
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

Forsyning A/S - Klage fra Brdr. Ewers A/S 
om sammenblanding af regulerede og ikke-
regulerede forretningsområder hos forsy-
ningsselskabet (manglende gennemsigtig-
hed) 
Dato: 27.10.2003•Journalnr.: 3/1320-0102-0043  
 
RESUMÉ 
1. I november 2002 anmoder Brdr. Ewers A/S via Dansk Landbrugs Elforsyning 

A/S (DLE) samt en række øvrige virksomheder, der alle indkøber el via DLE, 

Forsyning A/S og øvrige respektive forsyningspligtvirksomheder om at genind-

træde i forsyningspligten med virkning fra 1. januar 2003.  

 

2. I forbindelse med Brdr. Ewers A/S korrespondance med Forsyning A/S om-

kring genindtrædelse i forsyningspligten inddrages en for Brdr. Ewers A/S uved-

kommende tredjepart ESS Erhverv A/S i kunde og leverandør forholdet.  

 

3. Forsyning A/S har outsourcet en række arbejdsopgaver til bl.a. ESS Erhverv 

A/S og ESS Erhverv A/S navn og CVR.-nr. fremtræder af afregninger og korre-

spondance fra Forsyning A/S til dennes kunder/kundeemner.  

 

4. Brdr. Ewers A/S klager efterfølgende til Energitilsynet via DLE over, at der 

sker en sammenblanding af regulerede og ikke regulerede forhold, idet at tredje-

parten ESS Erhverv A/S indgår i kunde og leverandør forholdet.  

 

5. I sagen finder Tilsynet det kritisabelt, at Forsyning A/S uden kundens forudgå-

ende accept inddrager det kommercielle selskab ESS Erhverv A/S i kunde og leve-

randør forholdet. ESS Erhverv A/S navn og CVR-nr. fremgår eksplicit af forsen-

delser og fakturaer fra Forsyning A/S i et sådan omfang, at kunden ikke med rime-

lighed kan antages at kunne gennemskue, hvem der er dennes juridiske modpart.  
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6. Tilsynet finder det rimeligt, at kunder og kundeemner i enhver form for kom-

munikation og markedsføring med kollektive elforsynings-virksomheder på gen-

nemsigtige vilkår, jf. EfL § 6, altid kan gennemskue hvem der er den juridiske 

modpart/produktudbyder. Firmanavn, logo m.v. på den juridiske enhed, der er 

juridisk modpart til kunden/kundeemnet skal følgende fremtræde klart og tydeligt i 

enhver form for kommunikation og markedsføring. Direkte eller indirekte inddra-

gelse af ikke regulerede selskabers navn, logo m.v. må i udgangspunktet ikke fo-

rekomme i kommunikation og markedsføring mellem regulerede elforsyningsvirk-

somheder og disses kunder/kundeemner.  

 

7. Det skal således klart og tydeligt fremstå for kunden og kundeemnet hvilken 

juridisk enhed, der er juridisk modpart til kunden/kundeemnet, hvorved kun-

den/kundeemnet kan vurdere sin modpart og modpartssrisiko.  

 

AFGØRELSE 
8. Det meddeles parterne, 

 at Forsyning A/S ikke har stillet nærværende ydelser til rådighed for Brdr. 

Ewers A/S på rimelige og gennemsigtige vilkår i overensstemmelse med 

EfL § 6, stk. 3.  

 at Forsyning A/S, jf. EfL §§ 77, stk. 1 og 82, stk. 5, uden unødigt ophold 

skal bringe forhold af denne type til ophør, således at tredjeparten ESS Er-

hverv A/S navn, CVR-nr. m.v. ikke figurerer af nogen form for kommuni-

kation mellem kunder/kundeemner og Forsyning A/S. 

 

SAGSFREMSTILLING 
9. I november 2002 anmoder Brdr. Ewers A/S og en række virksomheder, som alle 

indkøber el via DLE (Dansk Landbrugs Elforsyning A/S) en række forsyningsplig-

tige virksomheder om at genindtræde i de respektive lokale forsyningspligtige 

elvirksomheder med effekt fra 1. januar 2003.  

 

10. Brdr. Ewers A/S har via DLE bl.a. klaget til Tilsynet over forsyningspligtige 

elvirksomheders sammenblanding af regulerede og ikke regulerede forhold.  

 

11. En gennemgang af klagerne leder frem til et principielt anbringende vedr. 

sammenblanding af regulerede og ikke regulerede forhold (manglende gennemsig-

tighed), som kræver Tilsynets stillingtagen. I forlængelse heraf kan sekretariatet 

afgøre de foreliggende sager.  

 

12. I nærværende notat tages udgangspunkt i sagsnr. 3/1320-0102-0043 (Brdr. 

Ewers A/S versus Forsyning A/S), hvilket skyldes sagens generelle karakter.  

Brdr. Ewers A/S genindtræden i Forsyning A/S  

 

13. I brev af 27. november 2002 anmoder Brdr. Ewers A/S om at genindtræde i 

Forsyning A/S (tidligere ESS Forsyning A/S) med effekt fra 1. januar 2003.  

 

14. Brdr. Ewers A/S og en anden elkunde KFK til Forsyning A/S modtager den 5. 

december 2002 bekræftelse på genindtræden i Forsyning A/S via ESS Erhverv 

A/S. I begge tilfælde er brevpapir og CVR.nr. fra ESS Erhverv A/S. Af brevets 

tekst fremgår imidlertid også, at Forsyning A/S med angivelse af dennes CVR-nr. 

er kundens elleverandør.  
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15. Tredjeparten ESS Erhverv A/S, der ligesom Forsyning A/S indgår i ESS Hol-

ding A/S, henvender sig ved brev af 26. november 2002 i eget CVR-nr. og på eget 

brevpapir til Brdr. Ewers A/S vedr. et til Forsyning A/S andet og eksisterende 

kundeforhold/målepunkt
1
. Brevet orienterer om udviklingen på elmarkedet og 

kunden gøres opmærksom på, at kun såfremt denne tager kontakt til ESS Erhverv 

A/S, da kan kunden opnå andre vilkår end det ene produkt som Forsyning A/S 

tilbyder. Det fremgår ikke klart om produkterne - i givet fald - leveres af Forsy-

ning A/S eller af ESS Erhverv A/S. ESS Erhverv A/S har telefonisk meddelt se-

kretariatet, at alle produkter relaterer sig til Forsyning A/S.  

 

16. ESS Erhverv A/S har, jf. ESS årsregnskab for 2002, til "formål at drive sådan 

virksomhed, som ikke er belagt med bevillingspligt. Derfor varetages alle kom-

mercielle aktiviteter i ESS-koncernen fra dette selskab". Af den i 2003 gældende 

outsourcingaftale mellem Forsyning A/S og ESS Erhverv A/S fremgår tillige, at 

ESS Erhverv A/S på vegne af Forsyning A/S bl.a. varetager servicering, rådgiv-

ning og salg af el til storkunder. Der forelå dog intet formaliseret aftaleforhold 

herom før denne aftales indgåelse og dermed heller ikke i november 2002, men 

ESS Erhverv A/S varetog disse opgaver for Forsyning A/S også på dette tidspunkt. 

Da Forsyning A/S har outsourcet ydelser til koncernforbundne selskaber har sel-

skabet ingen ansatte i 2002 og 2003.  

 

17. ESS Erhverv A/S varetager bl.a. afregning/fakturering af kunderne i Forsyning 

A/S og ESS Net A/S. Af hver faktura i perioden januar til marts 2003 fremgår ESS 

Erhverv A/S navn 2 gange.  

 

18. Forsyning A/S har til sekretariatet oplyst, at efter fusionen mellem ESS Forsy-

ning A/S, Horsens Forsyning A/S og NRGI Forsyningspligt A/S og dermed dan-

nelsen af Forsyning A/S medio 2002, da indgår ESS Erhverv A/S, i modsætning til 

tidligere, ikke længere som modpart til elkunder - dvs. selskabet ophører som elle-

verandør.  

 

19. Ved brev af 16. december 2002 klager Brdr. Ewers A/S over de tilbudte gen-

indtrædelsesvilkår og meddeler, at sagen herefter vil overgå til Tilsynet. ESS Er-

hverv A/S kvitterer for modtagelsen af brevet i eget navn og CVR-nr..  

 

20. Brdr. Ewers A/S klager til Tilsynet, hvoraf følgende forhold er principielle 

anbringender for Tilsynet: 

 at der sker en (uigennemsigtig) sammenblanding af regulerede og ikke re-

gulerede forhold, idet at ukendt tredjepart ESS Erhverv A/S indgår i kunde 

og leverandør forholdet. 

 

HØRING 
21. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Forsyning A/S, der ikke har kom-

mentarer til sagsfremstillingen. Forsyning A/S har meddelt, at selskabet har igang-

sat et arbejde med at sikre, at al korrespondance fremover klart kommunikerer at 

det er Forsyning A/S, der er kundens modpart.  
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22. Brdr. Ewers A/S ønsker i høringssvaret, at præcisere at klager er Brdr. Ewers 

A/S, Aabenraa og at DLE (Dansk Landbrugs Elforsyning A/S) håndterer klagen. 

Videre ønsker Brdr. Ewers A/S at anføre, at der er klaget over Forsyning A/S pris-

sætning for genindtræden. Dette anbringende behandler sekretariatet særskilt.  

 

LOVGRUNDLAG 
23. Overordnet har Elforsyningsloven bl.a. som formål at sikre en forbrugerbe-

skyttelse, jf. EfL § 1, stk. 1.  

 

24. EfL § 6, stk. 1 præciserer at kunden mod betaling har en forsyningsret, der 

påhviler den forsyningspligtige virksomhed. Og i stk. 2 fremgår, at kunden har ret 

til at opsige og genindtræde i leveringen fra den forsyningspligtige virksomhed 

inden for rimelige frister og på rimelige vilkår. I bemærkningerne hertil står, at 

Energitilsynet kan tage stilling til, om tidsfristen og de tilbudte vilkår er rimelige. I 

stk. 3 nævnes det eksplicit, at den forsyningspligtige virksomhed skal stille deres 

ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ens-

artede vilkår og i bemærkningerne hertil nævnes, at gennemsigtighedskravet sikrer 

forbrugerne adgang til oplysninger om forudsætningerne for de kollektive elforsy-

ningsvirksomheders tarifering.  

 

25. EfL § 46, stk. 4 foreskriver, at "aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomhe-

der indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, 

skal indgås på markedsbestemte vilkår". I bemærkningerne hertil står, at "bestem-

melsen navnlig skal hindre, at kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for 

dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne 

virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner".  

 

26. Gennemsigtighedskravet fremgår videre af EfL § 82, stk. 5, hvor der gives 

Tilsynet direkte hjemmel til at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, 

rabatter og vilkår, herunder hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af virk-

somhederne.  

 

27. Den forsyningspligtige virksomheds priser for ydelser fastsættes under hensyn-

tagen til virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydel-

ser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger 

samt forrentning af kapital, jf. EfL § 69, stk. 1.  

 

28. Den forsyningspligtige virksomhed kan, jf. EfL § 72, indkalkulere et overskud, 

som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af 

elektricitet og andre omkostninger. Energitilsynet godkender efter stk. 2 prisfast-

sættelsen efter anmeldelse, jf. EfL § 76 og BEK nr. 90 af 7. februar 2000.  
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29. Det fremgår af EfL § 73, at prisfastsættelsen for ydelser skal ske efter rimelige, 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de 

enkelte køberkategorier giver anledning til. I bemærkningerne står videre, at for-

brugerpriserne skal fastsættes således, at omkostningerne fordeles på forbrugsaf-

hængige og faste takster efter kriterier, som tager hensyn til rimelighed og energi-

effektivitet. Der må ikke krydssubsidieres til fordel for bestemte kundekategorier.  

 

30. Såfremt Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at 

være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan Tilsynet give pålæg om ændring 

af priser og betingelser, jf. EfL § 77.  

 

31. Ved lov (1091) af 17. december 2002 indførtes EfL § 84 a, der foreskriver, at 

selskaberne skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger, som 

de modtager i forbindelse med udøvelse af deres virksomhed samt at kollektive 

elforsyningsvirksomheder ikke må forskelsbehandle brugere af systemet eller ka-

tegorier af brugere eller begunstige egne selskaber eller ejere. Bestemmelsen er 

trådt i kraft den 1. januar 2003.  

 

BEGRUNDELSE 
Brdr. Ewers A/S anbringende - at der sker en (uigennemsigtig) sammenblanding af 

regulerede og ikke regulerede forhold, idet at ukendt tredjepart ESS Erhverv A/S 

indgår i kunde og leverandør forholdet  

 

32. Sekretariatets gennemgang af Forsyning A/S og ESS Erhverv A/S korrespon-

dance med DLE relaterede virksomheder giver Tilsynet anledning til at påpege 

ESS Erhverv A/S indblanden i kunde og leverandør forholdet.  

 

33. Da det er meddelt Tilsynet, at ESS Erhverv A/S efter dannelsen af Forsyning 

A/S ikke længere optræder som elleverandør og dermed som konkurrent til Forsy-

ning A/S, vurderer Tilsynet ikke, at ESS Erhverv A/S juridisk eller reelt var til-

tænkt at agere som modpart/leverandør overfor Brdr. Ewers A/S. Dette forhold 

tillægges væsentlig betydning i vurderingen af sagen.  

 

34. Det fremgår af ESS Erhverv A/S formålsbestemmelse, at selskabets "formål er 

at drive sådan virksomhed, som ikke er belagt med bevillingspligt. Derfor vareta-

ges alle kommercielle aktiviteter i ESS-koncernen fra dette selskab" og videre står 

der i det officielle årsregnskab for ESS-koncernen i år 2002, at "ESS-koncernens 

formål er, gennem medejerskabet af elhandlesselskabet Energi Danmark Disam 

A/S, at sikre forbrugerne levering af el til konkurrencedygtige priser gennem enten 

ESS Erhverv A/S eller Forsyning A/S". I 2002 fremgik det således officielt, at ESS 

Erhverv A/S optrådte som kommerciel elleverandør. Dette sammenholdt med, at 

ESS Erhverv A/S henvender sig til kunden/kundeemnet i eget CVR-nr. og på eget 

brevpapir afstedkommer, at kunden ikke med rimelighed kan antages at tro andet 

end, at ESS Erhverv A/S optræder eller vil optræde som juridisk mod-

part/leverandør til kunden/kundeemnet i et eller andet omfang. I det lys er det ikke 

rimeligt at antage, at kunden/kundeemnet, som henvender sig til Forsyning A/S, 

kan forvente og have tiltro til, at modtage objektiv rådgivning fra ESS Erhverv 

A/S.  
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35. Det understreges af, at ESS Erhverv A/S tidligere har haft aktiviteter som elle-

verandør og har optrådt som egentlig konkurrent til Forsyning A/S. Og efterføl-

gende, at ESS Erhverv A/S alligevel officielt fremstår som konkurrent til Forsy-

ning A/S, jf. ovennævnte formålsbestemmelse, trods Forsyning A/S meddelelse til 

Tilsynet om, at dette ikke er tilfældet efter dannelsen af Forsyning A/S medio 

2002.  

 

36. Det fremgår af kopi af afregningen for Brdr. Ewers A/S at ESS Erhverv A/S 

navn figurerer af opkrævningen to gange, hvorved kundernes kendskabsniveau til 

ESS Erhverv A/S øges på bekostning af Forsyning A/S. Det synes rimeligt at an-

tage, at Forsyning A/S med en uafhængig ledelsesstruktur og reel selvstændig 

beslutningskompetence ikke ville have outsourcet de nævnte aktiviteter til et kon-

kurrerende selskab. I lyset af, at ESS Erhverv A/S ikke længere agerer som elleve-

randør vil Tilsynet dog ikke forfølge dette aspekt i sagen yderligere.  

 

37. I tillæg hertil er Forsyning A/S (tidligere ESS Forsyning A/S), ESS Erhverv 

A/S og Energi Danmark Disam A/S navn, logo og brevhoved nært sammenfalden-

de, og videre forefindes et større personalesammenfald i Forsyning A/S og ESS 

Erhverv A/S pga. den nævnte outsourcing.  

 

38. Det er Tilsynets vurdering, at kollektive elforsyningsvirksomheder i situatio-

ner, hvor interessekonflikter er sandsynlige pga. en direkte eller indirekte konkur-

rencesituation, skal være agtpågivende mht. at tydeliggøre hvilken juridisk mod-

part/leverandør kunden står overfor.  

 

39. Kunden har, jf. EfL § 6, stk. 3 krav på, at ydelser stilles til rådighed på gen-

nemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Kunden skal have mulighed 

for at kunne gennemskue vilkårene fra forskellige leverandører. For at dette kan 

siges at være opfyldt, finder Tilsynet i overensstemmelse med EfL § 82, stk. 5, at 

kollektive elforsyningsvirksomheder i enhver form for kommunikation og mar-

kedsføring med kunden/kundeemnet har en forpligtigelse til på klar og tydelig vis, 

at gøre opmærksom på hvem, der er den juridiske modpart ved køb/salg af en gi-

ven ydelse, hvilket ikke er tilfældet i brev af 26. november 2002, hvor kunden 

foranlediges til at tro, at ESS Erhverv A/S optræder som leverandør.  

 

40. Dette muliggør at kunden dels kan vurdere sin modpart og modpartsrisiko, 

samt give kunden tiltro til, at informationer ikke tilflyder tredjepart. I tillæg til 

dette finder Tilsynet, at der skal foreligge meget vægtige grunde til, at andre kon-

cernforbundne selskabers eller samarbejdspartneres navne, logoer m.m. fremgår af 

kollektive elforsyningsvirksomheders kommunikation og markedsføring overfor 

kunden/kundeemnet. Dette gælder ikke mindst i sådanne situationer, hvor det sel-

skab, hvortil den kollektive elforsyningsvirksomhed har outsourcet dele af sine 

aktiviteter til, er i direkte eller indirekte konkurrence med den kollektive elforsy-

ningsvirksomhed.  
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41. Det er vurderingen, at nærværende sagsforløb ikke kan karakteriseres som 

værende gennemsigtigt for kunden og i overensstemmelse med EfL § 6, stk. 3. 

Uagtet at det fremgår af brev af 5. december 2002, at det bekræftes at Brdr. Ewers 

A/S tilbagevender til Forsyning A/S med angivelse af dennes CVR-nr. vurderes 

det som helhed ikke, at kunden med rimelig sikkerhed kan antages at vide hvem, 

der er eller bliver dennes juridiske modpart/leverandør, herunder at kunden opnår 

viden om hvilken rolle ESS Erhverv A/S antager overfor Brdr. Ewers A/S.  

 

42. Forsyning A/S synes ikke at have udvist den agtpågivenhed i sin kommunika-

tion med kunden/kundemnet, som det med rimelighed kan forventes af en kollek-

tiv elforsyningsvirksomhed. Omfanget og frekvensen af ESS Erhverv A/S ind-

blanden i kunde og leverandør forholdet antager et omfang, som Tilsynet ikke 

finder er i overensstemmelse med, at Forsyning A/S kan siges at have stillet ydel-

ser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige og rimelige vilkår.  

 

43. Det vurderes derfor, 

 at Forsyning A/S ikke har stillet nærværende ydelser til rådighed for DLG 

Brdr. Ewers A/S på rimelige og gennemsigtige vilkår i overensstemmelse 

med EfL § 6, stk. 3.  

 at Forsyning A/S, jf. EfL §§ 77, stk. 1 og 82, stk. 5, uden unødigt ophold 

skal bringe forhold af denne type til ophør, således at tredjeparten ESS Er-

hverv A/S navn, CVR-nr. m.v. ikke figurerer af nogen form for kommuni-

kation mellem kunder/kundeemner og Forsyning A/S. 

 

1 Visse af Brdr. Ewers A/S målepunkter forsynes af Forsyning A/S og andre har 

anden leverandør. 


