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Resume Energitilsynet har truffet afgørelse om to spørgsmål fra Tekniq, In-

stallatørernes Organisation, vedrørende koncernforbundne selskabers ad-

gang til informationer i netselskabet og vedrørende koncernforbundne sel-

skabers muligheder for at benytte sig af et netselskabs informations- eller 

regningsudsendelse til samtidig markedsføring af kommercielle aktiviteter. 

 

Resumé 

1. Tekniq, Installatørernes Organisation, har den 31. juli 2003 bedt Energitilsynet 

om at vurdere en række spørgsmål om informationsoverdragelse og om kommer-

ciel adgang til fællesudsendelse. Organisationen finder, at selskabernes markeds-

rettede aktiviteter selv om de tager udgangspunkt i energiselskabernes kommerci-

elle afdelinger, er baseret på oplysninger fra netselskaberne eller fællesudnyttelse 

af oplysninger mellem koncernforbundne selskaber.  

 

 

2. I den forbindelse rejser organisationen to spørgsmål, som ønskes behandlet af 

Energitilsynet: 

 koncernforbundne selskabers adgang til informationer i netselskabet  

 koncernforbundne selskabers muligheder for at benytte sig af et netsel-

skabs informations- eller regningsudsendelse til samtidig markedsføring af 

kommercielle aktiviteter. 

 

3. Sekretariatet anser ikke de oplysninger, som den konkrete sag omhandler, som 

"kommercielt følsomme oplysninger", jf. elforsyningslovens § 84a. Der er tale om 

almindelige adresseoplysninger og om bygningsoplysning om opvarmningsfor-

hold, som kan hentes i BBR-registret.  

 

4. Sekretariatet finder ikke, at der er hjemmel i elforsyningsloven til at begrænse 

netselskaberne informations- og regningsudsendelse, således at der ikke medtages 

materiale (kuvertfyld) fra andre virksomheder i koncernen. I mange tilfælde vil 

regningsudsendelse ske fra virksomheder, som falder helt uden for elforsyningslo-

vens bestemmelser.  
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5. Energitilsynet finder dog, at det vil være hensigtsmæssigt at påpege krydssubsi-

dieringsproblematikken over for selskaberne. Dvs., at søster-/datterselskaberne 

overtagelse af adresselister og andet ikke-fortroligt materiale sker på markeds-

mæssige vilkår, jf. lovens § 46, stk. 4. Og tilsvarende at en eventuel brug af mu-

lighederne for at få materiale samsendt (som kuvertfyld) sker på markedsmæssige 

vilkår.  

 

6. Selskaberne skal sikre sig et egentlig grundlag for overdragelsen af oplysninger 

eller udførelse af opgaver, som vil kunne fremlægges for Energitilsynet som do-

kumentation for at der ikke sker krydssubsidiering, jf. § 46, stk.4.  

 

 
AFGØRELSE 
7. Det meddeles Tekniq, Installatørernes Organisation, at Energitilsynet ikke på 

det foreliggende grundlag finder, at der er tale om overdragelse af oplysninger i 

strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, jf. lovens § 84a.  

 

8. Det meddeles Tekniq, Installatørernes Organisation, at Energitilsynet ikke fin-

der, at der er hjemmel i elforsyningsloven til at fastsætte særlige regler for virk-

somhedernes udsendelse af informationsmateriale.  

 

9. Samtidig henledes Tekniq, Installatørernes Organisations opmærksomhed på, at 

dele af problemstillingerne evt. kan henhøre under konkurrenceloven, markedsfø-

ringsloven og persondataloven.  

 

10. Energiselskaberne orienteres om, at de skal sikre sig et egentlig grundlag for 

overdragelsen af oplysninger eller udførelse af opgaver, som vil kunne fremlægges 

for Energitilsynet som dokumentation for at der ikke sker krydssubsidiering, jf. § 

46, stk.4.  

 

11. Tilsynet vil derfor ikke foretage videre i klagesagen.  

 
SAGSFREMSTILLING 
KLAGERENS SYNSPUNKTER 

12. Tekniq, Installatørernes Organisation, har den 31. juli 2003 bedt Energitilsynet 

om at vurdere en række spørgsmål om informationsoverdragelse og om kommer-

ciel adgang til fællesudsendelse.  

 

13. Tekniq peger på, at organisationen har konstateret en væsentlig kommerciali-

sering af energiselskabernes ydelser. De markedsrettede aktiviteter tager udgangs-

punkt i energiselskabernes kommercielle afdelinger, men er baseret på oplysninger 

fra netselskaberne eller fællesudnyttelse af oplysninger mellem koncernforbundne 

selskaber.  
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14. I den forbindelse rejser organisationen to spørgsmål, som ønskes behandlet af 

Energitilsynet: 

 koncernforbundne selskabers adgang til informationer i netselskabet  

 koncernforbundne selskabers muligheder for at benytte sig af et netsel-

skabs informations- eller regningsudsendelse til samtidig markedsføring af 

kommercielle aktiviteter, herunder om andre - fx elinstallatører - skal have 

samme adgang til netselskabets kunderegistreringer og til samsendinger 

(kuvertfyld) 

 

15. Henvendelsen er vedlagt tre eksempler, hvoraf det nærmere fremgår, hvad det 

er, der er tale om. Det første drejer sig om RAH - Ringkøbing Amts Højspæn-

dingsforsyning, som til en række kunder med elvarme har sendt et brev, hvori der 

reklameres for TeknikGruppen A/S, der ejes af RAH samt Thy-Mors Energi, 

Grindsted El- og Varmeværk og Ikast Værkerne Service. Det er Tekniqs opfattel-

se, at udsendelsen er sket ved hjælp af netselskabets oplysninger om opvarmnings-

form eller forbrug af en given størrelse.  

 

16. Det næste drejer sig om NESA. NESA informerer udsendes sammen med el-

regningen til samtlige forbrugere. NESA informerer indeholder efter Tekniqs op-

fattelse udelukkende kommercielle budskaber. Sammen med nr. 2 - 2003 modta-

ger forbrugerne også en klistermærkat med bl.a. teksten. "Ring til NESA på 72 10 

20 30 - hvis du står med et akut problem, eller hvis du vil træffe en aftale med din 

nye elektriker."  

 

17. Det sidste eksempel er ELRO-net A/S, som sammen med udsendelse af infor-

mation om en specifik kabellægning sender tilbud fra ELRO Erhverv A/S om til-

bud på kabellægning af de berørte forbrugeres stikledninger. Det fremgår, at dette 

arbejde skal udføres af en autoriseret elinstallatør efter kundens eget valg.  

18. Tekniq har oplyst, at organisationen ikke kender eksempler, hvor medlemmer 

har rettet henvendelse til eller fået afslag på henvendelser om adgang til netselsk-

abets kunderegistreringer eller på anmodninger om samudsendinger. Ved et møde 

har Tekniq oplyst, at organisationen gerne vil afprøve muligheden, hvis det kan 

fremme sagen.  
 
HØRING 

19. RAH har ved brev af 25. september 2003 sendt sine bemærkninger. RAH op-

lyser, at der i forbindelse med elselskabernes forpligtelse til at rådgive kunder med 

stort elforbrug, jf. lovens § 1, er sendt information ud til elvarmekunder og fritids-

huse om TeknikGruppen A/S' salg af varmepumper.  

 

20. RAH har været afsender af materialet, der er sendt separat - og vedlagt et "øn-

sker ikke reklame-brev", som kunden kan returnere. RAH finder ikke, at der i den 

konkrete sag er videregivet oplysninger, som ikke er tilgængelige for alle. RAH 

henviser til oplysningerne i BBR-registret.  

 

21. NESA oplyser i brev af 28. september 2003, at NESA A/S udfører en række 

funktioner for selskaberne i NESA koncernen, herunder udsendelse af informatio-

ner til kunderne. De enkelte selskaber betaler for udarbejdelse, udsendelse mv. til 

markedspriser og i et forhold, der modsvarer de ydelser, de enkelte selskaber får 

fra NESA.  
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22. NESA peger desuden på, at NESA informerer ikke er netselskabets (NESA-

NETs) udsendelse, men en udsendelse fra NESA koncernen, hvor flere selskaber i 

koncernen informerer kunderne. Der henvises til, at det fremgår af publikationen, 

at det er NESA A/S med cvr.nr. 2021 4414, der er afsenderen.  

23. ELRO Net A/S oplyser i brev af 8. september 2003, at der ikke sker nogen 

overdragelse af information mellem ELRO Net A/S og ELRO Erhverv A/S, som 

ikke er tilgængelig for alle. Igangværende og kommende opgaver offentliggøres 

således på ELROs hjemmeside. Omkostningerne til forsendelse er afholdt af EL-

RO Erhverv A/S som en almindelig kommerciel forretning.  

 

24. ELRO peger på, at hvis det pålægges ELRO Erhverv A/S at medsende materi-

ale fra andre kommercielle markedsaktører, vil der skulle betales herfor og selska-

bet vil stille krav om, at materiale fra selskabet tages med, når den pågældende 

anden kommercielle aktør udsender materiale.  

 

25. Tekniq har løbende modtaget de indkomne høringssvar, og der har været af-

holdt møder, hvor sagen og Energitilsynets muligheder for at gribe ind har været 

drøftet.  

 

BEGRUNDELSE 
26. Energitilsynet skal vurdere, om netselskaberne overtræder bestemmelser i el-

forsyningsloven. De bestemmelser, som eventuelt kan komme på tale, er lovens § 

46: "Stk. 4. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre 

virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på mar-

kedsmæssige vilkår."  

 

27. Formålet med bestemmelsen er især at hindre, at kollektive elforsyningsvirk-

somheder ved at købe dyrt eller ved at sælge billigt overfører midler til andre kon-

cernforbundne virksomheder. Bestemmelsen skal ses som et supplement til prisbe-

stemmelserne og med hensigt på at hindre krydssubsidiering.  

 

28. Det kan desuden dreje sig om bestemmelserne i lovens § 84a: "Stk. 1. Kollek-

tive elforsyningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsom-

me oplysninger, som de modtager i forbindelse med udøvelsen af deres virksom-

hed.  

 

29. Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskelsbehandle brugere 

af systemet eller kategorier af brugere eller begunstige egne selskaber eller ejere."  

 

30. Stk. 1 sigter på at forhindre videregivelse af kommercielt følsomme oplysnin-

ger, således at fx et bestemt handelsselskab får konkurrencemæssige fordele i for-

hold til andre handelsselskaber. De kommenterede elforsyningslov (Elforsynings-

loven med kommentarer af Bent Ole Gram Mortensen, 2. udgave, Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag 2004, side 477) nævner, at det må antages, at fortroligheds-

kravet er til hinder for at videregive oplysninger til koncernforbundne virksomhe-

der herunder et moderselskab.  

 

31. I stk. 2 ligger et krav om en ligelig, objektiv og ikke-diskriminerende behand-

ling af brugerne af systemet.  
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32. De kollektive elforsyningsvirksomheders kommercielle selskabers søster-

/datterselskaber er ikke omfattet af elforsyningsloven. Deres adfærd på markedet 

reguleres af konkurrenceloven, markedsføringsloven, persondataloven mv. og 

falder uden for Energitilsynet kompetence. Energitilsynet skal derfor ikke tage 

stilling til, hvorledes de kommercielle selskaber agerer på markedet eller fastsætte 

regler for deres adfærd.  

 

33. Det er imidlertid også herudover et spørgsmål, hvor meget elinstallatørbran-

chen kan støtte sig på elforsyningsloven. Lovens formål er bl.a. at sikre forbruger-

ne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvalt-

ningen af elsektorens værdier, jf. lovens § 1. Af lovens § 2 fremgår, at den finder 

anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Nedenfor 

vurderes anvendelsen af elforsyningslovens § 46, stk. 4, og § 84, stk. 1 og 2, i 

forhold til klagen fra Tekniq.  

 
KONCERNFORBUNDNE SELSKABERS ADGANG TIL INFORMATIONER I NETS-
ELSKABET 

34. Hovedpunktet i Tekniqs klage er, at elselskabernes kommercielle datterselska-

ber markedsfører sig på de traditionelle elinstallatørområder på baggrund af oplys-

ninger, som det er Tekniqs opfattelse, at de har fået stillet til rådighed af netselsk-

abet. De oplysninger det drejer sig om, er - så vidt sekretariatet opfatter sagen - 

oplysninger om adresser og eventuelt om opvarmningsform/størrelsen af forbru-

get.  

 

35. Elforsyningslovens § 84a taler om "kommercielt følsomme oplysninger", som 

det vil være ulovligt at videregive også inden for en koncern. Det er imidlertid 

tvivlsomt om oplysninger om adresse og eventuelt opvarmningsform kan henføres 

under en sådan rubrik.  

 

36. Derimod kan videregivelsen falde ind under bestemmelser i loven om behand-

ling af personoplysninger. Videregivelse af enkeltpersoners forbrug vil formentlig 

være i strid med loven, medens generelle oplysninger, der danner grundlag for 

inddeling i kundekategorier, ikke vil være det. Energitilsynet skal ikke tage stilling 

til disse spørgsmål.  

 

37. Elinstallatørerne kan for alle ejendomme i Danmark finde oplysninger om bl.a. 

om adresse og installationsform, fx opvarmning ved elektricitet, i Bygnings- og 

Boligregistret (BBR). Hvis der ønskes oplysninger for en eller flere ejendomme 

inden for samme kommune, kan virksomhederne henvende sig til den kommune, 

hvor ejendommen ligger. Mere systematiske oplysninger for mange ejendomme 

kan fås via en datadistributør.  

 

38. I den konkrete sag er der ikke grundlag for, at Energitilsynet skal gå ind i en 

nærmere vurdering af og evt. opstille kriterier for, hvilke oplysninger der er af en 

sådan art, at der overtrædes en fortrolighedstærskel.  
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39. Energitilsynet skal dog påpege krydssubsidieringsproblematikken over for 

selskaberne. Selskaberne skal sikre sig et egentlig grundlag for overdragelsen af 

oplysninger eller udførelse af opgaver, som vil kunne fremlægges for Energitilsy-

net som dokumentation for, at der ikke sker krydssubsidiering, jf. lovens § 46, 

stk.4.  

 

40. Energitilsynet vil på et senere tidspunkt kunne gå ind og vurdere om der fore-

ligger væsentlige problemer med krydssubsidiering på området. Sekretariatet vur-

derer ikke i øjeblikket, at dette er tilfældet.  
 
KONCERNFORBUNDNE SELSKABERS MULIGHEDER FOR AT BENYTTE SIG AF ET 
NETSELSKABS INFORMATIONS- ELLER REGNINGSUDSENDELSE TIL SAMTIDIG 
MARKEDSFØRING AF KOMMERCIELLE AKTIVITETER 

41. Selskabernes udsendelse af elregninger til forbrugerne kan ligge i netselskabet 

eller regningsudsendelsen kan være overdraget til en eller anden del af en større 

koncern. Der er heller ikke noget til hinder for, at selskaberne udliciterer regn-

skabsudsendelsen.  

 

42. Energitilsynet er opmærksom på, at der vil kunne opstå problemer om lighed i 

konkurrencen mellem elinstallatørerne og eventuelle søster-/datterselskaber i el-

sektoren, som udfører tilsvarende opgaver.  

 

43. Elforsyningsloven indeholder ikke nogen hjemmel til at pålægge netselskaber-

ne eller andre af de selskaber, som loven omfatter, at medtage informati-

ons/reklamemateriale fra selvstændige kommercielle udbydere i forbindelse med 

selskabernes udsendelse af regninger til forbrugerne.  

 

44. Energitilsynet skal dog også i dette tilfælde påpege krydssubsidieringsproble-

matikken over for selskaberne. Dvs., at søster-/datterselskaberne eventuelle brug 

af mulighederne for at få materiale samsendt (som kuvertfyld) i forbindelse med 

de af loven omfattede selskabers udsendelse af regninger eller andre udsendelser 

skal ske på markedsmæssige vilkår. Selskaberne skal sikre sig et egentlig grundlag 

for overdragelsen af oplysninger eller udførelse af opgaver, som vil kunne frem-

lægges for Energitilsynet som dokumentation for at der ikke sker krydssubsidie-

ring, jf. § 46, stk.4.  

 

 
 

 


