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BILAG 1 / RETSGRUNDLAG 

I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørel-
sen om markedsmæssighed af Konstant Net A/S’ aftaler om nettab for 2016 og 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLERNE OM MARKEDSMÆSSIGHED i LOV OM ELFORSYNING 
 
Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhedernes aftaler, herunder koncernin-
terne aftaler, lever op til reglerne om markedsmæssighed i lov om elforsyning.1  
 
I 2016 og 2017 havde de dagældende regler i § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning2

 

følgende ordlyd:  
 
§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-
der, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår.  
Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 
Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorle-
des priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vur-
dering af prisers og vilkårs markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges Energi-
tilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke findes godtgjort, 
kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris. Den skøns-
mæssigt fastsatte pris vil blive lagt til grund for den økonomiske regulering af den kol-
lektive elforsyningsvirksomhed.  
 
Den nugældende § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning har følgende ordlyd:  
 
§ 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomhe-
der, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår.  
Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 
Kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvorle-
des priser og vilkår er fastsat. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vur-
dering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed. Dokumentationen forelægges 
Forsyningstilsynet efter anmodning. Hvis markedsmæssigheden af en aftale ikke fin-
des godtgjort, kan Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige 
pris, jf. dog stk. 3. Den skønsmæssigt fastsatte pris eller den pris, Forsyningstilsynet 
fastsætter efter regler udstedt i medfør af stk. 3, vil blive lagt til grund for den økonomi-
ske regulering af den kollektive elforsyningsvirksomhed.   

 
1 Bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. 
2 Bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2012 af lov om elforsyning, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 
2012.  
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At en aftale er markedsmæssig indebærer, at aftaleparterne anvender priser og vilkår i 
overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet 
mellem uafhængige parter.  
 
Hovedformålet med forsyningslovenes regler om markedsmæssighed er at sikre, at 
værdierne i kollektive forsyningsvirksomheder alene anvendes i overensstemmelse 
med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Herunder 
er formålet, at forhindre kollektive forsyningsvirksomheder i at købe for dyrt eller sælge 
for billigt og på denne måde overfører midler mellem interesseforbundne virksomhe-
der.  
 
Forsyningslovenes regler om markedsmæssighed supplerer således lovenes regule-
ring af net- og distributionsvirksomhedernes priser, idet forsyningslovene giver hjem-
mel til, at regulere den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomhederne. 
Det følger af § 46 stk. 2, i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 2 i lov om naturgasforsyning 
samt § 21, stk. 4, i lov om varmeforsyning.  
 
Bestemmelsen i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning indebærer, at aftaler skal foreligge i 
skriftlig form på aftaletidspunktet. Af det lovforslag, der lå til grund for vedtagelse af be-
stemmelsen i § 46, stk. 2, i lov om elforsyning, fremgår bl.a. af lovforslaget bemærknin-
ger til de enkelte bestemmelser3, at det ved opfyldelse af dokumentationskravet i for-
bindelse med indgåelse af den skriftlige aftale skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse 
af den valgte metode for sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen. Beskri-
velsen skal vedlægges aftalen som et bilag.  
 
Formålet med kravet om at lade aftalen vedlægge et bilag om prisfastsættelse er bl.a., 
at elnetvirksomheden allerede fra tidspunktet for aftaleindgåelsen gør foranstaltninger 
med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til brug for den løbende ud-
arbejdelse af dokumentation for aftalens markedsmæssighed. Kravet skal ses i sam-
menhæng med kravet om, at dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vur-
dering af prisernes og vilkårenes markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt., i lov om 
elforsyning.  
 
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. 
 
Det gældende krav om, at der skal udarbejdes og opbevares skriftlig dokumentation 
for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for elnetvirksomhedernes aftaler efter § 46, stk. 
2, i lov om elforsyning trådte i kraft ved en lovændring den 1. juli 20124.  
 
Af bemærkninger til det lovforslag, L 176, der lå til grund for lovændringen, fremgår, at 
kollektive elforsyningsvirksomheder og naturgasselskaber løbende skal sikre, at de af-
taler, de indgår, er på markedsmæssige vilkår, og at de på en solid måde kan rede-
gøre for aftalernes markedsmæssighed, samt være i besiddelse af den fornødne doku-
mentation for markedsmæssigheden af deres aftaler.  
 
Det er i forarbejderne til lov om elforsyning5

 forudsat, at Forsyningstilsynet ved vurde-
ringen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyning vil udøve sit skøn in-

 
3 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26.   

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

Energinet.dk.   

5 Folketingstidende 2011-12, L 176, Tillæg A, s. 26   
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den for rammerne af OECD’s Transfer Pricing Guidelines (”TPG”)6
 og SKATs juridiske 

vejledning ”Transfer Pricing – Dokumentationspligten.”7 Denne forudsætning har været 
gældende siden indførelsen af lov nr. 575 af 18. juni 2012, og den gjaldt derfor også 
for Radius Elnet A/S’ aftaler om køb af nettab i 2016 og 2017.  
 
Såvel TPG som SKATs Transfer Pricing-vejledning anviser fem anerkendte transfer 
pricing-metoder til dokumentation af en aftales markedsmæssighed. De fem metoder 
er den fri markedsprismetode (CUP – Comparable uncontrolled price method), videre-
salgsmetoden (resale price method), kostplus-metoden (cost plus method), den trans-
aktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM – Transactional net margin method), og 
den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (Transactional profit split method).  
 
Ved vurderingen af aftalernes markedsmæssighed efter lov om elforsyningslov forud-
sættes det, at Forsyningstilsynet vil udøve sit skøn inden for rammerne af OECD’s 
Guidelines for Transfer Pricing7

 og SKATs vejledning ”Transfer Pricing – Dokumenta-
tionspligten.”8

  

 

OECD TRANSFER PRICING GUIDELINES TIL OECD’S MODELOVERENSKOMST9 
  

OECD Transfer Pricing Guidelines til OECD’s modeloverenskomst (herefter TPG) an-
befaler fem TP-metoder for at teste, at transaktionen/aftalen er i overensstemmelse 
med et armlængdeprincip og er således indgået til markedsmæssige priser og på mar-
kedsmæssige vilkår. Der er frihed vedrørende metodevalg. Virksomheder skal dog re-
degøre for valg af metode, og beskrive, hvorfor metoden vurderes som den bedst eg-
nede til at teste aftalens markedsmæssighed.  
 
De fem metoder er den fri markedsprismetode (CUP – Comparable uncontrolled price 
method), videresalgsmetoden (resale price method), kostplus-metoden (cost plus me-
thod), den transaktionsbaserede nettoavancemetode (TNMM – Transactional net mar-
gin method), og den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (Transactional 
profit split method). 
 
Valg af TP-metode for test af markedsmæssigheden af aftaler om fastpris/spotpris 
 
I den foreliggende sag anvendte Konstant Net A/S CUP-metoden til at teste markeds-
mæssigheden af aftaler om spotpris og fastpris, som beskrives i det følgende. 

Test af markedsmæssigheden af aftaler efter CUP-metode sker ved at sammenligne 
prisen i en kontrolleret transaktion og en referencetransaktion, jf. TPG, pkt. 2.14.10 
CUP-metode har forrang for andre TPG metoder, hvis der findes præcist sammenlig-
nelige transaktioner, jf. TPG, pkt. 2.15. Ved sammenlignelighedstesten anses realydel-
serne, kontraktvilkårene og de økonomiske omstændigheder for at være de vigtigste 
faktorer, jf. TPG, pkt. 2.17. Hvis der findes væsentlige forskelle mellem transaktio-
nerne, som kan påvirke prisen, skal der justeres for at eliminere effekten heraf. Juste-
ringer skal normalt foretages af referencetransaktionen frem for den kontrollerede 

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

istrations 2017, OECD Publishing, Paris.   

7 Se SKAT’s juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.D.11.13.1, Transfer pricing dokumentationspligten - 

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

8 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 

9 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 her  

10 OECD Transfer Pricing Guidelines 2017  

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2232478
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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transaktion, jf. TPG, pkt. 3.47. En forudsætning for en korrekt anvendelse af arms-
længdeprincippet er derfor ikke blot at fremskaffe det fornødne sammenligningsgrund-
lag, men også at foretage justeringen for prisbestemmende forskelle, jf. TPG, pkt. 
1.39-1.40. Hvis der ikke er muligt at foretage en justering, reduceres pålideligheden af 
resultaterne.    

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.  
 
Ved anvendelse af en af Transfer Pricing metoder gælder, at den kontrollerede trans-
aktion er sammenlignelig med den ikke kontrollerede transaktion, når en af to betingel-
ser er opfyldt: når forskelle mellem transaktionerne ikke har væsentlig indflydelse på 
avancen, eller når det er muligt at justere for forskelle og derved gøre transaktionerne 
sammenlignelige.11  
 
Forsyningstilsynet har i det foreliggende sag vurderet, at de fremsendte reference-
transaktioner ikke kunne danne et pålideligt sammenligningsgrundlag. Forsyningstilsy-
net vurderede derfor, at CUP-metoden ikke kunne anvendes og valgte at anvende en 
alternativ metode for at kontrollere markedsmæssigheden af netvirksomhedens aftaler 
om fastpris og spotpris.  
 
Ifølge TPG pkt. 2.9. er det muligt at anvende flere metoder. 12 Det er også muligt at 
vælge en anden metode end en af de anbefalede TP-metoder, hvis en anden metode 
er bedre egnet til at teste aftalens markedsmæssighed efter en vurdering af de konkret 
foreliggende sag omstændigheder. En anden metode må imidlertid ikke anvendes som 
substitution af en af OECD anbefalede metoder, når en OECD-metode er mere anven-
delig. Valg af den bedst egnede metode og fravalg af en af OECD anbefalede metoder 
skal underbygges og være begrundet, ligesom virksomheden må være forberedt på at 
fremlægge dokumentation for den valgte metode. 
 
Forsyningstilsynet vælger en alternativ metode., jf. TPG pkt. 2.9. Se mere om det ne-
denfor under punkt ”Valg af alternativ metode”. 
 
Valg af TP-metode for test af markedsmæssigheden af aftaler om klima-el 
 
I den foreliggende sag anvendte Konstant Net A/S kostplusmetoden til at teste mar-
kedsmæssigheden af aftaler om klima-el med køb af VE-oprindelsesgarantier.  
 
Test af markedsmæssighed af aftaler efter kostplusmetoden sker ved at sammenligne 
kostplus-marginen i en kontrolleret transaktion og en referencetransaktion, jf. TPG pkt. 
2.45.13 Kostplus-marginen opgøres som bruttofortjenesten i procent af produktionsom-
kostningerne og skal kompensere selskabet for produktionsomkostningerne og efter-
lade en profit, som afspejler dets risici og den investerede kapital.14 Selskaberne opnår 
samme kostplus-marginen forudsat, at de løber samme risici og forholdet mellem den 
investerede kapital og produktionsomkostningerne er det samme.  

 
11 Se OECD Transfer Pricing Guidelines 2017, punkt 2.47 
12 Se OECD (2017), OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines for Multinational Enterprises and Tax ad-

ministrations, punkt 2.9 
13 Se OECD Transfer Pricing Guidelines (2017 versionen). 

14 Jens Wittendorff, Transfer Pricing 2. udgave, s. 543.  
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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 referen-
cetransaktioner mellem en kontrolleret og en uafhængig part at medføre mere pålide-
lige resultater, jf. TPG pkt. 2.46. De vigtigste faktorer for sammenligneligheden anta-
ges 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.  
 
Der skal anvendes en sammenlignelig omkostningsbase i den kontrollerede transak-
tion og referencetransaktionerne. Der skal føres bevis for omkostningsbasen15. Om-
kostningsbasen skal fordeles på direkte og indirekte produktionsomkostninger og ad-
ministrationsomkostninger, jf. TPG pkt. 2.53. Hvis der findes væsentlige forskelle mel-
lem transaktionerne, som kan påvirke kostplus-marginen, må der foretages justeringer 
for at eliminere effekten heraf, jf. TPG pkt. 2.47. 
 
TPG, afsnit D.1.1., pkt. 1.42-1.45, omhandler spørgsmålet om forholdet mellem den 
skriftlige aftale mellem parterne og parternes faktiske adfærd i forbindelse med de øko-
nomisker transaktioner. Det fremgår således, at det er parternes faktiske adfærd der 
bør lægges til grund ved vurderingen af fastlæggelse og vurdering af transaktionens 
omfang, karakter og markedsmæssighed. Det fremgår endvidere, at den faktiske ad-
færd, skal lægges til grund ved uoverensstemmelser mellem reguleringen efter aftalen.  
 
 
Valg af alternativ metode til test af markedsmæssigheden af aftaler om fastpris/spot-
pris 
 
Forsyningstilsynet kan vælge Forsyningstilsynets markedsprismodel som metode til at 
teste netvirksomhedens aftaler om fastpris/spotpris.  
 
Markedsprismodellen blev indført af Energitilsynet under regulering af forsyningspligts-
priser til at bestemme markedets prisniveau i forbindelse med kvartalsvis kontrol af pri-
ser. Modellen bygger på omfattende undersøgelse af markedspriser på el og er speci-
fikt udviklet til elmarkedet i Danmark. Forsyningstilsynet har dog modificeret Energitil-
synets markeds-prismodel og udviklede en prismodel, som Forsyningstilsynet lægger 
til grund for sin kontrol af markedsmæssigheden af prisen i nettabsaftalen (se mere om 
Forsyningstilsynets markedsprismodel nedenfor).  
 
Forsyningstilsynet finder endvidere, at nettabet kan sidestilles med et af de to forsy-
ningspligtprodukter, som Energitilsynet har priskontrolleret under forsyningspligten.  
 
Markedsprismodellen blev tillige lagt til grund i forbindelse med Energiklagenævnets 
afgørelse af den 16. oktober 2017 (Se om afgørelsen nedenfor, s. 21). Af afgørelsens 
afsnit om metoden fremgår:  
 
Energitilsynet har under sagen udførligt beskrevet den anvendte fremgangsmåde  
til fastlæggelse af ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leve-
ringsvilkår. Helt forenklet kan metoden beskrives således, at det tillæg (mark-up), der 
indgår i Energitilsynets metode, fremkommer ved, at Energitilsynet observerer slutbru-
gerprisen på elprodukter, der tilbydes skabelonkunder på det såkaldte åbne marked. 
Fra disse slutbrugerpriser fratrækkes engrosprisen, der fastsættes med udgangspunkt 
i terminsprisen for relevante produkter på den nordiske elbørs, Nord Pool. Herved 
fremkommer de tillæg, som detailleddet oppebærer på det såkaldte åbne marked. 
Blandt de observerede tillæg i detailleddet på det såkaldte åbne marked tages media-

 
15 Jens Wittendorff, Transfer Pricing 2. udgave, s. 550, jf. TfS 2012, 324 BR/SKM2012.179. 
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nen, der tillægges grundlastprisen på engrosmarkedet for et givet kvartal i et givet pris-
område (Øst/Vestdanmark). Grundlastprisen for priskontrollen for 1. kvartal 2005 base-
rer sig på prisen på prissikringskontrakter på engrosmarkedet (terminsprisen) på tids-
punktet for virksomhedernes anmeldelse af forsyningspligtpriserne, senest den 16. de-
cember 2004.  
[…]  
Energiklagenævnet har foretaget en nærmere vurdering af den af Energitilsynet  
anvendte fremgangsmåde ved priskontrollen.  
Energiklagenævnet finder ikke, at der ved ændringen af elforsyningslovens § 72 var en 
forhåndsformodning for, at markedet for forsyningspligtprodukter uden videre ville fun-
gere. Energitilsynet blev således pålagt at gribe ind over for priser, der ikke var i over-
ensstemmelse med elforsyningslovens § 72, stk. 1-4, og meddele pålæg om omgå-
ende ændring. Energiklagenævnet finder det derfor berettiget, at Energitilsynet søger 
at fastlægge ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvil-
kår” og griber ind over for priser, der er for høje i forhold hertil. Den af Energitilsynet 
anvendte fremgangsmåde opfylder de intentioner, der er fastlagt med loven, og pris-
kontrollen er udøvet sagligt.”  
 
 
Forsyningstilsynets har i sin praksis modificeret Energitilsynets markedsprismodel, se 
herom under afsnittet Forsyningstilsynets praksis i sager om køb af el til dækning af 
nettab, jf. s.14 f. herom. 

 
Profilomkostningerne - Energitilsynets afgørelse af den 26. november 2015  

Profilomkostningerne dækker leverandørens ekstra omkostninger i forbindelse med, at 
elforbruget ikke er jævnt fordelt over et døgn.  
 
Energitilsynets afgørelse i sag nr. 15/06166 indeholder en model til identifikation af 
markedets prisniveau, hvori fremgår, at engrosprisen findes ved at trække mark-up og 
profilomkostningerne fra detailprisen.  
 
Forsyningstilsynet finder derfor, at profilomkostningerne må indregnes i prisen sam-
men med mark-up’ en. Forsyningstilsynet anvender følgende formel til beregning af 
profilomkostningerne: 
 
 

.Time Spotpris Residualforbrug 

1 p1 x1 

   

I pi xi 

   

8760 P8760 X8760 

 
Simpelt gennemsnit:       

∑ 𝑝𝑖
8760
𝑖=1

8760
 

 
Volumenvægtet gennemsnit:     

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖
8760
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
8760
𝑖=1

 

 
Profilomkostninger for et år er givet ved: Volumenvægtet gennemsnit fratrukket simpelt 
gennemsnit. 
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NETVIRKSOMHEDERS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILSTRÆKKELIG OG EF-
FEKTIV TRANSPORT  
 
Omkostninger til at købe el til dækning af nettab er en følge af netvirksomheders for-
pligtelse til at sikre en tilstrækkelig transport af elektricitet er reguleret af § 20 i lov om 
elforsyning.  
 
§ 20 i lov om elforsyning lyder:  
 
§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv trans-
port af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder  
1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent om-
fang,  
2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet,  
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elek-tri-
citet i elforsyningsnettet og  
4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 
 
Bestemmelsen indebærer, at det elektricitetstab (nettab), der opstår ved distribution af 
el i distributionsnettene, skal dækkes ved netvirksomhedens køb af el, der svarer til det 
opståede tab.  
Spørgsmålet om, hvilke omkostninger der kan indregnes i de priser, som netvirksom-
heden kan opkræve hos elforbrugere, herunder omkostninger til nettab reguleres bl.a. 
af § 69, stk. 1, i lov om elforsyning, som lyder:  
 
§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en 
indtægtsramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med 
henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den be-
villingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital.  
Hvordan omkostninger til nettab nærmere indregnes i indtægtsrammen reguleres af § 
69, stk. 4, nr. 2, i lov om elforsyning.  
 
§ 69, stk. 4, nr. 2, i lov om elforsyning lyder:  
§ 69. …  
[…]  
Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige ju-ste-
ringer uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen:  
[..]  
2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, jf. § 22, 
stk. 1, nr. 5.  
[..]  
Bestemmelsen indebærer, at omkostninger til dækning af nettab indgår i netvirksom-
hedens indtægtsramme uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen. Det be-
tyder bl.a., at omkostninger til dækning af nettab kan opkræves i forholdet 1:1 hos for-
brugerne.  
 
REGULERINGEN GÆLDENDE I KONTROLÅRENE 2016 OG 2017  

FORSYNINGSPLIGT  
 
I en årrække har alle elkunder – både private og erhvervsmæssige - været omfattet af 
en forsyningspligt. Det betød, at alle, der ikke gjorde brug af det frie leverandørvalg, 
automatisk fik elektricitet leveret fra det lokale forsyningspligtselskab. Prisen fra forsy-
ningspligtselskabet var oprindelig fastsat af Energitilsynet.  
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I 2012 blev reglerne om tildeling af bevillinger til forsyningspligtige virksomheder på 
både elforsyningsområdet og naturgasforsyningsområdet ændret. Ændringen betyd, at 
bevillinger til forsyningspligtsvirksomhed fremover skulle tildeles efter udbud.  
Imidlertid var forsyningspligtbevillinger i nogle netområder gældende frem til maj 2017. 
Disse forsyningspligtbevillinger var således ikke omfattet af krav om udbud.  
 
Forsyningspligten blev afskaffet den 1. april 2016 med indførelse af den nye markeds-
model – den såkaldte engrosmodellen.  
 
I det følgende gennemgås daværende forsyningspligtregulering idet Forsyningstilsy-
nets stikprøvekontrol af Konstant Net A/S’ nettabsaftale omfatter kontrolårerne 2016 
og 2017.   
 

Spørgsmålet om forsyningspligt var reguleret i dagældende § 72 i lov om elforsyning, 
jf. bekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 af lov om elforsyning. Bestemmel-
sen lød:  
 
§ 72. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden 
udbud efter § 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens 
egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte erhvervsdrivende forbru-
gere og ikkeerhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverdage før 
et kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal modsvare markedets 
prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  
Stk. 2. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden 
udbud efter § 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens 
egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte erhvervsdrivende forbrugere, 
hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden elleverandør er ophørt, 
fastsættes til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbruge-
ren aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og administrationsbidrag.  
Stk. 3. Ikkeerhvervsdrivende timemålte forbrugere skal tilbydes tilsvarende leverancer 
som nævnt i stk. 2.  
Stk. 4. Der kan fra forbrugere, som forsynes uden forudgående varsel, og hvis forbrug 
samlet udgør en større andel af virksomhedens leverance i dens egenskab af forsy-
ningspligtig virksomhed, opkræves et engangsbeløb til uforudsete balanceringsom-
kostninger.  
Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalings-
villighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for be-
taling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsmini-
steren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsynings-
pligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af 
elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig 
betaling for allerede afholdt forbrug  
Stk. 6. Energitilsynet fastsætter det maksimale balancerings- og administrationsbidrag, 
som en virksomhed med forsyningspligt kan opkræve i medfør af stk. 2 og 3.”  
Stk. 7. De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Ener-
gitilsynet. Energitilsynet offentliggør senest 7 hverdage efter anmeldelsesfristens udløb 
en oversigt over de i stk. 1 nævnte priser.  
Stk. 8. Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitilsynet finder, 
at priserne er i strid med stk. 1-4, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af pri-
serne. Klage over Energitilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virkning.  
 
Energiklagenævnets afgørelse af den 16. oktober 2007 (J.nr.:11-272. Eksp.nr.: 
32253)  
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Energiklagenævnet stadfæstede i klagesagen Energitilsynets afgørelse af 28. decem-
ber 2004.16

 Sagen handlede om en klage fra Dansk Energi, der klagede over Energitil-
synets afgørelser om regulering af de af virksomhederne udmeldte forsyningspligtpri-
ser for 1. kvartal 2005. Det drejer sig dels om regulering af den faste kvartalsvise forsy-
ningspligtpris til ikke-timemålte forbrugere (kvartalsprisproduktet), dels om regulering 
af balancerings- og administrationsbidraget, der tillægges timespotprisen for elektricitet 
til timemålte forbrugere (spotprisproduktet).  
 
Af Energiklagenævnets afgørelse, s. 1, fremgår bl.a.:  
”…  
Kvartalsprisproduktet er en fast tarif, der ikke kan reguleres i løbet af kvartalet,  
for en forsyningspligtig virksomheds levering af elektricitet til ikketimemålte  
erhvervsdrivende forbrugere og ikke erhvervsdrivende forbrugere,  
jf. elforsyningslovens § 72, stk. 1.  
Spotprisproduktet er et en forsyningspligtig virksomheds levering af elektricitet til  
timemålte forbrugere til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde,  
hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og  
administrationsbidrag, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 2, 3 og 5.  
…”  
Videre fremgår om Energiklagenævnets bemærkninger på s. 34 ff.  
”…  
Ad Kvartalsprisproduktet  
 
”Det fremgår af elforsyningslovens § 72, stk. 1, 2. pkt., at de priser for kvartalsprispro-
duktet, som de forsyningspligtige virksomheder udmelder, ”... skal  
modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  
Ved kontrollen af de forsyningspligtige virksomheders udmeldte priser for 1.  
kvartal 2005 har Energitilsynet fastlagt markedets prisniveau ved hjælp af en  
nærmere bestemt metode.  
[…]  
Energitilsynet har under sagen udførligt beskrevet den anvendte fremgangsmåde  
til fastlæggelse af ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leve-
ringsvilkår.  
 
Helt forenklet kan metoden beskrives således, at det tillæg (mark-up), der indgår i 
Energitilsynets metode, fremkommer ved, at Energitilsynet observerer slutbrugerprisen 
på elprodukter, der tilbydes skabelonkunder på det såkaldte åbne marked. Fra disse 
slutbrugerpriser fratrækkes engrosprisen, der fastsættes med udgangspunkt i termins-
prisen for relevante produkter på den nordiske elbørs, Nord Pool. Herved fremkommer 
de tillæg, som detailleddet oppebærer på det såkaldte åbne marked. Blandt de obser-
verede tillæg i detailleddet på det såkaldte åbne marked tages medianen, der tillægges 
grundlastprisen på engrosmarkedet for et givet kvartal i et givet prisområde (Øst/Vest-
danmark). Grundlastprisen for priskontrollen for 1. kvartal 2005 baserer sig på prisen 
på prissikringskontrakter på engrosmarkedet (terminsprisen) på tidspunktet for virk-
somhedernes anmeldelse af forsyningspligtpriserne, senest den 16. december 2004.  
[…]  
Energiklagenævnet har foretaget en nærmere vurdering af den af Energitilsynet  
anvendte fremgangsmåde ved priskontrollen.  
Energiklagenævnet finder ikke, at der ved ændringen af elforsyningslovens § 72 var en 
forhåndsformodning for, at markedet for forsyningspligtprodukter uden videre ville fun-
gere. Energitilsynet blev således pålagt at gribe ind over for priser, der ikke var i over-

 
16 Idet markedet for forsyningspligtige elprodukter ikke var kendetegnet ved konkurrence, da der kun 
var et for-syningspligtprodukt i hvert område, indførte Energitilsynet en markedsprismodel til at be-
stemme markedets prisniveau i forbindelse med den kvartalsvise priskontrol. Markedsprismodellen 
blev udviklet til at opfylde de lovmæssige krav til priskontrollen. Energiklagenævnet stadfæstede tilsy  
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ensstemmelse med elforsyningslovens § 72, stk. 1-4, og meddele pålæg om omgå-
ende ændring. Energiklagenævnet finder det derfor berettiget, at Energitilsynet søger 
at fastlægge ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvil-
kår” og griber ind over for priser, der er for høje i forhold hertil. Den af Energitilsynet 
anvendte fremgangsmåde opfylder de intentioner, der er fastlagt med loven, og pris-
kontrollen er udøvet sagligt.  
 
 
[…]  
Ad spotprisproduktet  
 
Ved reguleringen af den anmeldte forsyningspligtpris for spotprisproduktet for 1. kvar-
tal 2005 har Energitilsynet ved fastsættelsen af det maksimale balancerings- og admi-
nistrationshonorar anvendt en fremgangsmåde, der ved inddragelse af relevante spot-
pristillæg gør det muligt at bestemme ”markedets prisniveau for tilsvarende forbrugs-
segmenter og leveringsvilkår”.  
 
Energiklagenævnet har ligeledes foretaget en nærmere vurdering af denne fremgangs-
måde og finder af de af Energitilsynet anførte grunde, at metoden har den fornødne 
hjemmel i elforsyningslovens § 72. Nævnet finder i den forbindelse ikke, at Energitilsy-
nets brug af information fra det norske marked kan anfægtes.  
Dansk Energi har endvidere gjort gældende, at det fastsatte tillæg (mark-up) er mar-
kant for lavt, samt at det ikke er markedsbaseret, og at det er ødelæggende for et vel-
fungerende marked.  
 
Energitilsynet har bestridt dette.  
 
Af de grunde, der er anført ovenfor om størrelsen af tillægget ved priskontrollen af 
kvartalsprisproduktet, finder Energiklagenævnet, at størrelsen af tillægget er passende 
fastsat.  
…”  
Afgørelsen indebærer, at mark-up på 6,72 øre/kWh for DK 1 var beregnet for ikke-
timemålte forsyningspligtkunder med forbrug under 100 MWh, hvori mark-up for time-
målte kunder med forbrug over 100 MWh var beregnet til 1,5 øre/kWh for DK 1.   
 
LEVERINGSPLIGTEN  
 
Forsyningspligten blev erstattet af leveringspligten den 1. april 2016. Imidlertid var der 
stadigvæk netområder, hvis forsyningspligtbevilling løb frem til 2. kvartal 2017. En for-
syningspligtbevilling hørte til et netområde, men var meddelt handelsselskaberne. Til 
de handelsselskaber, hvis forsyningspligtbevilling ikke ophørte, meddelte Energitilsy-
net en afgørelse vedrørende priskontrol for 1. kvartal 2017(se sagsnr. 16/13554).  
Energitilsynet godkendte et balancerings- og administrationsbidrag til 15,00 DKK/MWh 
for Vestdanmark (DK1) og 14,00 DKK/MWh i Østdanmark (DK2).  
 
Til virksomheder, hvis forsyningspligtbevilling ophørte, udmeldte Energitilsynet en 
maksimal mark-up på sin hjemmeside, idet Forsyningstilsynet betragtede den an-
vendte mark-up for forsyningspligtprodukter som markedsmæssig, og som derfor 
kunne anvendes ved prisfastsættelsen af de andre produkter.  
 
OPRINDELSESGARANTI FOR VE-ELEKTRICITET  
 
Af § 1 i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet17

 fremgår en legal de-
finition af begrebet oprindelsesgaranti for VE-elektricitet (VE-oprindelsesgaranti). Be-
kendtgørelsens § 1, stk. 1, lyder:  

 
17 Bekendtgørelse nr. 1323 af 30.november 2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet. 
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§ 1. Ved oprindelsesgaranti for VE-elektricitet forstås i denne bekendtgørelse et elek-
tronisk 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 eller biogas. 
  
Bestemmelsen indebærer, at certifikatet ”oprindelsesgaranti for VE-elektricitet” er do-
kumentation for, at en bestemt mængde energi er aftaget fra vedvarende energikilder.  
 
Spørgsmålet om, hvilket formål oprindelsesgaranti kan anvendes til og i hvilke stør-
relse en oprindelsesgaranti kan udstedes, er reguleret i bekendtgørelsens § 2, som ly-
der:  
 
§ 2. Efter anmodning fra en elproducent udsteder Energinet.dk oprindelsesgaranti, jf. § 
3, for produktion af VE-elektricitet, som  
1) leveres fra et elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet eller  
2) anvendes til elproducentens egetforbrug af elektricitet.  
Stk. 2. En oprindelsesgaranti skal være af standardstørrelsen 1 MWh. Oprindelses-ga-
rantier udstedes for elproduktion i en kalendermåned. Hvis elproduktionen i en må-ned 
ikke svarer til 1 MWh, udstedes en oprindelsesgaranti i den måned, hvor elproduk-tio-
nen svarer til 1 MWh.  
Stk. 3. Der kan kun udstedes én oprindelsesgaranti for hver MWh elproduktion, som er 
leveret eller anvendt som nævnt i stk. 1.  
 
Spørgsmålet om årlig anvendelse og annullering af VE-oprindelsesgaranti er reguleret 
i bekendtgørelsens § 6.  
 
Bekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2, lyder:  
 
§ 6. Enhver brug af en oprindelsesgaranti skal finde sted senest 12 måneder efter den 
kalendermåned, hvori produktionen af den omhandlede elektricitet har fundet sted, jf. § 
2, stk. 2.  
Stk. 2. En oprindelsesgaranti skal annulleres af den, der anvender oprindelsesgaran-
tien med henblik på dokumentation som nævnt i § 1, stk. 1. Annulleringen sker efter 
retningslinjer fastsat af Energinet.dk.  
 
Bestemmelsen indebærer således, at gyldigheden af VE-oprindelsesgaranti er be-
grænset til et år, og at annullering af certifikatet kan bruges som dokumentation for et 
forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder.  
 
Energinets retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for VE-elektrici-
tet18

  

 
Af Energinets retningslinjer, afsnit 2.2, om formålet med oprindelsesgarantier fremgår, 
at oprindelsesgarantierne kan anvendes, når en elhandelsvirksomhed skal deklarere 
sin elleverance til en slutkunde. 
  
Af Energinets retningslinjer, afsnit 2.5., fremgår følgende:  
”Når en elektronisk oprindelsesgaranti registreres som anvendt, annulleres den. Det er 
en proces, som ejeren af oprindelsesgarantien selv initierer, og medfører, at oprindel-
sesgarantien ikke længere kan omsættes, men kun bruges som dokumentation for et 
forbrug af en specificeret mængde el.  

 
18 Energinets retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for VE-elektricitet, version 1.4 af 1. januar 

2012  
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Systemet, der håndterer de elektroniske oprindelsesgarantier, kan danne et dokument 
”Cancellation Statement”, som indeholder oprindelsesgarantiens oplysninger og en 
tekst, som ejeren selv vælger. Teksten skal beskrive et formål, det vil sige, hvilken elle-
verance oprindelsesgarantien skal dokumentere (f.eks. kunde, land, forbrugsår).”  
 
Spørgsmålet om mærkning og deklarering af energiforbruget er bl.a. reguleret i be-
kendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørel-
sen), jf. bekendtgørelse nr. 1322 af 30. november 2010. af bekendtgørelsens §§ 7 og 8 
fremgår følgende:  
 
§ 7. En elhandelsvirksomhed som nævnt i § 4, stk. 1, skal senest den 1. juli hvert år 
udarbejde en individuel deklaration, som viser brændselssammensætning og miljøpå-
virkning for elektricitet, som leveres ifølge en speciel leveringsaftale.  
Stk. 2. Hvis det fremgår af annonceringen eller faktureringen, at elleveringen kun for 
en nærmere angiven andel adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det 
sammenhængende elforsyningssystem, skal brændselssammensætningen kun doku-
menteres særskilt for denne andel. For øvrige brændsler lægges den forholdsvise 
brændselssammensætning i den generelle deklaration til grund, jf. § 6.  
Stk. 3. Deklarationen udarbejdes på grundlag af elhandelsvirksomhedens dokumenta-
tion for brændselssammensætning som nævnt i § 8 og uden beregning af nettab. Stk. 
4. Ved udarbejdelsen skal elhandelsvirksomheden anvende regneark, som er ud-ar-
bejdet af Energinet.dk, med standardværdier af miljøpåvirkninger, jf. § 6, stk. 2. Reg-
neark offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.  
 
§ 8. En elhandelsvirksomhed skal dokumentere brændselssammensætningen i en in-
dividuel deklaration som nævnt i stk. 2-5.  
Stk. 2. Med henblik på at dokumentere levering af VE-elektricitet, for hvilken der udste-
des oprindelsesgaranti efter regler, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, skal elhan-
delsvirksomheden annullere oprindelsesgarantier for en tilsvarende mængde VE-elek-
tricitet i overensstemmelse med bestemmelser herom i bekendtgørelse om oprindel-
sesgaranti for VE-elektricitet.  
Stk. 3. Med henblik på at dokumentere levering af elektricitet fra højeffektiv kraftvarme-
produktion, for hvilken der udstedes oprindelsesgaranti efter regler, der gennemfører 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme 
af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter kraftvarme på det indre 
energimarked, skal elhandelsvirksomheden indsende oprindelsesgarantier for en til-
svarende mængde elektricitet til Energinet.dk med anmodning om at registrere, at ga-
rantierne er anvendt som dokumentation, jf. bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for 
elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.  
Stk. 4. Annullation som nævnt i stk. 2 og anmodning som nævnt i stk. 3 skal ske se-
nest den 31. marts i det år, hvor deklarationen udarbejdes.  
Stk. 5. Ved en levering af elektricitet, som ikke omfattes af oprindelsesgarantier som 
nævnt i stk. 2 og 3, skal elhandelsvirksomheden dokumentere brændselsanvendelsen 
ved kontrakter for virksomhedens køb af pågældende mængde elektricitet eller på an-
den fyldestgørende måde.  
Stk. 6. Energinet.dk udarbejder retningslinier for dokumentation som nævnt i stk. 2-5. 

 
FORSYNINGSTILSYNETS PRAKSIS PÅ OMRÅDET 
 
Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse i sag om markedsmæssigheden af: 
  

- TREFOR EL-NET A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 
2017 (Afgørelse af 9. juni 2020, sagsnr. 18/14180). 

- Flow ELNET A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017 
(Afgørelse af 29. januar 2021, sagsnr. 18/14182). 

- Radius Elnet A/S’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017 
(Afgørelse af 10. februar 2021, sagsnr. 18/14173). 
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- Kibæk Elværk A.M.B.A.s’ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 
2017 (Afgørelse af 3. marts 2021, sagsnr. 18/14184). 

 
I sag om RADIUS El-net A/S afsluttede Forsyningstilsynet sagen, idet netvirksomhe-
dens dokumentation var af så tilstrækkelig karakter og omfang, at den kunne danne 
grund for Forsyningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed.  
 
I sag om TREFOR EL-NET A/S, FLOW ELNET A/S og Kibæk Elværk A.M.B.A. har 
Forsyningstilsynet nedsat priserne i aftalerne. Forsyningstilsynet lagde til grund davæ-
rende forsyningspligtregulering, idet netvirksomhederne havde tilsidesat elforsynings-
lovens krav om at udarbejde et bilag med beskrivelse af en Transfer Pricing metode 
samt at prisfastsættelsen i TREFOR EL-NET A/S’ og FLOW ELNET A/S’ aftaler var 
baseret på forsyningspligtpriser.  
 
Forsyningstilsynet anvendte forsyningspligtreguleringen som en alternativ metode19 og 
tog udgangspunkt i den markedsprismodel, som Energitilsynet udviklede under forsy-
ningspligtregulering af to forsyningspligtprodukter.20  
 
Denne model indeholder følgende elementer:  
 

 Kvartalsprisen til ikke-timemålte kunder   
Kvartalsprisen bestod af 1) grundlastprisen for kvartalet, 2) et profiltillæg og 3) 
et spotpristillæg. Grundlastprisen (terminsprisen) som afspejler markedsprisen 
for et givent kvartal er bygget på terminskontrakter for systempris og CFD 
(contract for difference). Energitilsynet lagde et profiltillæg til grundlastprisen, 
som afspejler, at forbruget af den forsyningspligtige leverance ikke er konstant 
over døgnet, ugen og kvartalet. Spotpristillægget indeholder udgifter til bl.a. 
balancering, porteføljeforvaltning, fakturering, administration og avance. Spot-
pristillægget relaterer sig ikke til den finansielle prissikring.  
 

 Elprisen til timemålte kunder-spotprisproduktet 
Prisen er beregnet på baggrund af 1) timeprisen på elspot og 2) en balance-
rings-og administrationsbidrag inkluderet en rimelig avance. Spottimeprisleve-
ring er udtryk for en simpel gennemsigtig basisydelse, idet der i stort omfang 
er tale om administrativ fakturerings- og balanceringsydelse fra leverandørens 
side uden nogle større risiko.  

 
For at kunne beregne den markedsmæssige nettabspris kombinerede Forsyningstilsy-
net de to markedsprismodeller – en prismodel for et forsyningspligtprodukt for time-
målte forbrugere (med et forbrug på over 100 MWh) og en prismodel til forsyningspligt-
produkt for ikke-timemålte forbrugere (med et forbrug på under 100 MWh). Forsynings-
tilsynet vurderede, at nettab grundet sin størrelse kunne sidestilles med et forsynings-
pligtprodukt til timemålte forbrugere med et forbrug på over 100 MWh. Markedsprismo-
del for dette produkt består af to priselementer – spotpris og balancerings- og admini-
strationsbidrag.  
 
Imidlertid vurderede Forsyningstilsynet, at denne prismodel ikke tog højde for omkost-
ninger relaterede til den finansielle prissikring, herunder, at forbruget af den forsynings-
pligtige leverance ikke var konstant over døgnet, ugen og kvartalet. Forsyningstilsynet 
kombinerede derfor denne markedsprismodel med en markedsprismodel for et forsy-
ningspligtprodukt til forbrugere med et forbrug på under 100 MWh og tilføjede et profil-
tillæg, som afspejlede omkostninger knyttet til et ujævnt forbrug.  
 

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

20 Se Energitilsynets vejledning vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter punkt 8.2.2.1-8.2.2.3 
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Forsyningstilsynets markedsprismodel for nettab består af følende elementer: 
 

 spotprisen  

 balancerings- og administrationsbidrag  

 profilomkostningerne  
 
Forsyningstilsynet supplerede således TP-guidelines med en prismodel for nettab. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at netvirksomheder fortsat vil kunne vælge at doku-
mentere nettab med én af de andre prisfastsættelsesmetoder i TP-guidelines, der såle-
des suppleres i forhold til aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab. 
 
 
OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN 
 
Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til reglerne i lov om el-
forsyning på tilsynets hjemmeside, jf. § 78 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynets 
offentliggørelse kan, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, 
omfatte virksomhedens navn. Offentliggørelse af virksomhedens navn kan dog ikke 
ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.  
 
 
 

 


