Konstant Net A/S aftager de af Energinet udstedte oprindelsesga-
rantier på baggrund af produktion fra møllerne i NRGI Wind II K/S og NRGI Wind III A/S 
på i alt 72.800.000 kWh. Beviset var gældende i kalenderåret 2017. 

Forsyningstilsynet finder, at virksomheden har fremsendt tilstrækkelig dokumentation 
for, at parternes faktiske adfærd i 2017 var i overensstemmelse med aftalen af 23. 
december 2016, herunder at den aftalte mængde nettab blev købt med VE-
oprindelsesgrantier og afregnet til den fastsatte i aftalen pris, jf. fakturaen af 20. februar 
2017.  

I sine høringsbemærkninger af 25. maj 2021 har netvirksomheden anført, at netvirk-
somheden var uforstående over for den konkrete betydning af fortolkning af en interes-
seforbundet part. Netvirksomheden har tillige anført, at netvirksomheden ikke indgik 
aftaler med Energi Danmark, men med NRGI Elsalg A/S, som har leveret el til dækning 
af nettab. Det var derfor tale om andet led i forhold til den direkte kontraktpart. Netvirk-
somheden vurderede, at Forsyningstilsynet ikke i afgørelsen belyste relevansen af 
interesseforbindelsen. Netvirksomheden anmodede Forsyningstilsynet om at berigtige 
alle oplysninger herom i afgørelsen. 

Forsyningstilsynet har i afgørelsen forholdt sig til alle oplysninger, som Forsyningstilsy-
net modtog fra Konstant net A/S i sagen. På baggrund af det fremsendte koncerndia-
gram konkluderede Forsyningstilsynet, at Energi Danmark var en interesseforbundet 
part. På s. 12 i afgørelsen angiver Forsyningstilsynet, at handel af klima-el for kalen-
deråret 2016 er foregået mellem NRGI ELSALG A/S og Energi Danmark A/S, og ikke 
mellem Konstant Net A/S og Energi Danmark A/S. Forsyningstilsynet fører tilsyn med 
Konstant Net A/S’ aftaler og i den forbindelse kontrollerer alle led i aftalerne, herunder 
forholdet mellem netvirksomheden og dens leverandører af energi, herunder klima-el. 

Forsyningstilsynet bemærker, at oplysningen om, at parterne er interesseforbundne er 
blevet anvendt ved Forsyningstilsynets analyse af, om Energi Danmarks handelsnota 
kunne udgøre dokumentation af salg til uafhængige parter. På s. 25 i afgørelsen vurde-
rer Forsyningstilsynet, at Energi Danmark A/S’ handelsnota (bilag 7) dokumenterede 
købspris og salgspris til uafhængige parter, og kreditnotaen fra Energi Danmark til 
NRGI Renewables A/S (bilag 15) dokumenterede omkostningsgrundlaget i 2017. For-
syningstilsynet anerkendte dokumentationen og lagde den til grund for sin vurdering af 
aftalens og prisens markedsmæssighed.   

Forsyningstilsynet finder ikke anledning til at berigtige disse korrekte oplysninger i afgø-
relsen.  

DEN KONTROLLEREDE TRANSAKTION 

Forsyningstilsynets vurdering af aftalens markedsmæssighed sker inden for rammerne 
af TPG. Vurderingen følger fremgangsmåden i TPG pkt. 3.4. Efter denne fremgangs-
måde afgrænses først den kontrollerede transaktion, hvorefter der søges efter interne 
sammenlignelige transaktioner, som den testede virksomhed har haft med uafhængige 
parter. Kan ingen af de interne sammenligningsgrundlag anvendes i markedsmæssig-
hedsvurderingen udvides søgningen til eksterne sammenligningsgrundlag. 

Den kontrollerede transaktion er indgået mellem parterne på en række vilkår. 
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Aftaler for kalenderåret 2016 

Aftalen af 4. december 2015 ”El aftale” (bilag 2) 

Af aftalen fremgår, at aftalen dækker kalenderåret 2016 og den forventede leverings-
mængde udgør 70.700.700 kWh (48.125.000 kWh i netområde nord nr. 151 og 
22.575.000 kWh i netområde syd nr. 245). Prisfastsættelse i aftalen er fastsat til fastpris 
(75 pct.) og spotpris (25 pct.). Den faste pris i aftalen er fastsat til 19,39 øre/kWh. Spot-
prisen i aftalen er fastsat til den til enhver tid gældende timepris på Nordens Elbørs 
NordPool og et handelstillæg på 1 øre/kWh. Handelstillægget dækker omkostninger til 
administration, handelsafvikling og mark-up. Betaling faktureres kvartalsvis forud og 
eventuel modregning skulle finde sted i januar 2017. Aftalen er vedhæftet standard 
leveringsbetingelser, som gælder alle erhvervsparter. Aftalen er uopsigelig i aftaleperi-
oden.  

Aftalen af 4. december 2015 ”Aftale om køb af Klima El” (bilag 3) 

Af aftalen fremgår, at aftalen dækker kalenderåret 2016, og at det anslåede samlede 
forbrug udgør 70.700.000 kWh. Prisen i aftalen er fastsat til 2 øre/kWh. Betalingen 
faktureres januar 2016. Aftalen er vedhæftet standard leveringsbetingelser, som gælder 
alle erhvervsparter. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden.  

Aftaler for kalenderåret 2017 

Aftalen af 16. december 2016 ”Erhvervsaftale El, Nettab” (bilag 4) 

Af aftalen fremgår, at aftalen dækker kalenderåret 2017 og den forventede leverings-
mængde udgør 72.800.000 kWh (49.525.000 kWh i netområde nord nr. 151 og 
23.275.000 kWh i netområde syd nr. 245). Prisfastsættelse i aftalen er fastsat til fastpris 
(75 pct.) og spotpris (25 pct.). Den faste pris i aftalen er fastsat til 22,75 øre/kWh. Spot-
prisen i aftalen er fastsat til den til enhver tid gældende timepris på Nordens Elbørs 
NordPool og et handelstillæg på 1 øre/kWh. Betaling faktureres kvartalsvis forud, og 
eventuel modregning skulle finde sted i januar 2018. Aftalen er vedhæftet standard 
leveringsbetingelser, som gælder alle erhvervsparter. Aftalen er uopsigelig i aftaleperi-
oden. 

Aftalen af 23. december 2016 ”Aftale om salg af VE-oprindelsesgarantier” (bilag 5)  

Af aftalen fremgår, at anslået samlet forbrug udgør 72.800.000 kWh. Prisen i aftalen er 
fastsat til 2 øre/kWh. Betalingen faktureres i januar 2017. VE-oprindelsesgaranti er 
vedlagt aftalen. Aftalen er vedhæftet standard leveringsbetingelser, som gælder alle 
erhvervsparter. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. 

INTERNE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG  

I den foreliggende sag har Konstant Net A/S anvendt to Transfer Pricing metoder til at 
teste markedsmæssigheden af de koncerninterne aftaler om nettab: den fri markeds-
prismetode (CUP-metode) til at teste aftalerne om fastpris og spotpris og kostplus-
metoden til at teste aftalerne om køb af klima-el. 

Forsyningstilsynet gennemgår i det følgende først den valgte af Konstant Net A/S CUP-
metode til test af aftaler om fastpris og spotpis samt de fremsendte referencetransakti-
oner, og efterfølgende kostplus-metode til test af aftaler om klima-el og de fremsendte 
referencetransaktioner. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE I SAG OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF KONSTANT NET A/S’ AFTALER 

OM NETTAB I 2016 OG 2017 

 

Side 14/32 

CUP-metode for test af aftaler om fastpris og spotpris i 2016 og 2017 

Test af markedsmæssigheden af aftaler efter CUP-metode sker ved at sammenligne 
prisen i en kontrolleret transaktion og en referencetransaktion, jf. TPG, pkt. 2.14.7 CUP-
metode har forrang for andre TPG metoder, hvis der findes præcist sammenlignelige 
transaktioner, jf. TPG, pkt. 2.15. Ved sammenlignelighedstesten anses realydelserne, 
kontraktvilkårene og de økonomiske omstændigheder for at være de vigtigste faktorer, 
jf. TPG, pkt. 2.17. Hvis der findes væsentlige forskelle mellem transaktionerne, som 
kan påvirke prisen, skal der justeres for at eliminere effekten heraf. Justeringer skal 
normalt foretages af referencetransaktionen frem for den kontrollerede transaktion, jf. 
TPG, pkt. 3.47. En forudsætning for en korrekt anvendelse af armslængdeprincippet er 
derfor ikke blot at fremskaffe det fornødne sammenligningsgrundlag, men også at fore-
tage justeringen for prisbestemmende forskelle, jf. TPG, pkt. 1.39-1.40. Er det ikke 
muligt at foretage relevante saglige justeringer for prisbestemmende forskelle, reduce-
res pålideligheden af resultaterne og en anden metode anvendes.    

Anvendelsen af CUP-metode kan være baseret på interne og eksterne referencetrans-
aktioner. En intern referencetransaktion er en transaktion mellem den testede part og 
en uafhængig part. En ekstern referencetransaktion er en transaktion mellem to uaf-
hængige parter, hvor ingen af parterne er en del af den kontrollerede transaktion.    

Interne referencetransaktioner antages at medføre mere pålidelige resultater, idet 
sammenligneligheden normalt vil være større og oplysningerne mere fyldestgørende, jf. 
TPG, pkt. 3.27.  

Konstant Net A/S fremsendte fire referencetransaktioner indgået mellem NRGI EL-
SALG A/S og uafhængige parter. Der er i sagen således anvendt interne reference-
transaktioner (en intern CUP), som skulle danne grundlag for sammenligningen med de 
koncerninterne aftaler om fastpris og spotpris. Forsyningstilsynet gennemgår sin vurde-
ring af sammenligneligheden af disse transaktioner i det følgende. 

For kalenderåret 2016 fremsendte netvirksomheden en enkelt referencetransaktion. 

1. Kontrakt med [FORTROLIGT]  
Aftaleperioden: [FORTROLIGT] 
Spotpris + handelstillæg på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh.  
Volumen [FORTROLIGT] kWh.  
NRGI ELSALG A/S’ standard leveringsbetingelser. 

Forsyningstilsynet bemærker, at prisfastsættelsen i den koncerninterne aftale består af 
25 pct. spotpris og 75 pct. fastpris. Forsyningstilsynet finder således, at den fremsendte 
eksterne aftale danne sammenligningsgrundlaget alene til den del af aftalen, der består 
af spotpris.  

Forsyningstilsynet kan ikke se, at der er fremsendt en ekstern aftale om fast pris for 
kalenderåret 2016. Der er tillige en stor forskel mellem aftalens leveringsmængde i 
nettabsmænden. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at sammenligningsgrundlaget for 
kalenderåret 2016 ikke er fyldestgørende. 

 

 
7 OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 kan findes her. 

 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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For kalenderåret 2017 fremsendte netvirksomheden i alt tre eksterne aftaler: 

1.Kontrakt med [FORTROLIGT] 
Aftaleperioden: [FORTROLIGT] 
Spotpris + handelstillæg på [FORTROLIGT] øre/kWh. Volumen - [FORTROLIGT] kWh. 
NRGI ELSALG A/S’ standard leveringsbetingelser.  
 
2.Kontrakt med [FORTROLIGT] 
Aftaleperioden: [FORTROLIGT] 
Spotpris + handelstillæg [FORTROLIGT] øre/kWh. Volumen - [FORTROLIGT] kWh. 
NRGI ELSALG A/S’ standard leveringsbetingelser. 
 
3.Kontrakt med [FORTROLIGT] 
Aftaleperioden: [FORTROLIGT] 
Fastpris [FORTROLIGT] øre/kWh. Volumen - [FORTROLIGT] kWh. 
NRGI ELSALG A/S’ standard leveringsbetingelser. 

Forsyningstilsynet bemærker, at det alene er aftalen med [FORTROLIGT] om fastpris, 
der kan lægges til grund for sammenligningen for den del af den koncerninterne aftale 
for 2017, der blev afregnet til en fastpris. 

To andre aftaler om spotpris for 2017 kan lægges til grund for sammenligningen af den 
del af den koncerninterne aftale, der blev afregnet til en spotpris.    

Forsyningstilsynets vurdering af, om referencetransaktioner kan danne grundlag for 
sammenlignelighed, fremgår nedenfor under punktet om sammenlignelighed, s. 17.  

Kostplus-metode for test af aftaler om køb af klima-el i 2016 og 2017 

Konstant Net A/S begrundede valget af kostplus-metode til test af aftaler om klima-el 
som den bedst egnede metode med mangel af fuldstændige sammenlignelige transak-
tioner. Konstant Net A/S har dog oplyst, at CUP-metoden kunne alternativt være an-
vendt, idet NRGI ELSALG A/S solgte tilsvarende ydelser til uafhængige parter og pri-
serne fulgte markedsniveauet.  

Test af markedsmæssighed af aftaler efter kostplusmetoden sker ved at sammenligne 
kostplus-marginen i en kontrolleret transaktion og en referencetransaktion, jf. TPG pkt. 
2.45.8 Kostplus-marginen opgøres som bruttofortjenesten i procent af produktionsom-
kostningerne og skal kompensere selskabet for produktionsomkostningerne og efterla-
de en profit, som afspejler dets risici og den investerede kapital.9 Selskaberne opnår 
samme kostplus-marginen forudsat, at de løber samme risici og forholdet mellem den 
investerede kapital og produktionsomkostningerne er det samme.  

Kostplusmetoden kan anvendes på grundlag af oplysninger om præcist eller upræcist 
sammenlignelige referencetransaktioner, idet metoden er mindre følsom over for for-
skelle i produkterne end CUP-metode, jf. TPG pkt. 2.47. Ifølge TPG antages reference-
transaktioner mellem en kontrolleret og en uafhængig part at medføre mere pålidelige 
resultater, jf. TPG pkt. 2.46. De vigtigste faktorer for sammenligneligheden antages at 
være funktioner, risici og kontraktvilkår, jf. TPG pkt. 2.47. Forskelle i funktioner og risici 
kan afspejles i omfanget og arten af de afholdte omkostninger, jf. TPG pkt. 2.51.  

 
8 Se OECD Transfer Pricing Guidelines (2017 versionen). 

9 Jens Wittendorff, Transfer Pricing 2. udgave, s. 543.  
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Der skal anvendes en sammenlignelig omkostningsbase i den kontrollerede transaktion 
og referencetransaktionerne. Der skal føres bevis for omkostningsbasen10. Omkost-
ningsbasen skal fordeles på direkte og indirekte produktionsomkostninger og admini-
strationsomkostninger, jf. TPG pkt. 2.53. Hvis der findes væsentlige forskelle mellem 
transaktionerne, som kan påvirke kostplus-marginen, må der foretages justeringer for 
at eliminere effekten heraf, jf. TPG pkt. 2.47. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S valgte at dække alt nettab i sit net-
område med klima-el. Køb af klima-el betyder reelt, at netvirksomheden køber et bevis, 
såkaldt VE-oprindelsesgaranti, som bekræfter, at netvirksomheden aftager en bestemt 
mængde elektricitet fra en bestemt kilde af vedvarende energi, herunder vindmølle. Det 
er selve beviset og ikke den grønne elektricitet, som indebærer en ekstra omkostning, 
idet producenten pålægges at betale en række gebyrer i forbindelse med bevisets ud-
stedelse. I medfør af netvirksomhedens aftaler om klima-el, er prisen for VE-
oprindelsesgarantier blevet fastsat til en fast pris på 2 øre/kWh i kalenderårene 2016 og 
2017.  

Konstant Net A/S fremsendte tre interne referencetransaktioner, som de koncerninterne 
leverandører indgik med uafhængige parter om klima-el med køb af VE-
oprindelsesgarantier.  

1. Aftale med [FORTROLIGT] 
Aftaleperioden [FORTROLIGT] 
Prisen i aftalen - [FORTROLIGT] øre/kWh.  
Mængden er fastsat til i alt [FORTROLIGT] kWh. 
 

2. Aftale med [FORTROLIGT] 
Aftaleperioden [FORTROLIGT] 
Prisen i aftalen - [FORTROLIGT] øre/kWh. 
Mængden er fastsat til i alt [FORTROLIGT] kWh. 
 

3. Aftale med [FORTROLIGT]  
Aftaleperioden [FORTROLIGT] 
Prisen i aftalen - [FORTROLIGT] øre/kWh. Mængden er fastsat til i alt [FOR-
TROLIGT] kWh.  

Konstant Net A/S har udfærdiget en funktions- og risikoanalyse, der dokumenterer de 
forskellige værdiskabende aktiviteter, og hvem der har hånderet dem i forbindelse med 
aftalernes realisering. Se tabel 1 om funktions- og risikoanalyse for aftaler om fastpris 
og spotpris i 2016 og 2017. Se tabel 2 nedenfor om funktions- og risikoanalyse for afta-
ler om klima-el i 2016 og 2017. 

 

 

 

 

 
10 Jens Wittendorff, Transfer Pricing 2. udgave, s. 550, jf. TfS 2012, 324 BR/SKM2012.179. 
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TABEL 1 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE FOR AFTALER OM FASTPRIS OG 
SPOTPRIS I 2016 OG 2017 

Funktioner Konstant                       
Net A/S og NRGI 
ELSALG A/S 

 Uafhængige 
parter og NRGI 

ELSALG A/S  

  

Prissikring og sikkerhedsstillel-
se 

X  X  

Handelsomkostninger X       X  

Administration og rådgivning X  X  

Dækningsbidrag/mark-up X  X  

Kilde: Konstant Net A/S og Forsyningstilsynet  
Note: Forsyningstilsynet tilføjede oplysninger om NRGI Salg A/S’ funktioner i de eksterne aftaler, jf. 
oplysninger i sagen 
 

TABEL 2 | FUNKTIONS- OG RISIKOANALYSE FOR AFTALE KLIMA-EL I 2016 OG 2017 

Funktioner 2016   
Konstant 

Net A/S 

2016            
NRGI           

Elsalg A/S 

2017            
Konstant Net 

A/S 

2017            
NRGI Vedvaren-

de Energi A/S  

Leveringsforpligtelse for el fra danske 
vindmøller, jf. VE-oprindelsesgarantier 

 X  X 

Prissikring og sikkerhedsstillelse  X  X 

Handelsomkostninger  X  X 

Dækningsbidrag/mark-up  X  X 

Kilde: Konstant Net A/S og Forsyningstilsynet  
Note: Forsyningstilsynet tilføjede oplysninger om NRGI Salg A/S’ funktioner i de eksterne aftaler, jf. 
oplysninger i sagen. 

SAMMENLIGNELIGHED 

For at kunne anvendes som sammenligningsgrundlag i en markedsmæssighedsvurde-
ring efter § 46 i lov om elforsyning, skal den uafhængige transaktion være sammenlig-
nelig med den kontrollerede transaktion. Dette vil være tilfældet, hvis eventuelle forskel-
le mellem transaktionerne ikke har været egnet til væsentligt at påvirke prisen i aftalen, 
eller hvis det er muligt at foretage rimelige justeringer for at imødekomme sådanne 
forskelle mellem transaktionerne, jf. TPG pkt. 3.47. 

Af TPG pkt. 1.36 fremgår, at fem sammenlignelighedsfaktorer skal identificeres i trans-
aktionerne og sammenlignes indbyrdes:  

- Kontraktuelle vilkår for transaktionen. 
- Funktioner, aktiver og risici samt hvordan disse påvirker værditilførs-

len for de ydelser, transaktionen angår. 
- Den leverede ydelse efter kontrakten. 
- De økonomiske omstændigheder for parterne samt i det marked, par-

terne opererer i. 
- Forretningsstrategierne, parterne følger.  

I det følgende sammenligner Forsyningstilsynet de kontrollerede transaktioner med de 
fremsendte referencetransaktioner (aftaler indgået med uafhængige parter). Forsy-
ningstilsynet bemærker, at for kalenderåret 2016 er der fremsendt i alt en aftale om 
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spotpris med spotpristillæg og en aftale om køb af klima-el. For kalenderåret 2017 er 
der fremsendt i alt tre koncerneksterne aftaler – to aftaler om spotpris med spotpristil-
læg, en aftale om fastpris og to aftaler om klima-el.  

I det følgende gennemfører Forsyningstilsynet først en sammenlignelighedsanalyse af 
aftaler om fastpris og spotpris (tabel 3), og efterfølgende en sammenlignelighedsanaly-
se af aftaler om klima-el (tabel 4). Vurderingen følger de ovennævnte sammenlignelig-
hedsfaktorer. 

 

TABEL 3 | SAMMENLIGNELIGHEDSANALYSE AF AFTALER OM FASTPRIS/SPOTPRIS  

 Koncerninternt 

salg 

Koncerneksternt  

salg 

     Koncerneksternt  

     Salg 

Koncerneksternt 

salg 

   Koncerneksternt salg 

Aftaleparter Konstant og NRGI [FORTROLIGT]      [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]     [FORTROLIGT]  

Aftalt volumen i 2016 

Aftalt volumen i 2017 

70.700.000 kWh 

72.800.000 kWh 

[FORTROLIGT] 

kWh 

[FORTROLIGT] 

kWh 

[FORTROLIGT] 

kWh 

[FORTROLIGT]  

kWh 

Mulighed for fleksibel 

leverance 

Nettab  opgøres 

endeligt 3 år efter 

    

 

Aftalt enhedspris 

 

 

 

I 2016 

I 2017 

1. Spotpris (25%) 

Spotpris+1 øre/ 

kWh tillæg  

2. Fastpris (75%) 

19,39 øre/kWh  

22,75 øre/kWh 

     [FORTROLIGT] 

øre/kWh 

[FORTROLIGT]  

 

 

 

 

[FORTROLIGT] 

øre/kWh 

  [FORTRO-

LIGT] øre/kWh 

     [FORTROLIGT] øre/kWh 

Aftaledato 2016 - 04.12.2015 

2017 - 16.12.2016 

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

Aftalevarighed 2016 

2017 

 

[FORTROLIGT]   [FORTROLIGT] [FORTROLIGT]  

 

     [FORTROLIGT] 

Betalingsvilkår *Standard leve-

ringsbetingelser 

Standard leveringsbe-

tingelser 

Standard leveringsbe-

tingelser 

Standard leve-  

ringsbetingelser 

     Standard  

leveringsbetingelser  

Vilkår om prisregulering      

Misligholdelsesvilkår 

Opsigelse 

Kan ikke opsiges Kan ikke opsiges Kan ikke opsiges    Kan ikke      

   opsiges 

    Kan ikke opsiges 

Kilde: Konstant Net A/S og Forsyningstilsynet  
Note: * NRGI ELSALG A/S’ leveringsbetingelser, som gælder for de koncerninterne aftaler og aftaler 
indgået med uafhængige parter. 
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FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING AF SAMMENLIGNELIGHEDEN  

Kontraktvilkår i aftalerne om fastpris og spotpris 

Prisfastsættelsen og prisen 

Forsyningstilsynet bemærker, at prisfastsættelsen i de koncerninterne aftaler for kalen-
derårene 2016 og 2017 består af en kombination af fastpris og spotpris med et spot-
pristillæg. Prisfastsættelsen i de tre ud af fire fremsendte koncerneksterne aftaler be-
står alene af spotprisen med spotpristillæg. Prisfastsættelsen i den fjerde aftale består 
alene af fastpris. Forsyningstilsynet finder derfor, at prisfastsættelsen i de fremsendte 
referencetransaktioner er sammenlignelige med den koncerninterne aftale tilsammen, 
men ikke hver for sig.  

I de koncerninterne aftaler for 2016 og 2017 består priserne af fastpris og den til enhver 
tid gældende spotpris (til spotprisen medregnes tillæg på 1 øre/kWh i begge kalender-
år). I tre reference transaktioner, som dækker 2016-2017, er der aftalt at afregne til 
Nord Pools spotpris med tillæg på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh, [FORTROLIGT] 
øre/kWh og [FORTROLIGT] øre/kWh. I den fjerde referencetransaktion om fastpris er 
der aftalt at afregne til en pris på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh i 2017. I den koncernin-
terne aftale for kalenderåret 2017 er der aftalt at afregne til en fast pris på 22,75 
øre/kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at både fastprisen og tillæg til spotprisen i de 
koncerninterne aftaler er lavere end priser i referencetransaktionerne. 

Mængden 

Leveringsmængden i de tre fremsendte referencetransaktioner er ca. 1000 gange min-
dre end leveringsmængden af nettab i koncerninterne aftaler (se tabel 3 ovenfor).  

I den fjerde referencetransaktion udgør leveringsmængden i alt [FORTROLIGT] kWh. 
Den mængde er ca. 40 gange mindre end leveringsmængde i de koncerninterne aftale 
(70.700.000 kWh i 2016 og 72.800.000 kWh i 2017).  

Forsyningstilsynet vurderer, at forskel i leveringsmængden udgør en væsentlig prisbe-
stemmende forskel.  

Der foreligger således ikke en aftale med en sammenlignelig leveringsmængde for 
kalenderåret 2016. For kalenderåret 2017 kan en aftale med [FORTROLIGT] umiddel-
bart lægges til grund, men der skal dog foretages en pålidelig justering af forskel i leve-
ringsmængden på i alt [FORTROLIGT] kWh og i alt 72.800.000 kWh.  

Aftalevarighed og tidspunktet for indgåelse af aftaler 

Aftaleperioden i to koncerneksterne aftaler dækker et kalenderår, som ligger i 2016 og   

2017, og et kalenderår, som ligger i 2017 og i 2018, den tredje aftale dækker ti måne-
der i 2017 og den fjerde aftale dækker en toårig periode i kalenderårene 2017-2018. 
Forsyningstilsynet finder, at der er tale om langvarige aftaler, hvis varighed kan umid-
delbart sammenlignes med varighed i koncerninterne aftaler, som gælder for kalender-
årene 2016 og 2017. Imidlertid finder Forsyningstilsynet, at tidspunktet for indgåelse af 
aftalen om fastpris er en væsentlig sammenlignelighedsparameter, idet prisen afhæn-
ger af udviklingen af elprisen på markedet. I aftale om fastpris låses prisen fast for et 
helt kalenderår på tidspunktet for indgåelse af aftale. Aftalerne om fastpris skal derfor 
være sammenlignelige i forhold til aftaletidspunkterne. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at der er alene aftale med [FORTROLIGT], som er ind-
gået den[FORTROLIGT]. Aftaletidspunktet og aftalevarighed i denne aftale kan lægges 
til grund for sammenligning af aftaletidspunktet og aftalevarighed i den koncerninterne 
aftale for kalenderåret 2017. Imidlertid er det i aftalen med [FORTROLIGT] aftalt af 
afregne til den enhver tid gældende timespotpris med spotpristillæg og ikke en fastpris, 
hvorfor er aftaletidspunktet mindre væsentlig for sammenligningen, idet spotpris ikke 
aftales, men findes på elbørsen. Det er alene spotpristillægget, der skal lægges til 
grund for sammenligningen. Forsyningstilsynet vurderer, at tillæggets størrelse afhæn-
ger af administrative omkostninger knyttet til aftalen, herunder leveringsmængden, og 
ikke aftaletidspunktet.   

Aftale om fastpris med [FORTROLIGT] er indgået [FORTROLIGT], og således to og en 
halv måneder efter den koncerninterne aftale, som blev indgået den 16. december 
2016. 

Forsyningstilsynet vurderer, at de andre to referencetransaktioner ikke er sammenlig-
nelige for så vidt angår aftaletidspunktet, idet disse aftaler er indgået [FORTROLIGT] 
samt at aftalevarighed dækker [FORTROLIGT]. 

Konklusion 

Forsyningstilsynet finder, at de fremsendt referencetransaktioner rummer væsentlige 
prisbestemmende forskelle, og de kan derfor ikke udgøre et pålideligt sammenlignings-
grundlag ved anvendelse af CUP-metoden, idet metoden kræver en høj grad af sam-
menlignelighed. Findes der væsentlige prisbestemmende forskelle mellem aftalerne, 
skal der foretages saglige, relevante og pålidelige justeringer for disse forskelle. Forsy-
ningstilsynet konstaterer, at både fastprisen og tillæg til spotprisen i den koncerninterne 
aftale er lavere end priser i referencetransaktionerne. Imidlertid er prisfastsættelsen i 
referencetransaktionerne ikke sammenlignelige med prisfastsættelsen i de koncernin-
terne aftale, idet prisfastsættelsen i den koncerninterne aftale består af en kombination 
af en spotpris og en fastpris. Dette er ikke tilfældet i referencetransaktionerne.  

Derudover er mængderne i tre referencetransaktionerne langt fra at være sammenlig-
nelige med nettabsmængderne, idet disse er ca. 1000 gange mindre. Forsyningstilsy-
net vurderer, at mængden udgør en væsentlig prisbestemmende forskel. Der foreligger 
ikke en referencetransaktion med en sammenlignelig leveringsmængde for kalender-
året 2016. For kalenderåret 2017 kan en aftale med [FORTROLIGT] med en leve-
ringsmængden på i alt [FORTROLIGT] kWh som udgangspunkt lægges til grund for 
sammenligningen med den koncerninterne aftale for 2017 med en leveringsmængde 
på i alt 72.800.000 kWh. Forsyningstilsynet bemærker dog, at der er stadigvæk tale om 
en stor forskel i leveringmængden, som kræver en pålidelig justering af denne forskel 
for at kunne gøre aftalerne sammenlignelige.  

Endvidere vurderer Forsyningstilsynet, at aftalen med [FORTROLIGT] ikke er sammen-
lignelig med den koncerninterne aftale for kalenderåret 2017 i forhold til aftaletidspunk-
tet og prisfastsættelsen. Der er således tale om tre forskelle, som der skal justeres for. 
Forsyningstilsynet kan ikke se, at Konstant Net A/S i sagen har forholdt sig til disse 
forskelle eller har sendt relevante oplysninger, som kunne lægges til grund for justering 
af forskellene. Forsyningstilsynet konstaterer, at prisen i aftalen med [FORTROLIGT] er 
fastpris og udgør i alt [FORTROLIGT] øre/kWh. Prisen i den koncerninterne aftale for 
kalenderåret 2017 er 75 pct. fastpris og 25 pct. spotpris. Fastprisen i aftalen blev fast-
sat til i alt 22,75 øre/kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at prisen i aftalen med [FOR-
TROLIGT] er [FORTROLIGT] øre/kWh lavere end prisen i den koncerninterne aftale. 
Imidlertid blev de resterende 25 pct. af aftalen afregnet til en spotpris med tillæg på 1 
øre/kWh. Prisfastsættelsen og prisen i aftale med [FORTROLIGT] er således ikke 
sammenlignelig med den koncerninterne aftale. Forsyningstilsynet finder ikke, at en 
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justering af prisen på [FORTROLIGT] øre/kWh vil være en tilstrækkelig justering. Det 
må baggrund af ovenfor nævnte konstateres, at aftalerne er grundlæggende forskellige.   

Der foreligger således ikke en referencetransaktion med en sammenlignelig prisfast-
sættelse, hvor der kan justeres for de væsentlige prisbestemmende forskelle. 

Konstant Net A/S har i sagen oplyst, at prisfastsættelsen (75 pct. fastpris og 25 pct. 
spotpris) skyldes parternes ønske om den bedst mulige prissikring af nettabsaftalerne. 
Forsyningstilsynet vurderer derfor, at såfremt virksomheden ønsker at anvende CUP-
metoden, skal referencetransaktionerne være sammenlignelige med nettabsaftalerne i 
forhold til leveringsmængderne med relevante saglige justeringer.  

Forsyningstilsynet har ikke i sagen modtaget andre oplysninger for at kunne justere for 
disse forskelle. Forsyningstilsynet finder derfor, at referencetransaktionerne ikke kan 
danne et pålideligt sammenligningsgrundlag ved anvendelse af CUP-metoden, idet 
CUP-metoden kræver en høj grad af sammenligning eller en pålidelig justering for pris-
bestemmende forskelle.  

Forsyningstilsynet finder, at den af Konstant Net A/S anvendte fri markedsprismetode 
(CUP-metode) ikke er egnet til at danne grundlag for en vurdering af markedsmæssig-
heden af aftalen af 4. december 2015 og aftalen af 16. december 2016 om køb af el til 
dækning af nettab (fastpris og spotpris aftalerne). Forsyningstilsynet vælger derfor en 
anden metode til test af markedsmæssigheden af aftalerne om spotpris og fastpris (se 
punkt om Forsyningstilsynets metode). I det følgende gennemgår Forsyningstilsynet 
sammenlignelighed af tillægsydelser om køb af klima-el.  

TABEL 4 | SAMMENLIGNELIGHEDSANALYSE AF AFTALER KLIMA-EL FOR 2016/2017 

 Koncerninternt 
salg 

Koncerneksternt      

 

 salg  

Aftaleparter Konstant Net A/S [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftalt volumen i 2016 

Aftalt volumen i 2017 

70.700.700 kWh 

72.800.000 kWh 

  [FORTROLIGT] 
kWh   

[FORTROLIGT] 
kWh 

[FORTROLIGT] 
kWh 

Aftalt enhedspris 2 øre/kWh   [FORTROLIGT] 
øre/kWh 

[FORTROLIGT] 
øre/kWh 

[FORTROLIGT] 
øre/kWh  

Aftalevarighed Kalenderår 2016 

Kalenderår 2017 

  [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Aftaletidspunktet for aftale i 2016 

Aftaletidspunktet for aftale i 2017 

4.12 2015  

23.12.2016 

[FORTROLIGT] [FORTROLIGT] [FORTROLIGT] 

Betalingsvilkår Standard Standard Standard Standard 

Vilkår om prisregulering     

Misligholdelsesvilkår 

Opsigelse 

 

Kan ikke opsiges 

Kan ikke opsiges  

Kan ikke opsiges 

Kan ikke opsiges 

Kilde: Konstant Net A/S og Forsyningstilsynet  
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FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING AF SAMMENLIGNELIGHED  

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S fremsendte tre ekstra reference-
transaktioner som grundlag for sammenligning af aftaler om klima-el.  

Kontraktvilkår i aftale om klima-el med køb af VE-oprindelsesgarantier 

Volumen  
Leveringsmængden i de koncerninterne aftaler er ca. 1000 gange større end leve-
ringsmængden i de koncerneksterne aftaler. Forsyningstilsynet vurderer, at forskelle i 
leveringsmængden udgør en væsentlig prisbestemmende forskel. 

 

Prisfastsættelse og prisen 

Prisen i de koncerninterne aftaler om klima-el (aftaler) og de tre fremsendte reference-

transaktioner er fastsat som en fast prispris, der gælder i hele aftaleperioden. Forsy-

ningstilsynet konstaterer således, at prisfastsættelsen er sammenlignelig.  

 

Prisen i koncerninterne aftaler for kalenderåret 2016 og 2017 er fastsat til 2 øre/kWh. 

Prisen i referencetransaktionerne for 2016 og 2017 er fastsat til [FORTROLIGT] 

øre/kWh. Forsyningstilsynet vurderer, at en lavere pris i den koncerninterne aftale taler 

for en mængderabat, idet der er tale om en meget stor leveringsmængde i forhold til 

referencetransaktionerne. Det er alt andet lige mere omkostningstungt at administrere 

mange små aftaler frem for en stor aftale. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at forskel i 

mængden er justeret for ved at der afregnes til en højere pris i referencetransaktioner-

ne. Forsyningstilsynet finder, at forskel i prisen på [FORTROLIGT] øre/kWh udgør 

[FORTROLIGT] pct. af prisen i referencetransaktionerne og [FORTROLIGT] pct. af 

prisen i de koncerninterne aftaler. Ifølge TPG skal der foretages en justering af referen-

cetransaktionen. Forsyningstilsynet vurderer, at justering af prisen på i alt [FORTRO-

LIGT] øre/kWh i opadgående retning udgør en pålidelig justering af forskelle i leve-

ringsmængderne, idet mængderne i referencetransaktionerne er ca. 1000 gange min-

dre end nettabsmængderne.  

 

Aftalevarighed og aftaletidspunktet 
Forsyningstilsynet finder, at aftaleperioden i referencetransaktion med [FORTROLIGT] 
dækker en 12-måneders periode fra [FORTROLIGT], som svarer til aftaleperioder i de 
koncerninterne aftaler. Referencetransaktionen er indgået den 10. maj 2016, som er 
fem måneder senere end tidspunktet for aftaleindgåelse af den koncerninterne aftale 
(4. december 2015).  Forsyningstilsynet vurderer, at aftaletidspunkterne udgør et væ-
sentligt parameter i forhold til fastprisaftaler på elmarkedet. Aftaletidspunktet i referen-
cetransaktionen og den koncerninterne aftale for 2016 er således ikke sammenlignelig. 

Den anden referencetransaktion - aftale med [FORTROLIGT] - dækker en periode fra 
[FORTROLIGT]. Forsyningstilsynet finder, at denne aftale kan sammenlignes med den 
koncerninterne aftale for kalenderåret 2016, idet aftalen også dækker 12 måneder lige-
som den koncerninterne aftale. Referencetransaktionen er dog indgået 1. marts 2016, 
som er tre måneder senere end den koncerninterne aftale (4. december 2015).  

Den tredje referencetransaktion - aftale med [FORTROLIGT] - dækker kalenderåret 
2017 og blev indgået [FORTROLIGT]. Forsyningstilsynet finder, at aftaleperioden er 
identisk med den koncerninterne aftale for kalenderåret 2017, og at aftaletidspunktet 
ligger tæt på den koncerninterne aftale, som var indgået den 23. december 2016.  
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Konklusion  

Forsyningstilsynet finder således, at aftaleperioden og aftaletidspunktet i den koncern-
interne aftale for kalenderret 2017 er mest sammenlignelige med aftale med [FOR-
TROLIGT]. Aftaletidspunktet i aftale med [FORTROLIGT] er det mest relevante sam-
menligningsgrundlag i forhold til den koncerninterne aftale for kalenderåret 2016 og kan 
anvendes som en relevant referencetransaktion. Prisfastsættelsen i de koncerninterne 
aftaler om klima-el og de koncerneksterne referencetransaktioner er i begge tilfælde 
fastpris-aftaler og er dermed identiske. Mængderne i referencetransaktionerne er me-
get lavere end mængderne i de koncerninterne aftaler om klima-el. Imidlertid vurderer 
Forsyningstilsynet, at forskel i mængden er justeret for ved at der afregnes til en højere 
pris i de to eksterne aftaler på henholdsvis [FORTROLIGT] øre/kWh og 2 øre/kWh i de 
koncerninterne aftaler.  

Forsyningstilsynet finder således, at aftale med [FORTROLIGT] udgør et pålideligt 
sammenligningsgrundlag for den koncerninterne aftale for kalenderåret 2016, og at 
aftale med [FORTROLIGT] udgør et pålideligt sammenligningsgrundlag for den kon-
cerninterne aftale for kalenderret 2017. 

VURDERING AF PRISEN FOR KLIMA-EL 

Som nævnt ovenfor kan kostplusmetoden anvendes på grundlag af oplysninger om 
præcist eller upræcist sammenlignelige referencetransaktioner, idet metoden er mindre 
følsom over for forskelle i produkterne end CUP-metode, jf. TPG pkt. 2.47. De vigtigste 
faktorer for sammenligneligheden antages at være funktioner, risici og kontraktvilkår, jf. 
TPG pkt. 2.47. Forskelle i funktioner og risici kan afspejles i omfanget og arten af de 
afholdte omkostninger, jf. TPG pkt. 2.51.  

Ved anvendelse af kostplusmetoden skal der anvendes en sammenlignelig omkost-
ningsbase i den kontrollerede transaktion og referencetransaktionerne. Der skal føres 
bevis for omkostningsbasen11. Omkostningsbasen skal fordeles på direkte og indirekte 
produktionsomkostninger og administrationsomkostninger, jf. TPG pkt. 2.53. Hvis der 
findes væsentlige forskelle mellem transaktionerne, som kan påvirke kostplus-
marginen, må der foretages justeringer for at eliminere effekten heraf, jf. TPG pkt. 2.47. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at netvirksomhedens pris for klima-el er tillagt en mark-
up. Ifølge TPG kan avancen indregnes i prisen, såfremt netvirksomheden har nytte-
værdi af den leverede serviceydelse. Nytteværditesten fordrer en forbindelse mellem 
aktiviteten og nytteværdien, jf. TPG, pkt. 7.12. Af hensyn hertil kan det være nyttigt at 
foretage en funktionsanalyse, der fastlægger forbindelsen mellem en given aktivitet og 
de enkelte selskabers funktioner, jf. TPG, pkt. 7.32.  

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S har udarbejdet en funktions- og 
risikoanalyse, hvoraf fremgår, at det er NRGI ELSALGA/S12, som er ansvarlig for leve-
ringsforpligtelse for el fra danske vindmøller med køb af VE-oprindelsesgarantier, pris-
sikring og sikkerhedsstillelse, handelsomkostning for VE-oprindelsesgarantier, admini-
stration og rådgivning. Ved prisfastsættelsen er der taget højde for, at handelsselskabet 
anvender garantier for produktion fra egne vindmøller, anvender en fastpris i hele peri-
oden og har leveringsforpligtelsen i henhold til dækning af det samlede forventede 
nettab i perioden.  

 
11 Jens Wittendorff, Transfer Pricing 2. udgave, s. 550, jf. TfS 2012, 324 BR/SKM2012.179. 

12 I 2017 er der indgået aftale med NRGI Vedvarende Energi A/S, i 2016 er der indgået aftaler med 

NRGI ELSALGA/S.  
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NRGI ELSALGA/S og NRGI Vedvarende Energi A/S har efter aftalen påtaget sig al 
risiko, herunder prissikring, i forbindelse med køb af klima-el med VE-
oprindelsesgarantier. Der er anvendt identiske kontraktvilkår både i den koncerninterne 
transaktion og referencetransaktionerne.  

Konstant Net A/S har under sagen oplyst, at nytteværdien ved køb af klima-el ligger i 
de grønne certifikater, som netvirksomheden modtager, idet det er koncernens strategi, 
at nettabet skal dækkes med klima-el. Avancen dækker handelsselskabets risiko i for-
bindelse med at fastsætte fast pris for hele perioden og levere i henhold til dækning af 
det samlede forventede forbrug af nettab i perioden.  

Forsyningstilsynet bemærker, at i kalenderåret 2016 fik Konstant Net A/S leveret VE-
oprindelsesgarantier af NRGI ELSALG A/S, som købte disse af Energi Danmark. I 
2017 købte Konstant Net A/S VE-oprindelsesgarantier direkte fra NRGI Vedvarende 
Energi A/S med aftag af energi fra koncernens vindmøller.  

Forsyningstilsynet bemærker, at den fremsendte handelsnota mellem Energi Danmark 
og NRGI ELSALG A/S for kalenderåret 2016 dokumenterer, at Energi Danmarks ind-
købspris udgjorde i alt [FORTROLIGT] øre/kWh og salgspris til NRGI ELSALG A/S 
udgjorde i alt [FORTROLIGT] øre/kWh. Der er i handelsnotaen anført, at priserne er 
repræsentative for, hvad andre erhvervskunder har betalt for sammenlignelige ydelser i 
2015. Klimavenlig afdækning er solgt som det billigste til [FORTROLIGT] øre/kWh og 
[FORTROLIGT] øre/kWh som det højeste. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S har fremsendt dokumentation for 
priser observeret i markedet (bilag 13 og bilag 15). Af bilag 13 fremgår en oversigt over 
leverandørens erhvervshandler i 2016 og 2017, som dokumenterer, at den laveste pris 
for klima-el var [FORTROLIGT] øre/kWh og den højeste pris var [FORTROLIGT] 
øre/kWh i 2016 og 2017.  

Bilag 15 er kreditnotaen af 18. april 2018 fra Energi Danmark til NRGI Renewables A/S. 
Kreditnotaen dokumenterer modregning for kalenderåret 2017 på i alt [FORTROLIGT] 
kWh til en pris på [FORTROLIGT] øre/kWh. Konstant Net A/S har under sagen oplyst, 
at kreditnotaen skulle anses som dokumentation for dei markedet observerede priser i 
2017 for VE-oprindelsesgarantier for indkøb og øvrige omkostninger (excl. markeds-
mæssig mark-up) på 1,250 øre/ kWh.  

Forsyningstilsynet bemærker, at baggrunden for prisfastsættelsen af klima-el med VE-
oprindelsesgarantier i 2017 fremgår af aftalen af 23. december 2016 (aftale om klima-el 
mellem Konstant Net A/S og NRGI Vedvarende Energi A/S for kalenderåret 2017). 
Heraf fremgår følgende: 

”Prisen for ovenstående ydelser er baseret på en konkret analyse af transaktionspar-
ternes funktioner, aktiver og risici…” 

[…] 

”Prisen for VE-oprindelsesgarantier fastsættes på baggrund af det på købstidspunktet 
gældende bedste skøn over markedsprisintervallet på mellem 0,5-3,0 øre/kWh. Hertil 
tages der højde for i prisfastsættelsen, at NRGI Vedvarende Energi A/S anvender egne 
vindmøller, stiller en fastpris i hele perioden.” 

Det er i sagen oplyst, at indkøbsprisen for selve VE-oprindelsesgaranti udgjorde 1 
øre/kWh i kalenderåret 2016. Til den pris blev der indregnet 1 øre/kWh, som dækkede 
leverandørens administrative omkostninger og en mindre avance. I 2017 udgjorde ind-



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE I SAG OM MARKEDSMÆSSIGHEDEN AF KONSTANT NET A/S’ AFTALER 

OM NETTAB I 2016 OG 2017 

 

Side 25/32 

købsprisen i alt 1,25 øre/kWh og leverandørens administrative omkostninger og avance 
udgjorde i alt 0,75 øre/ kWh. Forsyningstilsynet konstaterer, at den samlede pris ud-
gjorde 2 øre/kWh både i kalenderåret 2016 og 2017, selvom indkøbsprisen i 2017 var 
0,25 øre/kWh højere end indkøbsprisen i 2016. 

Forsyningstilsynet finder, at omkostningsbasen i forbindelse med køb af klima-el med 
VE-oprindelsesgarantier består af direkte omkostninger knyttet til køb af VE-
oprindelsesgarantier og administrative omkostninger knyttet til salget af disse. Forsy-
ningstilsynet finder, at Konstant Net A/S har dokumenteredt omkostningsgrundlaget 
ved fremsendelse af følgende dokumenter: 

Bilag 7 (handelsnota mellem Energi Danmark og NRGI ELSALG A/S for kalenderåret 
2016, som dokumenterede indkøbspris og salgspris i aftaler med uafhængige parter og 
en avance, som var indregnet i prisen). 

Bilag 13 (oversigt over NRGI ELSALG A/S’ erhvervshandler med bl.a. klima-el i 2016 
og 2017). 

Bilag 15 (kreditnotaen fra Energi Danmark til NRGI Renewables A/S, som dokumenta-
tion for omkostningsgrundlaget i 2017).  

I 2017 blev prisfastsættelsen i den koncerninterne aftale baseret på markedsprisinter-
vallet på mellem [FORTROLIGT] øre/kWh. Forsyningstilsynet har ikke i det fremsendte 
bilag 13 over erhvervshandler med klima-el identificeret en pris på [FORTROLIGT] 
øre/kWh i 2017, men identificeret den laveste pris på i alt [FORTROLIGT] øre/kWh, 
som er identisk med prisen i den koncerninterne aftale.  

Konstant Net A/S valgte dog at anvende tre referencetransaktioner som sammenlig-
ningsgrundlag. Priserne i disse referencetransaktioner var fastsat til [FORTROLIGT] 
øre/kWh og var således [FORTROLIGT] pct.pct. højere end priser i koncerninterne 
aftaler i 2016 og 2017.  

Forsyningstilsynet bemærker, at selskaberne opnår samme kostplus-marginen forud-
sat, at de påtager samme risici, og forholdet mellem den investerede kapital og produk-
tionsomkostningerne er det samme, jf. TPG, pkt. 2.59-2.60. 

Forsyningstilsynet vurderer, at leverandøren løber samme risici ved levering af klima-el 
til den koncerninterne part og til uafhængige parter. Imidlertid må leverandøren antages 
at have højere administrative omkostningerne ved administration af mange små kon-
trakter i forhold til en kontrakt med en stor leveringsmængde. Derfor vurderer Forsy-
ningstilsynet, at omkostningsgrundlaget er justeret for i den kontrollerede transaktion, 
som følger af de mindre administrationsomkostninger, som afspejles i den lavere pris i 
den kontrollerede transaktion. Hvorimod de højere priser afspejlet mindre administra-
tivomkostninger i de koncerneksterne referencetransaktioner.    

Forsyningstilsynet vurderer, at fremsendte referencetransaktioner udgør et pålideligt 
sammenligningsgrundlag.  

På baggrund af den gennemførte sammenlignelighedsanalyse, herunder omkostnings-
base, vurderer Forsyningstilsynet, at Konstant Net A/S´ aftaler om klima-el er indgået til 
markedsmæssige priser og vilkår.  
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FORSYNINGSTILSYNETS VALG AF METODE TIL AT TESTE MARKEDMSÆS-
SIGHED AF AFTALER OM FASTPRIS OG SPOTPRIS 

Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning forudsæt-
tes, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s Guidelines 
for Transfer Pricing (TPG) 13 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentations-
pligten.”14  

Forsyningstilsynet vurderer, at de fremsendte referencetransaktioner ikke kan anven-
des i forbindelse med en dokumentation efter CUP-metode, idet de indeholder væsent-
lige prisbestemmende forskelle, og det anses ikke for muligt at foretage relevante sag-
lige justeringer for disse forskelle. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at disse referen-
cetransaktioner ikke er sammenlignelige med de koncerninterne aftaler.  

Forsyningstilsynet skal derfor vælge en anden metode til at teste markedsmæssighed 
af de koncerninterne aftaler om fastpris og spotpris.  

Forsyningstilsynet finder derfor, at CUP-metode i form af en Intern-CUP ikke vil medfø-
re pålidelige resultater, jf. TPG, pkt. 2.15-2.17. 

Ifølge TPG pkt. 2.9. er det muligt at anvende andre metoder end de metoder, der er 
behandlet i TP-guidelines. 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 mar-
kedsmæssighed efter en vurdering af de konkret foreliggende sags omstændigheder. 
En anden metode må imidlertid ikke anvendes som substitution af en af OECD anbefa-
lede 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 elnetvirksomheden må være forberedt på at fremlægge dokumen-
tation 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 Konstant Net A/S’ aftaler om 
nettab. 

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.  

Forsyningspligtregulering 

Forsyningstilsynet vurderer, at i kontrolårene 2016 og 2017 var forsyningspligtregule-
ring gældende også i NRGI Net A/S’ (Konstant Net A/S) netområde. Selvom forsy-
ningspligtreguleringen udløb 1. april 2016 ved indførelsen af engrosmodellen, var der 
fortsat ni virksomheder i ni netområder, som havde en forsyningspligtbevilling gælden-
de frem til maj 2017. Energitilsynet skulle godkende prisen i disse netområder. På den-
ne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at forsyningspligtreguleringen og markeds-
prismodellen kan anvendes som en supplerende metode til at udføre en supplerende 

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris. 

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

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

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
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kontrol af markedsmæssigheden af Konstant Net A/S’ nettabsaftaler for kalenderårene 
2016 og 2017.  

Markedsprismodellen blev indført af Energitilsynet under regulering af forsyningspligts-
priser til at bestemme markedets prisniveau i forbindelse med kvartalsvis kontrol af 
priser. Modellen bygger på omfattende undersøgelse af markedspriser på el og er spe-
cifikt udviklet til elmarkedet i Danmark. Markedsprismodellen er endvidere blevet an-
vendt til at fastsætte priser i netvirksomhedens’ netområde i de kontrolår, som Forsy-
ningstilsynets stikprøvekontrol vedrørende nettab omfatter.  

Forsyningstilsynet finder endvidere, at nettabet kan sidestilles med et af de to forsy-
ningspligtprodukter, som Energitilsynet har priskontrolleret under forsyningspligten.  

Denne markedsprismodel blev tillige lagt til grund i forbindelse med Energiklagenæv-
nets afgørelse af den 16. oktober 2017 (se om afgørelsen i retsgrundlaget).  

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 med denne modifikation, at profilomkostninger medregnes i Forsyningstilsynets 
markedsprismodel.  

FORSYNINGSTILSYNETS MARKEDSPRISMODEL FOR BEREGNING AF NET-
TABSPRISEN  

Forsyningstilsynets markedsprismodel anvendes som den bedst egnede metode til at 
vurdere markedsmæssigheden af aftaler, herunder den mark-up, som blev indregnet i 
elnetvirksomhedens pris for elektricitet til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 
2017. Se mere om det under bilag 1 (Retsgrundlaget). 

Forsyningstilsynets markedsprismodel for nettab består af følgende elementer:  

- Spotpris  
- Profilomkostninger  
- Mark-up på 1,50 øre/kWh i DK1 og 1,40 øre/kWh i DK2, som Energi-

tilsynet beregnede under forsyningspligtregulering til timemålte forbru-
gere med et forbrug på over 100 MWh.  

Kvartalsprisen til ikke-timemålte kunder  

Kvartalsprisen bestod af 1) grundlastprisen for kvartalet, 2) et profiltillæg og 3) et spot-
pristillæg. 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 leve-
rance ikke er konstant over døgnet, ugen og kvartalet. Spotpristillægget indeholder 
udgifter til bl.a. balancering, portefølje-forvaltning, fakturering, administration og avan-
ce. 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 balancerings-og 
administrationsbidrag inkluderet en avance. Spottimeprislevering er udtryk for en sim-
pel gennemsigtig basisydelse, idet der i vidt omfang er tale om administrativ fakture-
rings- og balanceringsydelse fra leverandørens side uden nogle større risiko.  
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For at beregne den markedsmæssige nettabspris sammensætter Forsyningstilsynet de 
to forsyningspligtprodukter til en prismodel, der er en kombination af de to forsynings-
pligtprodukters 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 i den forbindelse, at der ved køb af prissikringsprodukter 
på NASDAQ forudsættes, at der ikke er et varieret forbrug, men et jævnt forbrug. Dette 
giver anledning til en profilomkostning. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at prismodel-
len bør indeholde et tillæg til profilomkostninger, der skal kompensere en elleverandør 
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. Det bemærkes i den 
forbindelse, at netvirksomheder fortsat vil kunne vælge at dokumentere nettab med én 
af de andre prisfastsættelsesmetoder i TP-guidelines, der således suppleres i forhold til 
aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab. 

PRISEN I KONSTANT NET A/S’ AFTALER 

Prisen i aftaler for kalenderåret 2016 

Ved mail af 2. juli 2019 fremsendte Konstant Net A/S faktura for køb af VE-
oprindelsesgarantier for kalenderåret 2016 (bilag 21). Fakturaen dokumenterede, at 
omkostninger i aftale for klima-el udgjorde i alt 1.414.000 kr. og mængden udgjorde i alt 
70.700.000 kWh. Der er således dokumenteret, at prisen for tillægsydelse klima-el 
udgjorde i alt 2 øre/kWh.  

Konstant Net A/S har tillige fremsendt bevis for, at der blev købt VE-
pprindelsesgarantier til i alt 70.700.000 kWh for kalenderåret 2016. 

Ved mail af 2. september 2020 fremsendte Konstant Net A/S fire aconto fakturaer for 
fire kvartaler i 2016 for begge netområder (bilag 22) til Forsyningstilsynet. Fakturaerne 
dokumenterer, at de samlede omkostninger i aftalen for fastpris og spotpris i kalender-
året 2016 udgjorde i alt 15.790.096 kr. Konstant Net A/S oplyste, at afregnede mæng-
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der udgjorde i alt 73.050.389 kWh. Dette medfører en enhedspris på i alt 21,61 
øre/kWh.  

På baggrund af de fremsendte fakturaer konstaterer Forsyningstilsynet tillige, at i 2016 
blev ca. 95pct. af hele nettab dækket af klima-el. De resterende 3.050.389 kWh 
(73.050.389 kWh – 70.000.000 kWh) blev ikke afdækket af klima-el. 

Prisen i aftaler for kalenderåret 2017 

Ved mail af 2. september 2020 fremsendte Konstant Net A/S fire aconto fakturaer (bilag 
22). Fakturaerne dokumenterer nettabsomkostninger på i alt 17.248.009 kr. Netvirk-
somheden oplyste, at afregnede nettab udgjorde i alt 71.421.055 kWh. Forsyningstilsy-
net finder, at dette medfører enhedsprisen på i alt 24,14 øre/kWh. 

Ved mail af 15. april 2019 fremsendte Konstant Net A/S faktura om køb af klima-el for 
kalenderåret 2017, som dokumenterede omkostninger på i alt 1.456.000 kr. (bilag 17).  
Af fakturaen fremgår ikke den købte mængde kWh, men fremgår, at afregning for leve-
ring af VE-oprindelsesgarantier i 2017 er foretaget, jf. underskrevet aftale mellem NRGi 
Vedvarende Energi A/S og NRGi NET A/S den 23. december 2016. Forsyningstilsynet 
konstaterer, at af aftalen af 23. december 2016 fremgår, at leveringsmængden er fast-
sat til 72.800.000kWh. Forsyningstilsynet finder derfor, at fakturaen dokumenterer, at 
enhedsprisen i aftalen udgjorde i alt 2 øre/kWh.  

Konstant Net A/S har tillige fremsendt certifikater, som dokumenterede, at for kalender-
året 2017 er der købt VE-oprindelsesgarantier til i alt 72.800.000 kWh. 

På baggrund af den fremsendte dokumentation – fakturaerne og VE-
oprindelsesgarantier for 2016 og 2017 - finder Forsyningstilsynet, at netvirksomheden 
fyldestgørende dokumenterede sine nettabsomkostninger i henhold til aftaler om fast-
pris og spotpris og aftaler om klima-el i kalenderårene 2016 og 2017. 

Energinets endelige afregning af nettabet for kalenderåret 2016 

Ved mail af 14. april 2020 fremsendte Energinet til Forsyningstilsynet sin endelige op-
gørelse af nettabets mængder i Konstant Net A/S’ netområde i kalenderåret 2016. 
Konstant Net A/S er beliggende i to netområder - netområde nr. 151 og nr. 245. Ener-
ginet oplyste, at nettabet i Konstant Net A/S’ netområde nr. 151 udgjorde i alt 
46.307.759 kWh, og i netområde nr. 245 udgjorde i alt 21.689.172 kWh. Forsyningstil-
synet finder, at tilsammen udgjorde nettab i begge netområder i alt 67.996.931 kWh. 

Konstant Net A/S oplyste, at der blev købt i alt 73.050.389 kWh i 2016. Forsyningstilsy-
net konstaterer, at der er en uoverensstemmelse på i alt 5.053.458 kWh.  

Forsyningstilsynet konstaterer, at Konstant Net A/S i sit reguleringsregnskab for kalen-
deråret 2016 har indberettet nettab på i alt 73.050.389 kWh (og omkostninger for nettab 
inklusiv betaling til Energinet på i alt 38.340.447 kr.). 

Forsyningstilsynet lægger de afregnede og indberettede nettabsmængder på i alt 
73.050.389 kWh til grund for sin vurdering. 

Energinets foreløbige afregning af nettabet for kalenderåret 2017 

Ved mail af 15. februar 2021 oplyste Energinet sin endelige opgørelse af nettabets-
mængder i Konstant Net A/S netområder i kalenderåret 2017 til Forsyningstilsynet. 
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Ifølge Energinets opgørelse udgjorde nettabet i Konstant Net A/S’ netområde nr. 151 i 
alt 48.234.467 kWh, og i netområde nr. 245 udgjorde i alt 20.058.593 kWh. Forsynings-
tilsynet finder, at tilsammen udgjorde nettab i begge netområder i alt 68.293.060 kWh. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Konstant Net A/S har dokumenteret køb af i alt 
71.421.055 kWh i 2017. Der er således en uoverensstemmelse på i alt 3.127.995 kWh 
mellem den opgjorte af Energinet nettabsmængde og den købte nettabsmængde. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Konstant Net A/S har i sit reguleringsregnskab for 
kalenderåret 2017 indberettet nettab på i alt 71.421.055 kWh (og omkostninger for 
nettab inklusiv betaling til Energinet på i alt 34.861.919 kr.). 

Forsyningstilsynet lægger de afregnede og indberettede nettabsmængder på i alt 
71.421.055 kWh til grund for sin vurdering. 

Mark-up og profilomkostningerne 

Forsyningstilsynet finder, at mark-up udgør den residual, der er tilbage efter man har 
trukket detailprisen fra engrosprisen (inklusiv profilomkostninger). Mark-up’en fastsæt-
tes således ved at fratrække omkostninger til indkøb af el, risikoafdækning, profilom-
kostninger og volumenrisiko fra salgsprisen på detailmarkedet. Mark-up’en skal dække 
omkostninger til bl.a. administrations og en avance. Det betyder, at alle omkostninger, 
gebyrer mv., som ikke er en del af engrospris, er en del af mark-up.  

Konstant Net  A/S driver elnetvirksomhed i prisområdet DK 1.15 Forsyningstilsynet kon-
staterer, at i kalenderåret 2016 udgjorde den gennemsnitlige Nord Pools pris i DK1 i alt 
19,85 øre/kWh, og i kalenderåret 2017 udgjorde den gennemsnitlige Nord Pools pris i 
DK1 i alt 22,37 øre/kWh.16 Det er disse priser, som Forsyningstilsynet lægger til grund 
for sin vurdering af den markedsmæssige pris for køb af el til dækning af nettab.  

Forsyningstilsynet finder, at den markedsmæssige mark-up udgør 1,50 øre/kWh i DK1, 
jf. Energitilsynets markedsprismodel (se retsgrundlaget i bilag 1). 

Dertil måtte tillægges profilomkostninger, idet virksomhederne ikke kan konkurrere på 
disse. Der er i sagen ikke oplyst profilomkostninger i Konstant Net A/S’ netområde.  

Forsyningstilsynet beregnede derfor selv profilomkostningerne i Konstant Net A/S’ net-
områder for perioden 2016-2017 på baggrund af de oplysninger, som er tilgængelige 
på Energinets hjemmeside (se beregningen af profilomkostninger i bilag 2). Profilom-
kostningerne findes ved at indhente oplysningerne om fikseret residualforbrug og 
elspotpris DK-Vest. Forsyningstilsynets beregning af profilomkostningerne fremgår af 
bilag 1 til afgørelsen, jf. bilagets afsnit om ”profilomkostninger”. 

Profilomkostningerne og mark-up i kalenderåret 2016 

Forsyningstilsynet finder, at i kalenderåret 2016 udgjorde profilomkostningerne i Kon-
stant Net A/S´ netområde nr. 151 i alt 0,6121 øre/kWh, og i netområde nr. 245 i alt 
0,6113 øre/kWh. 

 
15 Det danske elsystem består af to sammenkoblede synkronområder, Vestdanmark (DK1) og Østdan-
mark (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.  
16 https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Yearly/?view=table 
 

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Yearly/?view=table
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Det betyder, at i kalenderåret 2016 måtte NRGI ELSALG A/S oppebære en samlet 
avance på i alt 2,11 øre/kWh (mark-up på 1,50 øre/kWh+ profilomkostningerne på 0,61 
øre/kWh).  

Forsyningstilsynet finder, at NRGI ELSALG A/S har oppebåret en mark-up på i alt 1,76 
øre/kWh i kalenderåret 2016. Forsyningstilsynet er kommet frem til dette ved at trække 
Nord Pools gennemsnitlige pris i 2016 på i alt 19,85 øre/kWh fra den fakturerede pris 
på i alt 21,61 øre/kWh.  

For kalenderåret 2017 

Forsyningstilsynet finder, at i kalenderåret 2017 udgjorde profilomkostningerne i Kon-
stant Net A/S´ netområde nr. 151 i alt 0,7209 øre/kWh og i netområde nr. 245 i alt 
0,7170 øre/kWh. (Forsyningstilsynet lægger til grund profilomkostningerne i netområde 
nr. 245 på i alt 0,72 øre/kWh).  

Det betyder, at i kalenderåret 2017 måtte NRGI ELSALG A/S oppebære en samlet 
avance på i alt 2,22 øre/kWh (mark-up på 1,50 øre/kWh + profilomkostningerne på 0,72 
øre/kWh).  

Forsyningstilsynet finder, at NRGI ELSALG A/S har oppebåret en mark-up på i alt 1,77 
øre/kWh. Forsyningstilsynet er kommet frem til dette ved at trække Nord Pools gen-
nemsnitlige pris i 2017 på i alt 22,37 øre/kWh fra prisen i aftalen på i alt 24,14 øre/kWh. 

Forsyningstilsynet finder, at mark-up, som NRGI ELSALG A/S indregnede i nettabspri-
sen i 2016 og 2017 var markedsmæssige, idet de ligger under de af Forsyningstilsynet 
beregnede mark-up på henholdsvis 2,11 øre/kWh i 2016 og 2,21 øre/kWh i 2017.  

Forsyningstilsynet finder således, at Konstant Net A/S’ aftaler om fastpris og spotpris 
for kalenderåret 2016 og 2017 opfylder kravet om markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 1 
og 2, i lov om elforsyning.  

Forsyningstilsynet konstaterer, at ud over selve prisen for el på 21,61 øre/kWh i 2016 
og 24,14 øre/kWh i 2017 medregnede elhandelsselskabet 2 øre/kWh for køb af klima-el 
i 2016 og 2017. Forsyningstilsynet vurderer, at netvirksomheden har gjort rede for nyt-
teværdien ved køb af klima-el, herunder, at nettab blev dækket af klima-el i lyset af 
koncernens strategi om at understøtte udvikling af vedvarende energi.  

Forsyningstilsynet bemærker, at Energitilsynets markedsprismodel ikke omfattede kli-
ma-produkter. Denne ekstra omkostning på 2 øre/kWh indgår derfor heller ikke i Forsy-
ningstilsynets beregning af den samlede markedsmæssige pris i aftalerne.  

Forsyningstilsynet finder, at den af netvirksomheden fremsendte dokumentation har en 
så tilstrækkelig og fyldestgørende karakter, at den har kunnet danne grundlag for en 
vurdering af markedsmæssighed af aftalerne om klima-el. De fremsendte VE-
oprindelsesgarantier og fakturaer dokumenterer leveringsmængderne og omkostnin-
gerne, som er i overensstemmelse med mængderne og priserne fastsat i aftalerne om 
klima-el, jf. § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om elforsyning.  

Forsyningstilsynet finder derfor, at aftaler om klima-el med VE-oprindelsesgarantier er 
indgået til markedsmæssige priser og på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov 
om elforsyning.    
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OFFENTLIGGØRELSE  

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, jf. § 78 b i 
lov om elforsyning.  

KLAGEVEJLEDNING  
 
Eventuel klage over den endelige afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 
89 i lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at 
Forsyningstilsynets endelige afgørelse er meddelt. Energiklagenævnets kontortid kan 
have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. Nærmere information om klagefri-
sten, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af 
Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
 

Klagen indgives til:  
Energiklagenævnet  
Nævnenes Hus  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
Tlf.: 72 40 56 00  
E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Med venlig hilsen 

Peter Randrup 

Chefkonsulent 

mailto:ekn@naevneneshus.dk

