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[VEDLEGG 3 TIL AKSJONÆRAVTALEN FOR PRODUKSJONSSELSKAPET] 

 

RETNINGSLINJER/PROSEDYRE FOR PRISING OG DOKUMENTASJON AV NÆRSTÅENDE AVTALER/ 
KONSERNINTERNE TJENESTELEVERANSER I PRODUKSJONSSELSKAPET 

 

 

 

Status:    [●] 
Dokumenteier:  [Konserndirektør for Økonomi & Finans/CFO] 
Dato:    [●] 2019 

 

 

1. Bakgrunn og formål 

Hafslund E-CO (Hafslund E-CO), E-CO Energi Holding AS, Innlandet Energi Holding AS, Eidsiva Energi 
(Eidsiva) og E-CO Energi AS (Produksjonsselskapet) (samlet Partene) inngikk den [●] 2019 en 
aksjonæravtale som regulerer partenes rettigheter og forpliktelser som aksjeeiere i 
Produksjonsselskapet (Produksjonsavtalen). Hafslund E-CO konsernet betegnes som HE-konsernet i 
det følgende. Samtlige definisjoner og begreper i dette dokumentet skal ha samme betydning som i 
Produksjonsavtalen med mindre annet er eksplisitt angitt. 
 
Formålet med dette dokumentet er å beskrive retningslinjene og prosedyren som skal legges til 
grunn for prising av tjenester og transaksjoner mellom Produksjonsselskapet og/eller dets 
Datterselskap på den ene siden, og Aksjonærene og deres øvrige Nærstående på den andre siden. 

2. Nærstående-transaksjoner i Produksjonsselskapet 

HE-konsernet skal, innenfor rammene av Produksjonsavtalen, stå fritt til å organisere virksomheten i 
HE-konsernet, inkludert men ikke begrenset til Produksjonsselskapet. Dette gjelder også inngåelse 
av avtaler med Nærstående om tjenesteutveksling etc. (innenfor rammen av de begrensninger som 
er avtalt).  
 
Partene er enige om at hva gjelder større avtaler med HE-konsernet, forutsettes det gjennomført en 
beslutningsprosess i styret i Produksjonsselskapet, og dialog med Eidsiva i forkant av gjennomføring. 
Eidsiva skal ha full innsynsrett i alle avtaler mellom Produksjonsselskapet og Hafslund E-CO eller 
Hafslund E-COs Nærstående.  

3. Ansvar for at konsernintern tjenesteleveranse tilfredsstiller formkravene 

Det er tjenesteyter som har hovedansvaret for å ta initiativ ovenfor tjenestemottaker for å sørge for 
at samtlige retningslinjer angitt i dette dokumentet, herunder utarbeidelse av nødvendig 
dokumentasjon, etterleves. Det er tjenesteyter som har ansvaret for å arkivere relevant 
dokumentasjon på en betryggende måte i henhold til HE-konsernets «Policy for arkivering av 
informasjon». 

4. Hovedprinsipper 

4.1 Armlengdesprinsippet    

«Armlengdesprinsippet» er det overordnede prinsippet for internprising av produkter og tjenester, 
og som går ut på at transaksjoner mellom nærstående selskaper skal være inngått på samme vilkår 
som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige selskaper/parter under sammenlignbare 
forhold og omstendigheter (markedspris), jf. skatteloven § 13-1. Tilsvarende følger av aksjeloven 
§ 3-9 (1) og kontrollforskriften § 2-8 (6) gitt i medhold av energiloven.   
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4.2 Prinsippet om markedsmessige vilkår  

Alle transaksjoner mellom Nærstående skal skje på markedsmessige vilkår og priser i henhold til 
aksjelovens regler, herunder men ikke begrenset til aksjeloven § 3-8 som gjelder transaksjoner 
mellom selskapet og dets aksjeeiere, styremedlemmer, nærstående mv.      
 
Dersom Eidsiva er av den oppfatning at prisene i avtaler med Hafslund E-CO eller Hafslund E-COs 
Nærstående ikke er markedsmessig skal Eidsiva varsle Hafslund E-CO om dette. Hvis det ikke oppnås 
enighet om hva som er riktig pris, kan Eidsiva kreve at pris, og/eller eventuell kompensasjon, 
fastsettes av uavhengig tredjepart etter fremgangsmåten angitt under punkt 6. Tilsvarende 
rettigheter har Hafslund E-CO for avtaler mellom Produksjonsselskapet og Eidsiva eller Eidsivas 
Nærstående. 

4.3 Internprisings-dokumentasjon 

Målsettingen med internprisings-dokumentasjonen er å støtte opp under at priser og vilkår er i 
overenstemmelse med armlengdesprinsippet og markedsmessige vilkår.  
 
Internprisings-dokumentasjonen skal utarbeides i henhold til forskrift om dokumentasjon av 
prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer (2007) med hjemmel i ligningsloven 
§ 4-12, samt kontrollforskriften § 2-8 (6). I henhold til gjeldende forskriftskrav skal internprisings-
dokumentasjonen bl.a. inneholde en funksjonsanalyse (analyse av funksjoner som utføres, risiko 
forbundet med internprisingen og aktiva som partene bruker som del av transaksjonen), beskrivelse 
av valgt internprisings-metode og begrunnelse for den interne prisfastsettelsen. 
 

4.4 Prisingsmetoder 

4.4.1 SUP-metoden (sammenlignbar ukontrollert pris) 

SUP-metoden og kostplussmetoden er to anerkjente metoder for å vurdere hvorvidt priser og vilkår i 
transaksjoner mellom Nærstående er i samsvar med armlengdeprinsippet [og markedsmessige 
vilkår].  
 
SUP-metoden tar utgangspunkt i observert markedspris for sammenlignbare tjenester. SUP-metoden 
er den mest direkte metoden for fastsettelsen av markedspris, men forutsetter at det foreligger en 
observerbar markedspris og at det er tilstrekkelige opplysninger til å foreta en sammenligning 
mellom den konserninterne tjenesteleveransen og den observerte markedsprisen.  
 
Sammenligningen kan gjøres av transaksjoner mellom to uavhengige selskaper (ekstern 
sammenlignbar transaksjon), eller mellom selskapet og en ukontrollert part (intern sammenlignbar 
transaksjon).  
 
For at sammenligningen skal være meningsfull må de økonomiske omstendighetene i transaksjonene 
være tilstrekkelig sammenlignbare. Særlig fem faktorer er vesentlige for å gjøre en slik 
sammenligning: 
 

1. Beskrivelse av innholdet i tjenesten; 
2. En beskrivelse av funksjoner (tjenesten), risiko som påtas ved tjenesteytelsen og aktiva  

(f. eks. driftsmidler som brukes av tjenesteyter i tjenesteleveransen); 
3. Særlige kontraktsvilkår som er relevante for prisfastsettelsen 

(f. eks. ansvarsbegrensninger, avtalens varighet, oppsigelsesadgang, etc.); 
4. En beskrivelse av særlige økonomiske omstendigheter knyttet til tjenesteleveransen; og 
5. Særlig forretningsstrategier som kan påvirke prissettingen. 

 

4.4.2 Kostpluss-metoden 

Kostpluss-metoden tar utgangspunkt i kostnadene ved å yte en tjeneste med tillegg av en 
markedsmessig bruttomargin eller påslag. Denne bruttomarginen skal sammenlignes med marginer 
fra sammenlignbare ukontrollerte transaksjoner. 
 
Fastsettelsen av kostnadsgrunnlaget er viktig ved kostpluss-metoden. Det er kun kostnader knyttet 
til tjenesten som skal inngå i kostnadsgrunnlaget, inkludert en forholdsmessig andel av faste 
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kostnader (administrasjonskostnader, husleie, strøm, etc.). Dersom tjenesteyter yter tjenester til 
flere selskaper må de faste kostnadene fordeles på de ulike tjenesteleveransene basert på 
fordelingsnøkler, for eksempel basert på salg til de enkelte tjenestemottakerne. 

Observert brutto margin i en tjenesteleveranse mellom uavhengige parter ligger ofte i intervallet 3 
% - 12 %. Risiko ved tjenesteytelsen, hvorvidt man bruker budsjetterte eller faktiske kostnader, mv. 
vil være av betydning for fastsettelse av marginen. Se også de fem faktorer for sammenlignbarhet 
beskrevet for SUP-metoden i punkt 4.4.1, som vil gjelde tilsvarende ved vurdering av marginen i en 
kostpluss-metode.  

5. Prosess for etablering av internpriser

Følgende prosess skal gjennomføres ved etablering av prising av tjenesteleveranser: 

A. Partene skal for prisfastsettelsen bygge på metodene beskrevet i punkt 4 over.
B. Som hovedregel skal kostpluss-metoden med et påslag benyttes ved konserninterne

tjenesteleveranser.
C. En skriftlig avtale skal utarbeides sammen av de involverte parter som beskriver vilkårene

for den interne transaksjonen, inkludert pris for tjenesten.
D. Det er tjenesteyter som har hovedansvar for å ta initiativ ovenfor tjenestemottaker for å

sørge for at pris og dokumentasjon av retningslinjene etterleves. Det er tjenesteyter som
har ansvar for å arkivere dette på betryggende måte i henhold til HE-konsernets «Policy for
arkivering av informasjon».

6. Uenighet om markedsmessigheten av vilkår, herunder pris - ekspert

Dersom Eidsiva er av den oppfatning at prisene i avtaler med Hafslund E-CO eller Hafslund
E-COs Nærstående ikke er i samsvar med disse retningslinjene skal Eidsiva varsle Hafslund E-CO om
dette. Hvis det ikke oppnås enighet om hva som er riktig pris, kan Eidsiva kreve at pris, og/eller
eventuell kompensasjon, fastsettes av uavhengig tredjepart etter fremgangsmåten angitt nedenfor:

a) Dersom Eidsiva og Hafslund blir enige om prisingen og markedsmessigheten av vilkårene i
avtaler med Hafslund E-CO eller Hafslund E-COs Nærstående senest [10] Virkedager etter
Eidsivas eventuelle fremsettelse av innsigelser mot markedsmessigheten, skal hver av
Eidsiva og Hafslund E-CO kunne henvise spørsmålet til et anerkjent uavhengig
revisjonsfirma oppnevnt av Eidsiva og Hafslund E-CO i fellesskap (Eksperten), som skal
avgjøre de omtvistede punktene (om det er brudd med retningslinjene, og eventuelt hvilke
justeringer det skal lede til) med bindende virkning for Eidsiva og Hafslund E-CO i samsvar
med disse retningslinjene. Hvis Eidsiva og Hafslund E-CO ikke har blitt enige om hvem som
skal oppnevnes som Ekspert senest [20] virkedager etter innsigelsen har blitt fremsatt, kan
hver av Eidsiva og Hafslund E-CO be daglig leder i Den norske revisorforening oppnevne
Eksperten.

b) Eidsiva og Hafslund E-CO skal i samme utstrekning gis anledning til å gjøre rede for sitt syn
på de omtvistede punktene overfor Eksperten, og hver av Eidsiva og Hafslund E-CO skal
motta den annens parts innlegg til Eksperten. Eksperten skal fastsette rimelige
retningslinjer for prosedyren som ivaretar hensynet til kontradiksjon. Eksperten kan i den
utstrekning det anses nødvendig engasjere rådgivere. Ekspertens avgjørelse skal foreligge
senest [45] virkedager etter at Eksperten aksepterte oppdraget.

c) Kostnadene i forbindelse med engasjementet av Eksperten skal dekkes av Hafslund E-CO og
Eidsiva med en halvdel hver, med mindre Eksperten beslutter at en annen fordeling av
kostnadene vil være rimelig. For ordens skyld, Eidsiva og Hafslund E-CO dekker for øvrig
sine egne kostnader knyttet til en prosess som beskrevet i dette punkt 6.

Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende dersom Hafslund E-CO mener avtaler mellom 
Produksjonsselskapet og Eidsiva eller Eidsivas Nærstående ikke er markedsmessig.  
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7. Rutiner for rapportering og årlig kontroll 

Alle internpriser og disse retningslinjene/prosedyrene for prising og dokumentasjon av 
konserninterne tjenesteleveranser skal gjennomgås og underlegges årlig revisjon. 
 
[Rapporteringsrutiner TBD] 
 
 
[Vedlegg: 

• Mal på internprisings-dokumentasjon for transaksjoner med årlig kontraktsverdi over NOK 10 
millioner. Det er tjenesteleverandør som har ansvar for å utarbeide dette.] 
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