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SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet rettede den 25. september 2020 henvendelse til Thy-Mors Energi 

Elnet A/S på baggrund af en anmeldelse om, at Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke over-

holdt reglerne om særskilt identitet, idet Thy-Mors Energi Elnet A/S´ navn og logo ikke 

adskilte sig tilstrækkeligt fra Thy-Mors Energi koncernens navn og logo.  

 

På baggrund af anmeldelsen anmodede Forsyningstilsynet Thy-Mors Energi Elnet A/S 

om at redegøre for, hvordan netvirksomheden mente at leve op til reglerne om særskilt 

identitet. Forsyningstilsynet bad endvidere Thy-Mors Energi Elnet A/S om at redegøre 

for, om virksomheden på baggrund af anmeldelsen fandt anledning til at ændre navn. 

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S besvarede Forsyningstilsynets henvendelse den 20. okto-

ber 2020, og anførte vedrørende de faktiske forhold, at Thy-Mors Energi Elnet A/S dri-

ver elnet i henhold til bevilling. Thy-Mors Energi Handel A/S ejer 40 pct. af aktierne i 

goenergi A/S, og har ikke yderligere elhandelsaktivitet. Thy-Mors Energi Holding A/S 

ejer 100 pct. af ejerandelene i Thy-Mors Energi Elnet A/S og ejer 100 pct. af kapitalan-

delene i Thy-Mors Energi Handel A/S, der ejer 40 pct. af goenergi A/S.  

 

Det blev endvidere anført, at Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke er vertikalt integreret med 

elhandelsvirksomhed, som dette er defineret i § 20 b, jf. § 5, i lov om elforsyning. Thy-

Mors Energi Elnet A/S er dermed ifølge netvirksomhedens advokat ikke forpligtet til at 

være identitetsmæssigt adskilt fra de øvrige selskaber i Thy-Mors Energi koncernen 

eller andre selskaber i øvrigt. 

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S kan derfor uproblematisk anvende samme logo, ensly-

dende navne, ens layout og design på hjemmesider, årsrapporter, standardaftaler, me-

todegodkendelser mv. som resten af Thy-Mors Energi koncernen. 

 

Netvirksomhedens advokat redegjorde i brev af 25. maj 2021 for, hvad der menes 

med, at Thy-Mors Energi Handel A/S ikke har nogen selvstændig elhandelsaktivitet. 

 

Thy-Mors Energi Handel A/S har pr. 30. juni 2018 overdraget sine elkunder til goenergi 

A/S, og har dermed ikke siden udgangen af 2018 haft aktive elkunder. 
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Det blev anført, at der i forbindelse med overdragelse af alle elkunder til goenergi A/S 

blev indgået en administrations- og databehandler-aftale mellem Thy-Mors Energi 

Handel A/S og goenergi A/S, hvor Thy-Mors Energi Handel A/S leverer tjenesteydelser 

til goenergi A/S i form af kundeservice mv., således at goenergi A/S´ kunder sikres ”lo-

kal” personlig ekspedition også i Thisted og Nykøbing Mors. Der er ingen ansatte i 

Thy-Mors Energi Elnet A/S, der er involveret i de tjenesteydelser, der leveres fra Thy-

Mors Energi Handel A/S til goenergi A/S. 

 

I afgørelsesudkast af 10. september 2021 konstaterede Forsyningstilsynet, at Thy-

Mors Energi Handel A/S med ovenstående aftale med goenergi A/S leverer kundeser-

vice til elkunder i goenergi A/S. Det var dermed Forsyningstilsynets vurdering, at Thy-

Mors Energi Handel A/S udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, idet Thy-Mors Energi 

Handel A/S udfører en del af elhandelsvirksomhedens opgaver.  

 

Forsyningstilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at der ved Thy-Mors Energi Handel 

A/S´ levering af kundeservice til goenergi A/S skabes uklarhed om den særskilte iden-

titet hos elforbrugerne, idet elforbrugeren kan henvende sig personligt hos Thy-Mors 

Energi Handel A/S, hvormed der skabes en relation i forhold til de øvrige selskaber i 

Thy-Mors Energi koncernen, herunder netvirksomheden, der således ikke er identitets-

mæssigt adskilt fra de vertikalt integrerede selskaber. 

 

Det var dermed Forsyningstilsynets vurdering, at Thy-Mors Energi Elnet A/S og Thy-

Mors Energi Handel A/S er vertikalt integrerede virksomheder, jf. § 5, nr. 32, jf. § 20 b i 

lov om elforsyning, idet begge virksomheder er en del af Thy-Mors koncernen, hvor 

der drives netvirksomhed og elhandelsvirksomhed i form af levering af kundeservice til 

goenergi A/S.  

 

Forsyningstilsynet kunne konstatere, at Thy-Mors Energi Elnet A/S anvender samme 

navn og logo, herunder form, farve og skrift mv. som resten af Thy-Mors Energi kon-

cernen. 

 

Det var derfor Forsyningstilsynets vurdering, at Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke lever 

op til kravene om særskilt identitet i § 20 b i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynets afgørelsesudkast har været sendt i partshøring hos Thy-Mors 

Energi Elnet A/S fra den 10. september 2021 til den 8. oktober 2021. 

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S afviste i høringssvar af 7. oktober 2021, at Thy-Mors Energi 

Elnet A/S ved levering af serviceydelser til goenergi A/S driver elhandelsvirksomhed i 

elforsyningslovens forstand. 

 

Forsyningstilsynet har i mail af 23. november 2021 på baggrund af høringssvaret an-

modet Thy-Mors Energi Elnet A/S om en redegørelse for den ”lokale” personlige ek-

spedition i Thisted og Nykøbing Mors samt anmodet om indsendelse af billeddoku-

mentation fra ekspeditionsstederne. Thy-Mors Energi Elnet A/S har den 30. november 

2021 fremsendt den efterspurgte dokumentation. 
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Forsyningstilsynet har på baggrund af høringssvaret samt den yderligere fremsendte 

dokumentation fundet anledning til at revurdere om sagen kan danne grundlag for et 

påbud. 

 

AFGØRELSE 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke ud fra de fore-

liggende oplysninger har overtrådt reglerne om særskilt identitet i § 20 b i lov om elfor-

syning. 

 

INDSKÆRPELSE 

Forsyningstilsynet indskærper, at det vil kunne udgøre en overtrædelse af § 20 b, stk. 

1 og 2, i lov om elforsyning, såfremt der skabes uklarhed om en netvirksomheds sær-

skilte identitet i forhold til vertikalt integrerede virksomheder, hvor der drives elhandels-

virksomhed. Det skal således være tydeligt for elforbrugerne, herunder ved fysisk 

fremmøde, at der ikke er nogen sammenhæng mellem netvirksomheden og elhandels-

aktiviteter, som udøves i virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomhe-

den.  

 

REGLERNE OM SÆRSKILT IDENTITET 

Kravene om identitetsmæssig adskillelse følger af § 20 b i lov om elforsyning1, og gæl-

der for netvirksomheden og virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksom-

heden. En vertikalt integreret virksomhed er defineret i lovens § 5, nr. 32, som en virk-

somhed eller gruppe af virksomheder, som den eller de samme fysiske personer har 

ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten transmissi-

ons- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 

 

Kravene til netvirksomheders særskilte identitet er reguleret i § 20 b, stk. 1 og 2, i lov 

om elforsyning, hvoraf fremgår, at netvirksomheder skal identitetsmæssigt adskilt fra 

virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og sikre at der ikke i 

øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitets-

strategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirksomheder 

skal herudover sikre, at andre der udfører opgaver for netvirksomhedens ved opga-

vens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt 

anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. 

 

Det fremgår af bemærkningerne2 til lovforslaget til § 20 b, at det skal være klart for el-

forbrugeren, at netvirksomhedens informationer og ydelser er adskilt fra virksomheder, 

som er vertikalt integreret med netvirksomheden. Dette betyder, at der ikke må kunne 

ske forveksling. Kravet om identitetsmæssig adskillelse indebærer en adskillelse af 

navn og logo, og er et selvstændigt energiretligt krav, som skal vurderes uafhængigt at 

varemærkeretten og som er mere vidtgående end varemærkeretten. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021. 

2 Bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017. 
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Bestemmelsen indebærer, at en vertikalt integreret netvirksomhed er forpligtet til at for-

hindre enhver usikkerhed hos elforbrugerne om, at der skulle være en sammenhæng 

mellem netvirksomheden og de andre aktiviteter, herunder elproduktions- og elhan-

delsaktiviteter, som udøves i virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksom-

heden. 

 

Bestemmelsen indebærer således, at et holdingselskab, som driver konkurrenceud-

satte aktiviteter, herunder for koncernens øvrige vertikalt integrerede virksomheder el-

ler ejer selskaber, som udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, ikke kan have samme 

navn som netvirksomheden. 

 

Netvirksomhedens navn og logo, herunder form, farve og skrift mv. skal være udformet 

på en sådan måde, at det står klart for elforbrugeren, at netvirksomheden er adskilt fra 

andre vertikalt integrerede virksomheder. Dette gælder også i forbindelse med elfor-

brugernes fysiske fremmøde i elhandelsvirksomheden.   

 

Forsyningstilsynet henviser for nærmere information til vejledning om netvirksomhe-

ders særskilt identitet, der er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Thy-Mors Energi Elnet A/S, cvr.nr. 21 08 52 00. 

HØRING 

 

Det tilrettede afgørelsesudkast har været sendt i supplerende partshøring hos Thy-

Mors Energi Elnet A/S fra den 15. februar 2022 til den 4. marts 2022. 

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S har i mail af 3. marts 2022 meddelt, at virksomheden ikke 

har bemærkninger til det tilrettede afgørelsesudkast. 

 
OFFENTLIGGØRELSE 
 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-
ningstilsynet.dk, jf. § 78 b i lov om elforsyning.  
 
Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksomhed, som er adressat for afgørel-
sen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, medmindre det 
vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. 
 
Offentliggørelsen indeholder dog ikke fortrolige oplysninger, jf. § 78 b, stk. 2, i lov om 
elforsyning. 
 
Det er Forsyningstilsynets skøn, at offentliggørelse af virksomhedens navn i denne sag 
vil være af almen interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for 
virksomheden.  

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lov nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. Klagen skal være skriftlig og være 

indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Lindegaard 

Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 11 

mali@forsyningstilsynet.dk 


