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Afgørelse 
 
 
 
 
Energitilsynet sekretariat modtog den 26. september 2010 en klage fra 
Jørn Limann over EnergiMidt A/S’ omdeling af reklamer i forbindelse 
med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ kunder.  
 
Energitilsynets sekretariat har på baggrund af nedenstående sagsfremstil-
ling truffet afgørelse om følgende påbud: 
 
 
Afgørelse 
 
Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere re-
klame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S’ kunder i forbindelse 
med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retnings-
linier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, § 
2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens § 6, stk. 4 om ikke-diskrimination 
og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. 
 
I medfør af elforsyningslovens § 85 c påbyder sekretariatet hermed 
EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre sel-
skaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ 
kunder.    
 
 
Sagsfremstilling  
 
Energitilsynets sekretariat har den 26. september 2010 modtaget en klage 
fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S’ distribution af reklamer for andre 
selskaber i forbindelse med fremsendelse af fakturaer for EnergiMidt Net 
A/S. Med klagen fulgte en kopi af en reklame, der ifølge klager blev om-
delt i forbindelse med udsendelse af fakturaer på vegne af bl.a. net-
selskabet.  
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Energitilsynets sekretariat har den 12. oktober 2010 modtaget Energi-
Midt Net A/S’ redegørelse for, hvorvidt reklamen er sendt ud i forbindel-
se med selskabets udsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. I re-
degørelsen har EnergiMidt Net A/S ikke afvist, at reklamen er distribue-
ret i forbindelse med fremsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. 
 
EnergiMidt Net A/S anfører i redegørelsen, at EnergiMidt A/S varetager 
faktureringen på vegne af 63 forskellige selskaber, herunder også Ener-
giMidt Net A/S. Ligeledes oplyser EnergiMidt Net A/S, at der er udsendt 
156.000 acontoopkrævninger til betaling den 1. oktober 2010, men at 
alene 32.000 har haft vedlagt det omstridte reklamemateriale. 
 
Yderligere oplyser EnergiMidt Net A/S, at de 63 selskaber som Energi-
Midt A/S fakturerer på vegne af, alle har mulighed for at vedlægge in-
formation til kunderne sammen med fakturaen, men at selskaber der be-
nytter sig af denne mulighed, skal fremstå som afsender af det vedlagte 
materiale.  
 
EnergiMidt Net A/S anfører også i redegørelsen, at selskabet ikke anser 
sig selv som værende afsender af fakturaerne, idet dette er en opgave, der 
varetages af EnergiMidt A/S. 
 
Bestemmelser 
 
Elforsyningsloven 
 
§ 6, stk. 4 ”Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, 

for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser tilrådighed for 

forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår”. 

 

§ 20 a ”Transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvåg-

ning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. 

Virksomhederne skal sikre overholdelse af programmet for intern overvågning samt 

sikre, at det kontrolleres på passende måde. […]” 

 

§ 85 c Klima- og Energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider 

mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelser-

ne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, brin-

ges i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.”  

 
Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvåg-
ning. 
 
§ 2, stk 1 ”Programmet skal beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at for-

hindre diskriminerende adfærd: 

[…] 

4) De tiltag, som skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favorisere bestem-

te selskaber.  



 3/6 
 
 

[…]” 

 
Retningslinierne af 26. maj 2008 ”El- og Naturgas – selskabsmæssigt 
forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse 
 
Pkt. 61 ”Et selskabsmæssigt forbundet netselskabs kommunikation med kunderne må 

ikke på nogen måde suppleres med eller sammenblandes med kommunikation fra sel-

skabsmæssigt forbundne forsynings- eller produktionsselskaber”. 

 
Vurdering 
 
Indledningsvis bemærker Energitilsynets sekretariat, at den omstridte re-
klame indeholder kommercielle ydelser såsom varmepumper, jordvarme, 
træpillefyr, solceller og solvarme. Klager anfører, at reklamen er omdelt i 
forbindelse med udsendelse af fakturaer for bl.a. EnergiMidt Net A/S. 
EnergiMidt Net A/S afviser i forbindelse med deres redegørelse over for 
Energitilsynets sekretariat ikke, at dette har fundet sted. 
 
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 4 skal kollektive elforsyningsvirksom-
heder stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, 
objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Hvad der her skal 
forstås ved gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, præciseres 
bl.a. i Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, hvorefter 
enhver sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og koncern-
forbundne produktions- eller forsyningsselskaber er forbudt. Det er se-
kretariatets vurdering, at der ved omdeling af reklamer sammen med ud-
sendelse af regninger på vegne af EnergiMidt Net A/S sker en sådan 
sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og andre selskaber. 
Allerede af denne årsag finder sekretariatet, at den omstridte reklame er i 
strid med elforsyningsloven. 
 
Efter elforsyningslovens § 20 a skal netselskaberne ydermere udarbejde 
og overholde et internt overvågningsprogram, der blandt andet skal be-
skrive, hvorledes virksomheden sikrer sig, at netselskabet ikke i sin kun-
dekontakt favoriserer bestemte selskaber, jf. bekendtgørelse nr. 635 af 
27. juni 2005, § 2, stk. 1, nr. 4. Det er dermed sekretariatets vurdering, at 
netselskabet således ikke i sin kundekontakt må favorisere bestemte sel-
skaber ved f.eks. at vedlægge reklamer ved udsendelse af regninger for 
netselskabet.  
 
EnergiMidt Net A/S fremfører over for sekretariatet, at EnergiMidt Net 
A/S ikke anser sig selv som værende afsender af de pågældende regnin-
ger, idet faktureringen varetages af EnergiMidt A/S. Energitilsynets se-
kretariat finder det imidlertid ikke afgørende, hvilket selskab der fysisk 
fremsender regningen, men derimod, at kommercielle selskaber benytter 
EnergiMidt Net A/S’ kundekontakt til at distribuere reklamer. Det er der-
for efter sekretariatets vurdering fortsat netselskabets kundekontakt, der 
her benyttes til favorisering af andre selskaber. 
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EnergiMidt Net A/S oplyser endvidere, at EnergiMidt A/S fakturerer på 
vegne af 63 forskellige selskaber og at disse alle har mulighed for at ved-
lægge fakturaerne informationsmateriale, så længe selskabet selv frem-
står som afsender. Energitilsynets sekretariat finder imidlertid, at såfremt 
nogle af de 63 selskaber vedlægger netselskabets fakturaer materiale for 
kommercielle ydelser, så udgør det udnyttelse af netselskabets kunde-
kontakt til markedsføring af andre selskabers ydelser. 
 
Det er derfor samlet set sekretariatets vurdering, at omdeling af reklamer 
til netselskabets kunder udgør en overtrædelse af elforsyningslovens §§ 
6, stk. 4 og 20 a, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, § 2, stk. 1, nr. 4 
jf. retningslinierne af 26. maj 2008, pkt. 61. Ingen af de 63 selskaber må 
således vedlægge netselskabets fakturaer reklamer for egne eller andre 
selskabers ydelser.  
 
Da der ifølge EnergiMidt Net A/S gives 63 forskellige selskaber mulig-
hed for at vedlægge netselskabets regninger reklamemateriale, vurderer 
sekretariatet, at den konkurrenceforvridende effekt må anses for betragte-
lig.   
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor, at den pågældende adfærd straks 
skal bringes til ophør. 
 
Høring 
Energitilsynet sekretariat bemærker indledningsvis, at EnergiMidt Net 
A/S i forbindelse med høringssvaret har meddelt sekretariatet, at selska-
bet vil tage afgørelsen til efterretning.  
 
EnergiMidt Net A/S har i forbindelse med høringssvaret stillet sekretari-
atet supplerende spørgsmål med henblik på at sikre, at der ikke fremad-
rettet for selskabet opstår tvivl om, hvorledes Energitilsynet stiller sig i 
forhold til informationsmateriale vedlagt fakturaer.  
 
EnergiMidt Net A/S vil gerne vide, om det fremadrettet vil være accep-
tabelt at anvende en samarbejdspartner til fakturering, der ved fremsen-
delse af en faktura indeholdende flere ydelser, vedlægger information 
med kommercielle budskaber, på vegne af et af de øvrige selskaber re-
præsenteret på fakturaen. 
 
Som svar på EnergiMidt Net A/S’ spørgsmål bemærker sekretariatet, at 
det ikke er tilladt, at netselskabets fakturering på nogen måde vedlægges 
informationsmateriale med kommercielle budskaber for andre selskaber. 
Dette gælder ligeledes, når der samtidigt faktureres på vegne af andre 
selskaber, jf. hertil elforsyningslovens § 6, stk. 4, bekendtgørelse nr. 635 
af 27. juni 2005, § 2, stk. 1 nr. 4, samt retningslinierne af 26. maj 2008, 
pkt. 61. se hertil også ovenstående vurdering. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at EnergiMidt Net A/S gør op-
mærksom på, at EnergiMidt Net A/S i så fald vil stille som krav, at sel-



 5/6 
 
 

skabet bag informationsmaterialet skal have et selvstændigt kundefor-
hold til de kunder, der vil modtage materialet, og som anført vil de ydel-
ser også være en del af den pågældende fakturering – Ligesom Energi-
Midt Net A/S også vil optræde på fakturaen. Sekretariatet fastholder 
imidlertid, at netselskabets fakturaer ikke må vedlægges informationsma-
teriale med kommercielle budskaber fra andre selskaber. 
 
Yderligere bemærker EnergiMidt Net A/S, at distributionsselskaberne 
bliver mødt med effektiviseringskrav. I denne forbindelse finder Ener-
giMidt Net A/S, at optimering af bl.a. faktureringsprocessen vanskelig-
gøres, idet det bliver mindre attraktivt for andre at indgå samfakturering-
saftaler med et distributionsselskab, såfremt man som kommerciel virk-
somhed ikke er i stand til at kommunikere med sine kunder på samme 
vilkår som konkurrenterne – Efter EnergiMidt Net A/S’ opfattelse vil re-
sultatet heraf betyde stigende omkostninger for distributionsselskabet.  
 
Energitilsynet sekretariat bemærker i denne forbindelse, at forbuddet 
mod sammenblanding af kommunikation gælder for alle distributionssel-
skaber her i landet. Der er således ikke andre selskaber, der lovligt har 
mulighed for, at supplere netselskabernes kommunikation med informa-
tionsmaterialer indeholdende kommercielle budskaber. Sekretariatet fin-
der derfor ikke, at der ved at afskære kommercielle kunder fra at benytte 
kundekontakten med netselskabets kunder til at markedsføre eller ”bran-
de” sig opstår en konkurrenceforvridende effekt.  
 
Ligeledes finder sekretariatet, at det er ens for alle netselskaber, at om-
kostningerne til fakturering er højere, når netselskabets kundekontakt ik-
ke benyttes til kommercielle formål. Sekretariatet må imidlertid fastholde 
at netselskabernes kundekontakt ikke benyttes til kommercielle formål. 
 
Energitilsynets sekretariat fastholder afgørelsen. 
 
 
Afgørelse 
 
Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere re-
klame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S’ kunder i forbindelse 
med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retnings-
linier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, § 
2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens § 6, stk. 4 om ikke-diskrimination 
og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. 
 
I medfør af elforsyningslovens § 85 c påbyder sekretariatet hermed 
EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre sel-
skaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ 
kunder.    
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Klagevejledning  
 
Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for Energikla-
genævnet. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skrift-
ligt indgives til:  
  
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf: 33 95 57 85 
Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets 
forretningsorden, der bl.a.  indeholder bestemmelser om: 

• hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
• nævnets sammensætning 
• formandens opgaver 
• indgivelse af klage 
• gebyr 
• oplysninger, der indgår i sagerne 
• afgørelser 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ditte Møller 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 72268116 
dm@kfst.dk

 


