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ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSYN MED 

NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTITET  

 

 

RESUMÉ 

1. De nye regler vedrørende elnetvirksomhedernes særskilte identitet blev vedtaget 

i juni 2017 med en implementeringsfrist den 1. juli 2018. 

 

2. Det overordnede formål med reglerne for særskilt identitet er at sikre, at det står 

klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem netvirksomhedernes 

aktiviteter og informationer og på den anden side vertikalt integrerede selskaber, 

herunder elhandelsselskaber.   

 

3. Energitilsynet fører tilsyn med reglerne for særskilt identitet. Vedlagte 

administrationsgrundlag opdeler tilsynet i to opgaver. Et engangstilsyn samt 

vejledning i forhold til navn og logo og et løbende tilsyn vedr. overholdelse af 

regler ved netvirksomhedernes udbud af opgaver til koncernforbundne 

underleverandør samt i selskabernes kommunikationsarbejde.  

 

4. Sekretariatet vil gennemføre en kontrol af, hvorvidt netvirksomhedernes navne 

og logoer lever op til kravene for identitetsmæssig adskillelse. Sekretariatet kan 

ikke træffe en afgørelse om at godkende det nye navn/logo før 1. juli 2018. Der er 

alene tale om vejledning til netvirksomhederne i implementeringsprocessen. I 

tilfælde af, at en netvirksomhed ikke opfylder kravene efter fristens udløb, vil 

Sekretariatet give påbud om at bringe forholdet i orden. 

 

5. Sekretariatets anden opgave er et løbende tilsyn i forhold til overholdelse af 

regler ved outsourcing af opgaver og mod selskabets kommunikationsarbejde. 

Sekretariatet vil tilrettelægge det løbende tilsyn som en særskilt stikprøve i 

forbindelse med ikrafttrædelse af lovkravene. Sekretariatet vil udtage et antal 

netvirksomheder, som skal indgå i stikprøven. Stikprøvens resultater vil vise, 

hvorvidt netvirksomheder opfylder kravene for særskilt identitet i sine 

serviceaftaler og generelt i sin kommunikation.  

 

6. Manglende opfyldelse vil medføre påbud ved simple overtrædelser eller bøde, 

når der er tale om groft uagtsomme overtrædelser.  
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INDSTILLING 

7. Det indstilles, at Energitilsynet tager vedlagte administrationsgrundlag for 

netvirksomheders særskilte identitet til efterretning.  
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INDLEDNING 

8. Forslag til skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet blev vedtaget af 

Folketinget ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.  

 

9. Ved lovændringen blev de hidtil gældende krav skærpet i forhold til 

netvirksomheders særskilte identitet, idet der med de nye bestemmelser lægges op 

til en klar og tydelig adskillelse af navn og logo hos vertikalt integrerede 

netselskaber. De omfattede virksomheder skal således i fornødent omfang foretage 

navne- og logo skifte inden 1. juli 2018. 

 

10. Det overordnede formål med reglerne for særskilt identitet er at sikre, at det 

står klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem 

netvirksomhedernes aktiviteter og informationer og på den anden side vertikalt 

integrerede selskaber, herunder elhandelsselskaber.  Det gælder også ved 

outsourcing.  

 

11. Det er netselskabernes ansvar at sørge for, at de selskaber, de har outsourcet 

dele af deres aktiviteter til, i form af serviceopgaver, skal overholde de samme 

regler for identitetsmæssig adskillelse, som netselskaberne er underlagt. Det 

betyder, at der både skal sikres identitetsmæssig adskillelse, når der er direkte 

kontakt med elforbrugere og i øvrigt ved arbejder i det offentlige rum.  

Bestemmelsen stiller således krav om, at en servicebil eller medarbejder, som 

arbejder med kabellægning i offentlig vej, skal være identitetsmæssigt adskilt, i 

forhold til den øvrige koncern, uanset om arbejdet indebærer, at der også arbejdes 

på en elforbrugers ejendom. 

 

12. Herudover skal netvirksomheder sikre, at der ikke i øvrigt i deres 

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om 

netvirksomhedens særskilte identitet. 

 

13. I det følgende redegøres for, hvilke opgaver tilsynet med særskilt identitet 

indebærer samt, hvorledes Sekretariatet for Energitilsynet vil varetage 

tilsynsopgaven.  

 

SETS OPGAVER  

14. Det fremgår af elforsyningslovens § 20 b, stk. 4, at Energitilsynet fører tilsyn 

med netvirksomhedernes overholdelse af kravet om særskilt identitet efter 

bestemmelsens stk. 1- 3.  

 

15. Ikrafttrædelsen af lov om ændring af lov om elforsyning, § 20 b gennemfører 

eldirektivets
1
 artikel 26, stk. 3, 2. pkt. om, at netvirksomheder skal sikre, at der i 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre 

marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 
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deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om 

netvirksomhedens særskilte identitet.  

 

16. Lovændringen indfører som noget nyt, at et vertikalt integreret netselskab 

navn- og logomæssigt skal være tydeligt adskilt fra resten af koncernen.   

 

17. Derudover indføres der som noget nyt krav om, at netvirksomheden skal sikre, 

at andre, der udfører serviceopgaver for netselskabet, også skal være 

identitetsmæssigt adskilt fra handel eller produktion, under opgavens udførelse.  

 

18. Ændringen af bestemmelsen indebærer ud over ovennævnte også som noget 

nyt, at Energitilsynet kan føre et særskilt tilsyn med ovenfor nævnte emner. Hidtil 

har Energitilsynet ført tilsyn med netselskabernes særskilte identitet gennem 

tilsynet med selskabernes interne overvågningsprogrammer.  

 

19. Bestemmelsen om særskilt identitet viderefører pligten for netselskaberne til at 

sikre identitetsmæssig adskillelse i deres kommunikationsarbejde. 

Netvirksomhederne er bekendt med kravet, og der foreligger vejledning fra 

Energitilsynet til hhv. delt- og særskilt hjemmeside, som opstiller retningslinjerne 

for særskilt identitet i kommunikationarbejde. (Vejledning til særskilt identitet og 

hjemmeside under revision.) 

 

20. Et tilsyn med særskilt identitet indebærer en række opgaver:  

 

1. Undersøgelse af, hvilke virksomheder, der 

omfattes.  

2. Indledende tilsyn med navn og logo. 

3. Løbende tilsyn med netvirksomheders 

serviceaftaler.  

4. Løbende tilsyn med netvirksomheders 

kommunikationsarbejde.  

 

21. Disse opgaver vil i det følgende blive behandlet enkeltvis. 

1) HVILKE NETVIRKSOMHEDER OMFATTES? 

 

22. I første omgang skal der dannes et overblik over, hvilke netvirksomheder, der 

er omfattet af bestemmelsen. Sekretariatet gennemgår netvirksomhederne for at 

undersøge, hvilke selskaber, der omfattes af begrebet vertikal integration og 

dermed er underlagt kravet om særskilt identitet. Sekretariatet vil her undersøge 

koncernstrukturen samt ejerforhold for derefter at afklare, hvorvidt det respektive 

netselskab er vertikalt integreret.   

 

23. Der vil i det følgende blive gjort rede for vertikal integration.  
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1.1) VERTIKAL INTEGRATION 

 

24. Ifølge eldirektivets artikel 26, stk. 3, 2. pkt. gælder kravet om identitetsmæssig 

adskillelse for vertikalt integrerede virksomheder.  

  

25. Med ændringen af § 20 b er det således slået fast, at bestemmelsen omfatter 

vertikalt integrerede virksomheder,
2
 hvorved forstås virksomhed eller gruppe af 

virksomheder, som den eller de samme fysiske eller juridiske personer har ret til 

direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten 

transmissions- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions – eller 

elhandelsvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 5, nr. 21. 

 

26. Begrebet kontrol i Elforsyningslovens § 5, nr. 21 skal fortolkes i 

overensstemmelse med eldirektivets artikel 2, nr. 34, hvori kontrol defineres som 

rettigheder, aftaler eller andre midler, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn 

til alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed for udøvelse af afgørende 

indflydelse på en virksomheds drift, afstemninger og beslutninger.
3
 

 

27. Kontrolbegrebet er nærmere beskrevet i kommissionens meddelelse
4
: at 

kontrol kan udøves som enekontrol eller som fælleskontrol. Enekontrol foreligger, 

hvis en enkelt person eller virksomhed mv. alene udøver afgørende indflydelse på 

en virksomhed.  

 

28. Fælles kontrol foreligger, når to eller flere personer eller virksomheder mv. har 

mulighed for at udøve afgørende indflydelse på en anden virksomhed. Begrebet 

juridisk person omfatter både virksomheder, stat og kommune m.v. Kontrol kan 

også være til stede, hvis der er to eller flere ejere af andele i en virksomhed, der 

tilsammen udøver kontrol over virksomheden. Der er i dette tilfælde tale om fælles 

kontrol.
5
 

 

29. Ifølge kommissionens meddelelse foreligger der ingen fælles kontrol, hvis der 

ikke kan antages et fast flertal i beslutningsprocessen, og når flertallet ved hver 

enkelt lejlighed kan være sammensat af forskellige kombinationer mellem 

minoritetsaktionærer.
6
 

 

30. Vertikal integration er på ene side snævrere end koncernbegrebet, idet vertikal 

integration forudsætter, at netvirksomheden indgår sammen med enten 

 
2 Jf. bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017. 

3 Jf. bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017.  
4 Definitionen er indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 466 af 18. maj 2011, og er beskrevet nærmere i bemærkningerne 

hertil, jf. bemærkninger til § 5, nr. 20, som indsat ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, jf. Folketingstidende 2010 

2011 (1. samling), A, L 87, side 21 og 22.  

5 Europa Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF Nr. 139/2004 om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 2008/C95/01) 

6 Europa Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF Nr. 139/2004 om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 2008/C95/01) 
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elproduktions- eller elhandelsvirksomhed, og på den anden side bredere idet også 

joint ventures og virksomheder ejet af samme fysiske personer indgår i begrebet.  

 

31. Eksempelvis vil koncernforbundethed mellem en netvirksomhed og en 

virksomhed, som alene udruller fibernet, ikke omfattes af vertikal integration og 

dermed kravet om særskilt identitet, idet der inden for koncernen ikke er 

elhandels- eller elproduktionsvirksomhed.   

 

32. Derimod vil en netvirksomhed, som ikke er koncernforbundet med en 

elproduktions- eller elhandelsvirksomhed, blive omfattet af vertikal integration og 

dermed reglerne om identitetsmæssig adskillelse, hvis eksempelvis den 

virksomhed, som ejer netvirksomheden, indgår i et joint venture med en anden 

virksomhed om elhandelsvirksomhed.
7
  

 

33. Af ovenstående kan udledes, at ikke alle netselskaber nødvendigvis omfattes. 

En transformerforening, som f.eks. ikke har elhandel omfattes således ikke af 

kravet.  

 

34. Kravet om særskilt identitet gælder endvidere ikke ift. virksomheder, der 

udøver net- eller naturgasdistributionsvirksomhed og virksomhed med fremføring 

af opvarmet vand eller damp, jf. § 20 b, stk. 3. 

 

35. Nedenfor ses et eksempel på en koncernstruktur, hvor netvirksomheden er 

vertikalt integreret med en elhandelsvirksomhed 

36. I ovenfor viste eksempel er der i koncernen både en netvirksomhed og en 

elhandelsvirksomhed, der er derfor tale om vertikal integration. Kravet om navn- 

og logomæssig adskillelse skal forstås således, at elnetselskabet ikke må hedde det 

samme som koncernen, jf. § 20 b, stk. 1.  

 

37. Det bemærkes, at det er op til koncernen selv at afgøre, hvorvidt det er 

koncernen, der ændrer navn, eller netselskabet.   

 

 
7
 Jf. specielle bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017.  
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38. I det følgende vil der gøres rede for, hvorledes Sekretariatet vil tilrettelægge 

det indledende tilsyn med navn og logo.  

 

2) INDLEDENDE TILSYN MED NAVN OG LOGO 

 

39. Sekretariatet påtænker, at tilsyn med navn og logo føres som et selvstændigt 

tilsyn i medfør af § 20 b, stk. 4, og således, at navn og logo for samtlige omfattede 

netselskaber gennemgås. Tilsyn med navn og logo fordrer ikke et løbende tilsyn 

og kan gennemføres en gang for alle i forbindelse med, at koncernen gennemfører 

navneskifte. Bortset fra de tilfælde, hvor koncern/netselskab efterfølgende skifter 

navn (igen) eller når selskaber fusionerer. Disse navneskifter skal som allerede 

nævnt være gennemført inden 1. juli 2018.  

 

40. Sekretariatet vil i perioden op til fristen 1. juli 2018 udarbejde 

orienteringsbreve samt vejledning til særskilt identitet, som virksomhederne kan 

benytte sig af som hjælp til at foretage sig de nødvendige tiltag, for at opfylde 

kravene i henhold til loven.  Der er tale om en lov, som er trådt i kraft, men giver 

de berørte netvirksomheder en implementeringsfrist. Sekretariatet kan derfor ikke 

træffe nogen afgørelser forud for fristen. Sekretariatet vil imidlertid yde vejledning 

til netvirksomheder, vedr. valg af navn og logo, så ressourcer udnyttes bedst.   

 

41. Sekretariatet vil i forlængelse af orienteringen til Energitilsynet fremsende et 

orienteringsbrev med fristen for at ændre navn og logo til de netvirksomheder, der 

omfattes af reglerne - både netvirksomheder, som allerede har foretaget 

navneændring og de, som endnu ikke opfylder kravene for særskilt identitet.     

 

42. Netvirksomhederne vil samtidig blive anmodet om at indsende dokumentation, 

når navneændringen er gennemført.    

 

43. I det følgende redegøres udførligt for, hvad særskilt identitet indebærer samt, 

hvornår betingelser for særskilt identitet må anses for at være opfyldt.  

 

2.1) SÆRSKILT IDENTITET  

 

44. Elforsyningslovens § 20 b gennemfører eldirektivets artikel 26, stk. 3, 2. pkt., 

hvortil kommissionens fortolkningsnote ”the unbundling regime”
8
  beskriver, 

hvordan direktivets bestemmelse omkring særskilt identitet bør fortolkes: 

 

“Article 26(3) Electricity and Gas Directives require that where the DSO is part of 

a vertically integrated company, Member States must ensure that the activities of 

the DSO are monitored by regulatory authorities or other competent bodies so that 

the DSO cannot take advantage of its vertical integration to distort competition. 

 

 
8
 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf - Der er 

ikke tale om en retsakt, men alene et fortolkningsbidrag fra kommissionen.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf


 

 

Side 8/32 

The DSO in its communication and branding cannot create confusion in respect of 

the separate identity of the supply company of the vertically integrated 

undertaking (Article 26(3) Electricity and Gas Directives). This implies a general 

obligation to avoid any confusion for consumers between the DSO and the supply 

company. In order to identify whether or not there is confusion in a particular case, 

European Union trade mark law may serve as a point of reference.” 

 

45. Af bemærkningerne til bestemmelsen i § 20 b, stk. 2 fremgår, at ” En 

netvirksomheds identitet er særligt kendetegnet ved dets navn og logo, som 

således skal være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 

netvirksomheden. Der skal være tale om tydelig adskillelse, så det står klart for 

forbrugeren, at netvirksomhedens information og ydelser er adskilt fra disse 

virksomheder.” 

 

46. Der kan således ved vurderingen af, om der hos elforbrugeren skabes 

usikkerhed om netvirksomhedens særskilte identitet, foretages en vurdering af 

netvirksomhedens navn og logo med hjælp fra varemærkeretten, jf. 

kommissionens fortolkningsnote ” In order to identify whether or not there is 

confusion in a particular case, European Union trade mark law may serve as a 

point of reference.” 

 

47. Det fremgår af elforsyningslovens § 20 b, at netvirksomheder skal være 

identitetsmæssig adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 

netvirksomheden og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikal integrerede 

netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed 

om netvirksomhedens særskilte identitet.   

 

48. Spørgsmålet er herefter, hvornår der er tydelig adskillelse. I det følgende vil 

kravet om ”klar og tydelig adskillelse” blive beskrevet ved hjælp af 

varemærkerettens principper, som kan være en hjælp i vurderingen af, om to 

mærker kan forveksles.  

 

2.2) TYDELIG ADSKILLELSE AF NAVN OG LOGO  

 

49. En netvirksomheds identitet er særligt kendetegnet ved dets navn og logo, som 

således skal være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 

netvirksomheden. Der skal være tale om tydelig adskillelse.  

 

50. Vurderingen af, hvornår der er tilstrækkelig/ tydelig adskillelse, foretages ud 

fra den forudsætning, at det for elforbrugeren skal stå klart, at der ikke er 

sammenhæng mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden.
 9
 

 

51. Der vil eksempelvis ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis en 

netvirksomhed og en elhandelsvirksomhed anvender samme koncernnavn 

efterfulgt af henholdsvis ordene net og handel.  

 
9 Jf. specielle bemærkninger til nr. 9, til lov nr. 662 af 8. juni 2017.   



 

 

Side 9/32 

 

52. Der vil heller ikke være tale om tydelig adskillelse, såfremt en netvirksomhed 

f.eks. hedder VENUS Elnet A/S, og de øvrige virksomheder anvender forkortelsen 

VE efterfulgt af ordene handel eller produktion.
10

 

 

53. Navnet skal også ses i sammenhæng med logoet.  Hvis der er sammenfald 

både i udformning, skrift og farve, vil der næppe være tale om adskillelse.  

 

54. Varemærkeretten kan bruges som hjælp til at sammenligne to navne/logoer. 

Ud fra en varemærkeretlig vurdering indebærer vurderingen af tydelig adskillelse 

en forvekslelighedsvurdering og en vurdering af lighed mellem to mærker.
11

 

 

55. Den "rene" forvekslelighed mellem to mærker foreligger, når forbrugeren 

fejlagtigt antager det ene mærke for at være det andet. Herudover kan 

forvekslelighed opstå i den situation, hvor forbrugeren godt kan se forskel på 

mærkerne, men hvor visse ligheder mellem mærkerne alligevel betyder, at 

forbrugeren fejlagtigt tror, at varerne eller tjenesteydelserne kommer fra samme 

udbyder.
12

 

 

56. Vurderingen af, om to mærker ligner hinanden, er altid en helhedsbedømmelse 

af mærkerne, hvori samtlige relevante elementer indgår. 
13

 

 

57.  Ved vurderingen af lighed mellem to mærker har det bl.a. betydning, om 

ordene er opbygget på samme måde. Her indgår blandt andet følgende elementer: 

 

- antal stavelser 

- mærkernes længde 

- vokal- og konsonantplacering 

- udtalemæssig rytme  

- dominerende mærkebestanddele  

- forvekslelige bogstaver, fx a/e, p/b, n/m 

- farve og skrifttype 

 

58. Navn/ logoets udformning, farve og skrift skal alle medvirke til, at det står 

klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem netvirksomheden og 

andre vertikalt integrerede virksomheder.  

 

59. Der vil ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis præcis samme farver går 

igen i henholdsvis netvirksomhedens – og den kommercielle 

elhandelsvirksomheds navn/ logo.  

 

 
10 Jf. almindelige bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017 

11http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem 

varemaerker.aspx 

12http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem 

varemaerker.aspx 

13 Varemærkelovens § 4.  

http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem
http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem
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60. I det følgende gennemgås retspraksis, som tydeliggør ovenstående om, hvornår 

der er tale om forvekslelighed.    

 

 

2.3) EKSEMPLER FRA RETSPRAKSIS OM VAREMÆRKER 

 

61. Som eksempler fra retspraksis om varemærker er ordmærker, hvor der blandt 

andet blev lagt vægt på mærkernes konstruktion. Nedenstående er eksempler, hvor 

det allerede eksisterende navn kunne forhindre et senere navn, da der var risiko for 

forveksling.  

 

SPARKIES = SMARTIES (VA 1985 02218). Begge mærker har to udtalestavel 

ser og indeholder 8 bogstaver, hvoraf 6 er identiske og placeret nøjagtigt samme 

sted i ordene. Begyndelsesbogstavet og endelsen er ens. Desuden er skrifttypen 

ens og der er lydlig lighed. SMARTIES kunne derfor begære SPARKIES ugyldig, 

da der var risiko for forveksling.  

 

PUFASOL = PIKASOL (U 1992 647 SH). Sø- og Handelsretten lagde her vægt på 

ordenes ensartede opbygning og rytme. Retten fandt, at begge mærker ikke kunne 

eksistere side om side på markedet, og den senere mærkeindehaver måtte derfor 

ændre sit mærke/navn.  

 

62.  I ovenstående inddragne eksempler var der tale om forvekslelighed og den 

tidligere mærkeindehaver kunne derfor begære den senere mærkeindehavers 

mærke ugyldig, idet forbrugerne fejlagtigt troede, at varerne stammede fra samme 

udbyder. 

 

63. Nedenfor vil der inddrages eksempler på figurmærker
14

, som vurderes for at 

have risiko for forveksling: 

 

Eksempel 1: ARAL vs ATAL
15

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Eksemplerne er fremdraget på baggrund af en præciseret søgning på en international database: Darts-ip.com. 

En række af de af søgningen fremdragne eksempler er medtaget for at give et overskueligt billede af, hvilke 

elementer, der lægges vægt på i en forvekslelighedsvurdering.  

15 Sag 002205071 – European Union Intellectual Property Office -  Opposition Division First instance 
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64. I eksempel 1 ligger udformningen af disse mærker for tæt på hinanden, idet 

logoet består af en firkant drejet med uret, hvor der er et ord placeret i midten. 

Derudover er der alene et bogstav til forskel mellem henholdsvis ARAL og 

ATAL. Trods logoernes farveforskel, kan en forbruger henledes til at tro, at der er 

sammenhæng mellem disse mærker, idet der er risiko for forveksling.
16

 Eksemplet 

kan bruges som hjælp i vurderingen af, hvornår to mærker ikke adskiller sig klart 

og tydeligt nok fra hinanden.  

 

 

Eksempel 2: VICOM vs ViCon
17

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

65. Eksempel 2 viser to logoer, som stammer fra en indsigelsessag, hvori 

indehaveren af VICOM gør gældende, at mærket ViCon skaber risiko for 

forveksling. Begge mærker har en mærkebestanddel ”vi” som er efterfulgt af 

henholdsvis ”com” og ”con”. Der er jf. ovenstående tale om forvekslelige 

bogstaver (n/m), hvorfor mærkerne ligger for tæt på hinanden.   

 

 

 

Eksempel 3: COSTA vs cora
18

  

 

 
 

 

 
16 I denne konkrete sag ville man foretage en samlet vurdering for risiko for forveksling, idet der udover syns- 

lydmæssigt samt begrebsmæssig vurdering, også vurderer, hvorvidt der er varesammenfald, og derfor foretager 

en vurdering af, om mærkerne er registreret for samme varer og dermed i samme vareklasser, som ses under 

logoet som ”nice efterfulgt af et tal” Udover de nævnte faktorer vil man i denne sag også foretage en vurdering 

af, om der er varesammenfald og sammenholde dette forvekslighedsvurderingen.   

17 Sag R1120/2008-1-  EUIPO Board of Appeal 

18 Sag 000749558 - EUIPO Opposition Division First instance 
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66. Eksempel 3 viser to figurmærker, som består af farverne blå og rød. 

Mærkeudformningen består af et ord på hvidt baggrund, omringet af hhv. en blå 

cirkel og en blå ramme. Den dominerende mærkebestanddel er ”co.” Samlet set 

fremstår mærkerne ens grundet farvevalget samt mærkernes udformning, og derfor 

kan der her være risiko for forveksling hos forbrugeren, som kan henledes til at 

tro, at mærkerne stammer fra samme udbyder.  

 

67. Endelig foretages vurderingen af, om to mærker ligner hinanden, altid ud fra 

en helhedsbedømmelse af mærkerne. Mærker kan dog opfattes på flere måder, 

f.eks. synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt, Ofte vil vægtningen afhænge af, 

hvilken type figurmærke, der er tale om. Figurmærker kan bestå dels af rene 

figurer, dels af mærker der både indeholder ord og figurelementer og endelig af 

figurligt udformede ord. 

 

68. Ud over de ovenfor anførte tilfælde, hvor der relativt klart er sammenfald/ 

forvekslelighed, er der i praksis også gråzoner, som vil bero på en konkret 

vurdering. Eksempelvis kan der forekomme eksempler, hvor navn og logo er klart 

adskilt, men hvor regionale betegnelser går igen.
19

 I disse tilfælde vil Sekretariatet 

tage stilling til, om sagen skal foreligges for Tilsynet til afgørelse. 

 

69. Sekretariatet vil i sin vurdering således både se på de enkelte parametre 

isoleret, dvs. skrift, udformning, farve og eksempelvis regionale betegnelser, men 

også foretage en helhedsvurdering. Det vil således bero på en konkret vurdering, 

hvorvidt et netvirksomheds navneskifte opfylder betingelserne for særskilt 

identitet.  

 

70. Der vil være tale om klar adskillelse, når der er tale om to helt forskellige 

navne for henholdsvis koncernen og det respektive netselskab, som i sin skrift, 

udformning og farve er adskilt fra hinanden, jf. ovenstående eksempler.
20

  

 

71. Som ovenfor anført, kan de varemærkeretlige betragtninger være en hjælp i 

forbindelse med vurdering af navn og logo. Idet det fremgår af bemærkningerne til 

§ 20 b, at der er tale om et selvstændigt energiretligt krav, som skal vurderes 

uafhængig af varemærkeretten, og som er mere vidtrækkende end 

varemærkeretten, vil der i dette notat ikke gås mere i dybden med 

varemærkeretten. De inddragne eksempler er tiltænkt at give en ide om, hvad der i 

praksis kan gøres for at skabe tydelig adskillelse.    

 

72.  I det følgende vil fremgangsmåden for tilsyn med navn og logo blive 

behandlet.  

 

 

 

 
19 jf. BILAG 2: Dansk Energis høringssvar  
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2.4) ORIENTERING AF DE BERØRTE NETSELSKABER   

 

73. Sekretariatet påtænker, at begynde sit indledende tilsyn med navn og logo med 

henvendelse til de netselskaber, som allerede har foretaget navneændring. 

Sekretariatet vil i brevet anmode netselskabet om at indsende dokumentation for 

ændringen.  

 

74. Sekretariatet vil fremsende et brev til alle vertikalt integrerede 

netvirksomheder, som endnu ikke har skiftet navn og logo. I brevet vil 

Sekretariatet først og fremmest orientere netselskaberne om reglerne for særskilt 

identitet, samt fristen for efterlevelse. Sekretariatet vil tillige anmode om 

orientering til SET, når navneændringen er foretaget.   

 

75. Sekretariatet vil endvidere på baggrund af indholdet af dette 

administrationsgrundlag udarbejde en vejledning om reglerne, der vil blive 

medsendt brevene.  

 

76. Det bemærkes, at Sekretariatet ikke foretager en godkendelse af navn og logo, 

men blot konstaterer, om betingelserne for tydelig adskillelse er opfyldt. Når 

Sekretariatet har vurderet, at der er tydelig adskillelse, vil selskabet blive orienteret 

om, at navneændringen ikke har givet Sekretariatet anledning til at foretage sig 

yderligere. Såfremt navn og logo ikke adskiller sig klart, vil Sekretariatet orientere 

selskabet om, at navneændringen ikke opfylder kravene og først fra den 1. juli 

2018 give påbud om at bringe forholdet i orden.     

 

77. Sekretariatet vil forelægge principielle sager for Energitilsynet. Som 

principielt betragtes grænsetilfælde samt de første sager med påbud om manglende 

opfyldelse.  

 

78. Ovenstående tilsyn med navn og logo er én del af Sekretariatets tilsynsopgave. 

Sekretariatets tilsynsopgave falder nemlig i to led. Sekretariatets tilsynspligt 

indebærer udover ovenstående engangstilsyn også et løbende tilsyn, som retter sig 

mod netvirksomheders serviceaftaler, jf. § 20 b, stk. 2. Sekretariatet tilrettelægger 

dette tilsyn første gang som et særskilt tilsyn, dvs. ikke som del i interne 

overvågningsprogrammer.
21

  

 

79. I det følgende vil tilsyn med netvirksomheders serviceaftaler blive behandlet.  

 

3) TILSYN MED NETVIRKSOMHEDERS SERVICEAFTALER 

 

 

Det fremgår af § 20 b, stk 2, at netvirksomheden også skal sikre, at andre, der 

udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en 

identitet, som adskiller sig fra identiteter, der i øvrigt anvendes af virksomheder, 

 
21 Det fremgår af elforsyningslovens § 20 a, at netvirksomhederne skal opstille et program for intern overvågning, 

som beskriver netvirksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.  
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som er vertikalt integreret med nedvirksomheden. Det vil være de samme krav til 

særskilt identitet, som netselskabet skal sikre.  

 

80. Kravet i stk. 2 retter sig mod netvirksomheder, som kontraktsretligt eller på 

anden måde skal sikre, at den, som netvirksomheden køber serviceydelser fra, i 

forbindelse med levering af ydelsen, ikke anvender en identitet, som bruges af 

f.eks. en vertikalt integreret elhandelsvirksomhed.  

 

81. De opgaver, som omfattes af bestemmelsen er opgaver, som netselskabet selv 

kunne udføre, men har valgt at outsource til en anden virksomhed – enten 

koncerninternt eller koncerneksternt. Hertil bemærkes, at ikke alle opgaver/aftaler 

omfattes. Eksempelvis indkøb af strøm til dækning af nettab eller indkøb af 

energisbesparelser, som et kommercielt selskab udfører for netselskabet efter 

aftale med netselskabet – og som netselskabet ikke selv må udføre – da omfattes 

det leverandørselskabet ikke af kravet for særskilt identitet. æ 

 

82. Bestemmelsen opstiller ikke et krav om, at netvirksomheden skal kræve, at 

servicevirksomheden bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den identitet, 

som anvendes af servicevirksomheden ved levering af ydelsen skal blot være 

adskilt fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af vertikalt integrerede 

virksomheder.   

 

83. En vertikalt integreret servicevirksomhed vil således enten skulle anvende 

navnet på netvirksomheden eller et helt andet navn ved opgavens udførelse.  

 

84. Hertil bemærkes, at bestemmelsen herudover ikke udelukker, at en 

netvirksomhed indgår en aftale med en servicevirksomhed, som anvender et helt 

tredje navn som hovednavn. Et sådant navn skal i så fald være identitetsmæssigt 

adskilt fra alle andre vertikalt integrerede virksomheder, herunder 

netvirksomheden, idet det skal svare til, at netvirksomheden indgår en aftale med 

en ekstern virksomhed
22

.
 
 

 

85. Nedenfor vises en række eksempler, som er fiktivt opstillet og er tiltænkt at 

skildre, hvilke modeller en koncern kan vælge, når netselskabet og evt. 

serviceselskabet skifter navn.  

 

Eksempel 1: Netselskabet har ændret navn i forhold til resten af koncernen: 

 

 
22

 Jf. almindelige bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017.  
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86. I ovenstående eksempel 1 er koncernnavnet ”Fik tiv” identitetsmæssigt adskilt 

fra elnetselskabet, idet navnet på netselskabet er ”Gladstrøm”. Her vil der ikke hos 

elforbrugeren kunne skabes usikkerhed om netvirksomhedens særskilte identitet.  

   

Eksempel 2: Koncernen har ændret navn fra ”Fik tiv” til ”Gladstrøm” og dermed 

opfylder dermed kravet om særskilt identitet: 

    
 

 

87. I ovenfor skitserede eksempel 2 har elnetselskabet bevaret navnet ”Fik tiv”, 

mens koncernen har foretaget navneændring til ”Gladstrøm” og opfylder dermed 

kravet om særskilt identitet.  
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Eksempel 3: Situationen, hvor netselskabet køber ydelser fra vertikalt integreret 

serviceselskab, og netvirksomheden har pligt til at sikre den identitetsmæssig 

adskillelse ved opgavens udførelse, jf.§ 20 b, stk. 2:   

    

 

 

 

 

 

 

 

88. Eksempel 3 beskriver situationen, hvor netselskabet har en serviceaftale med 

en vertikalt integreret serviceselskab. I dette tilfælde må serviceselskabet godt 

anvende samme navn som netselskabet, idet netselskabet er adskilt fra resten af 

koncernen, som fx hedder ”Gladstrøm.”  Eksemplet skildrer blot, at 

serviceselskabet ved opgavens udførelse godt kan anvende samme navn som 

netvirksomheden i form af brug af arbejdstøj eller biler, når serviceselskabet er på 

en elforbrugers ejendom og skal levere en ydelse for netvirksomheden. 

Bestemmelsen stiller ikke krav om, at netvirksomheden skal kræve, at 

serviceselskabet bruger netvirksomhedens identitet,  
23

men dette kan aftales i 

mellem parterne og skal i givet fald fremgå klart af aftalen mellem netselskabet og 

serviceselskabet. 

 

Eksempel 4: Netselskabet har en serviceaftale med vertikalt integreret 

serviceselskab, hvor serviceselskab bærer et tredje navn ved opgaveudførelse: 

 

 

 
23 Jf. almindelige bemærkninger til lov nr. lov nr. 662 af 8. juni 2017.   
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89. Eksempel 4 skildrer, hvorledes der kan foreligge en aftale mellem netselskabet 

og serviceselskabet, hvor det aftales, at serviceselskabet ved opgavens udførelse 

anvender et helt tredje navn. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at 

serviceselskabet kan registrere et binavn, som selskabet kan anvende, når det 

udfører opgaver for netvirksomheden. Dette betyder, at serviceselskabet, kan 

beholde sit koncernforbundede navn ”Gladstrøm” og anvende det registrerede 

binavn ”FiiX”, når serviceselskabet udfører opgaver for netvirksomheden.  Det 

forudsætter, at servicevirksomheden kun varetager servicefunktioner, og f.eks. 

ikke elhandelsvirksomhed. Netvirksomheden skal sikre dette i sin aftale. 
24

 Det 

skal af aftalen mellem parterne fremgå, at serviceselskabet skal være 

identitetsmæssigt adskilt, dvs. anvender servicebiler og arbejdstøj m.v., hvorpå 

binavnet ”FiiX” er påført.  

 

90. Dansk Energis høringssvar viser, at reglerne fordrer en række 

problemstillinger vedrørende netvirksomheders praktiske tilrettelæggelse.  

 

91. Eksempelvis nævnes øremærkning af biler som en problemstilling, som de 

mindre netvirksomheder ressourcemæssigt er udfordret hvis biler har flere 

selskabsbrugere. Hertil bemærkes, at der er to regelsæt, som virksomheden skal 

opfylde. På den ene side SKATs regler for registrering af køretøjer
25

, dvs. påført 

navn og CVR nr. samt reglerne for særskilt identitet.   

 

92. Efter Sekretariatets opfattelse kan ovenstående problemstilling løses ved, at 

serviceselskabet anvender et bi-eller hovednavn, der er tydeligt adskilt fra den 

øvrige koncern, som skal stå på bilerne sammen med CVR nummeret. Binavnet 

samt CVR nummeret må ikke være aftageligt – dvs. være påført bilen med 3 cm 

store bogstaver.
26

 Når bilerne ikke skal anvendes i serviceøjemed for netselskabet, 

 
24 Jf. almindelige bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017.  

25 Jf. BILAG 2:Dansk Energis høringssvar.  

26 Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer (køretøjsregistreringsloven) § 7, stk. 7 

og reglerne fremgår af registreringsbekendtgørelsenx § 89.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191318#idee20ea14-1b14-49dc-a190-b1733b42a5be
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kan et stort navn/ logo magnet påsættes bilen med rette identitet. På den måde 

sikres opfyldelse af reglerne for registrering samt særskilt identitet.
27

  

 

93. I det følgende vil tilrettelæggelsen samt fremgangsmåden for tilsyn med 

serviceaftalerne blive behandlet.  

3.1) TILRETTELÆGGELSEN AF TILSYN MED SERVICEAFTALERNE   

 

94. Tilsyn med bestemmelsen i § 20 b, stk. 2, hvorefter serviceselskaber også skal 

anvende en identitet, der adskiller sig fra de identiteter, som anvendes af 

virksomheder, der er vertikalt integreret med netvirksomheden, kan efter 

Sekretariatets vurdering foregå ved at føre tilsyn med aftalerne mellem parterne. 

 

95. Selskaberne vil kunne vælge i alle koncerninterne aftaler at beskrive, hvordan 

kravet skal overholdes, men de vil også kunne lave en generel rammeaftale, hvor 

der for alle samarbejdsrelationer opstilles krav og instrukser, der gælder i enhver 

samarbejdsaftale og gældende for enhver serviceaftale.  

 

96. Tilsynsopgaven vil i første omgang blive udført i forlængelse af Sekretariatets 

indledende tilsyn med ændring af navn og logo. Sekretariatet vil som 

udgangspunkt udvælge 5-6 af netselskaberne og anmode disse om at indsende 

deres serviceaftaler. Tidsmæssigt vil dette ske i forlængelse af vejledning og 

vurdering af navne/logo skift. 

 

 

97. I stikprøven vil Sekretariatet forsøge at udvælgelse netvirksomhederne, således 

så det dækker og afspejler de forskellige måder netvirksomheder har valgt for at 

imødekomme kravet om særskilt identitet. Udvælgelsen vil ske ud fra følgende 

kriterier:  

 

- Netselskabet har foretaget navneændring i forhold til resten af koncernen 

 

- Koncernen har foretaget navneskifte 

 

- Serviceselskabet anvender netselskabets navn ved opgaveudførelse 

 

- Serviceselskabet har beholdt koncernnavnet og anvender et andet navn 

end både koncernnavnet og netselskabets navn i forbindelse med 

serviceopgaver 

 

98. De udvalgte netselskaber vil blive anmodet om at indsende deres 

koncerninterne serviceaftaler til Sekretariatet.   

 

99. Sekretariatet vil således føre tilsyn med aftalernes indhold og vil i sit tilsyn 

være opmærksom på aftalens bestemmelser for at påse, hvordan netselskabet i sine 

serviceaftaler sikrer identitetsmæssig adskillelse. 
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100. Sekretariatet vil i forbindelse med tilsynet lægge vægt på følgende punkter: 

 

- Indeholder aftalen en beskrivelse af tiltag for særskilt identitet, når der er 

direkte kontakt med elforbrugeren samt i øvrigt ved arbejde i det 

offentlige rum? 

- Indeholder aftalen beskrivelse af instruks til medarbejdere, der udfører 

serviceopgaver, herunder brug af tøj og servicebiler? 

 

- Foreligger der en aftale eller beskrevet tiltag til underleverandør, der sikrer 

særskilt identitet? 

 

 

101. Sekretariatets tilsynsopgave indebærer et tilsyn med aftaleindholdet, 

herunder om aftalens bestemmelser er tilstrækkelige til at sikre, at 

servicevirksomheden ved udførelse af opgaver for netvirksomheden har pligt til 

under alle omstændigheder at anvende navn og logo, der adskiller sig fra de øvrige 

selskaber i koncernen.   

 

102. Sekretariatet fører som udgangspunkt ikke et stedligt tilsyn med, hvorvidt 

serviceselskabet eksempelvis ifører sig arbejdstøj og anvender servicebil, der 

sikrer særskilt identitet under opgaveudførelse for netvirksomheden. Imidlertid 

kan der kan indkomme henvendelser fra borgere, som drejer sig om overtrædelse 

af regler om identitetsmæssig adskillelse. F.eks. at en servicemedarbejder ifører 

sig arbejdstøj og gør brug af en arbejdsbil tilhørende virksomheder, som er 

vertikalt integrerede med netvirksomheden, og elforbrugeren ifm. sin henvendelse 

til Sekretariatet har indsendt dokumentation for overtrædelsen. 

 

103. En problemstilling kan opstå i det tilfælde, hvor netvirksomheden bestrider 

rigtigheden af elforbrugerens billede-dokumentation.  Hvis sådanne situationer 

indtræffer, vil Sekretariatet stå med en sag, der ud fra et bevismæssigt synspunkt 

er et påstand-mod-påstand-sag. I disse situationer vil Sekretariatet indlede dialog 

med pågældende netselskab for at afklare forholdet. Såfremt Sekretariatet vurderer 

det for nødvendigt, vil Sekretariatet i sin dialog med serviceselskabet aftale at 

aflægge besøg hos netselskabet med henblik på at kontrollere serviceselskabets 

servicebiler, arbejdstøj mm., som anvendes under opgaveudførelse og herefter tage 

stilling til sagen.  

 

3.2) OVERSIGTSSKEMA FOR STIKPRØVE MED SERVICEAFTALER 

  

BESTEMMELSE TILSYN/BESKRIVELSE ANTAL KRITERIER 

 

 

 

Andre, der udfører 

opgaver, jf. 

elforsyningslovens § 

 

 

 

Stikprøve. De udvalgte 

netvirksomheder vil blive 

anmodet om at dokumentere, 

Som 

udgangspunkt 

5-6 

- Netselskabet har 

ændret navn i 

forhold til resten af 

koncernen 

 

- Koncernen har 
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4)TILSYN MED NETVIRKSOMHEDERS KOMMUNIKATION 

 

104. Sekretariatets tilsynsopgave med særskilt identitet indebærer ud over ovenfor 

gennemgåede punkter også et løbende tilsyn med netvirksomheders 

kommunikationsarbejde, jf. § 20 b, stk. 1.  

 

105. I det følgende vil der gøres rede for indhold samt den tiltænkte 

fremgangsmåde for tilsynet med netvirksomheders kommunikationsarbejde.  

 

106. Kommunikation omfatter alle former for kontakt til omverdenen. Det er 

brevet, som sendes til elforbrugeren, oplysninger på sociale medier og det er 

telefonnummer og e-mailadresse, som netvirksomheden kan træffes på.  

 

107. Netvirksomheden har en pligt til at sikre, at netvirksomheden står som 

afsenderen af brevet til elforbrugeren. Det skal klart fremgå af brevpapiret med 

eksempelvis navn og logo.  

  

108. Med særskilt identitet følger også, at netvirksomhederne skal have særskilte 

telefon numre i forhold til den øvrige koncern. Såfremt koncernen har et fælles 

call-center, skal netvirksomheden have klare bestemmelser om, hvordan der 

kommunikeres, når henvendelsen er stilet til netselskabet hhv. den øvrige koncern. 

Medarbejderen, som kommunikerer med omverdenen skal have klar instruks om, 

hvordan varsomhedens særskilte identitet sikres.  

 

109. Endvidere følger det også af at have særskilt identitet, at det er en 

repræsentant fra netselskabets ledelse, der kommunikerer til offentligheden 

vedrørende forhold, der angår netvirksomheden.  

 

110. Ud over ovenfor anførte kommunikationsformer, kommunikerer en 

netvirksomhed via sin hjemmeside.  

 

20 b, stk. 2. at de opfylder kravet om 

identitetsmæssig adskillelse 

foretaget navneskifte 

 

- Serviceselskabet 

anvender 

netselskabets navn 

ved opgaveudførelse 

 

- Serviceselskabet har 

beholdt 

koncernnavnet og 

anvender et andet 

navn i forbindelse 

med serviceopgaver 
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111. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at netvirksomheden skal sikre 

faktisk og retligt råderet over netvirksomhedens hjemmeside, som alene må have 

samme webadresse, som virksomheder, der er undtaget fra kravet om særskilt 

identitet i medfør af § 20 b, stk. 3.  

 

112. Derudover skal netvirksomheden sikre retlig og faktisk råderet over 

oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden 

anvende, eksempelvis på sociale medier.
28

 Eksempelvis må netvirksomheden selv 

ikke give særskilte oplysninger om driftsforstyrrelser til sit kommercielle 

handelsselskab.  

 

113. Hertil kommer, at der ikke kan føres kontrol med, at elhandelsselskabet selv 

kan tage de frit tilgængelige oplysninger fra netselskabets hjemmeside og dele 

disse på deres hjemmeside og diverse sociale medier.  

 

114. Bestemmelsen vedrørende netvirksomheders kommunikationsarbejde er ikke 

ny, og netselskaberne er derfor bekendt hermed. Dog gælder kravet til 

netvirksomhedens kommunikation alene vertikalt integrerede virksomheder. Dette 

er en ændring i forhold til den tidligere ordlyd af § 20 b, hvor kravet om særskilte 

identitetsstrategier og kommunikation gjaldt alle netselskaber, herunder også 

netselskaber, som ikke var vertikalt integreret, men fx var i koncern med et 

fibernetselskab.  

 

115. Der foreligger retningslinjer, tidligere udarbejdet af Energitilsynet vedrørende 

hhv. delt- og særskilt hjemmeside, som netselskaberne hidtil har indrettet sig efter. 

(Vejledning under revision.) Retningslinjerne vedrører bl.a. at koncernen og 

netvirksomheden i dag må have delt hjemmeside. Dette vil efter 1. juli 2018 

erstattes af et krav om særskilt hjemmeside.  

  

116.  I det følgende vil der gøres rede for Sekretariatets tilrettelæggelse af tilsyn 

med netvirksomheders kommunikationsarbejde.  

 

 

4.1) TILSYNSOPGAVENS TILRETTELÆGGELSE  

 

117.   Sekretariatet foreslår, at tilsyn med kommunikationsarbejde i forbindelse 

med de nye krav til særskilt identitet føres sammen med tilsynet med 

serviceaftalerne.  

 

118. De netvirksomheder, som vil blive udvalgt til stikprøven for serviceaftalerne, 

vil også blive underlagt tilsyn med deres kommunikationsarbejde.  

 

119. Sekretariatet vil føre tilsyn med, hvorvidt de udvalgte netvirksomheders tiltag 

for kommunikation opfylder kravene for særskilt hjemmeside i henhold til de af 

Sekretariatet udarbejdede retningslinjer. (Vejledning under revision.)  

 
28 Bekendtgørelse for intern overvågning, § 2, stk. 2. 
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120. Sekretariatet vil undersøge, om de for stikprøven udvalgte netvirksomheder 

overholder reglerne i deres kommunikationsarbejde ved bl.a. at undersøge 

hjemmesiderne for følgende punkter:  

 

- Om der er etableret særskilt hjemmeside, som er lettilgængelig og logisk 

at finde for forbrugeren.   

 

- Om hjemmesiden har sin egen webadresse og bygger på netselskabets 

særskilte navn og logo.   

 

- Om der på netselskabets særskilte hjemmeside annonceres for 

konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne virksomheder. 

 

- Om netselskabet klart og utvetydigt fremstår som afsender af 

informationer, som ses på henholdsvis hjemmesider og sociale medier. 

 

- Om netselskabet har eget telefonnummer og egen e-mailadresse  

 

121. Sekretariatet vil i sit udtagelsesbrev til netselskaberne oplyse disse om, at 

stikprøven vil foretages med emnerne serviceaftaler og kommunikationsarbejde. 

Det vil sige, at de netvirksomheder, som udvælges til stikprøven for tilsyn med 

serviceaftalerne også vil blive underlagt tilsyn med deres kommunikationsarbejde. 

 

122. Første gang, der skal føres tilsyn med serviceaftaler og 

kommunikationsarbejde, vil dette ske i forlængelse af det indledende tilsyn med 

navn og logo.  

 

123. Derefter vil tilsynet med kommunikationsarbejde blive ført i forbindelse med 

de årlige stikprøver for intern overvågning. Proceduren for intern overvågning er 

tilrettelagt således, at der hvert år udvælges en række fokuspunkter for 

stikprøveundersøgelsen. 

 

 

OPSAMLING 

 

 

124. Sekretariatet vil indlede sit tilsyn ved at kontrollere, om de vertikalt 

integrerede netvirksomheder opfylder kravene for selvstændigt navn og logo.  

 

125. Sekretariatets tilsyn består af to opgaver. Et engangstilsyn og et løbende 

tilsyn. Engangstilsynet indebærer en kontrol samt konstatering af, hvorvidt 

netvirksomhedernes navne og logoer lever op til kravene for identitetsmæssig 

adskillelse. I det indledende tilsyn vil vurderingen af navn og logo foretages med 

hjælp fra varemærkeretten, men der vil blive foretaget en helhedsvurdering ud fra 

lovens formål om, at det skal stå klart for elforbrugeren, at der ikke er 

sammenhæng mellem netvirksomheden og den øvrige koncern. Sekretariatet 

træffer ikke en afgørelse om at godkende det nye navn/logo. Der er alene tale om 
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tilsyn i form af en konstatering af, at navn/ logo ikke giver Sekretariatet anledning 

til bemærkninger i henhold til kravene for særskilt identitet. I tilfælde af, at en 

netvirksomhed ikke opfylder kravene efter fristens udløb, vil Sekretariatet efter 

den 1. juli 2018 give påbud om at bringe forholdet i orden. 

 

126. Sekretariatets anden opgave er et løbende tilsyn. Det løbende tilsyn retter sig 

mod netvirksomhedernes serviceaftaler ved outsourcing og mod selskabets 

kommunikationsarbejde. Sekretariatet vil tilrettelægge det løbende tilsyn som en 

særskilt stikprøve i forbindelse med ikrafttrædelse af lovkravene. Sekretariatet vil 

udtage et antal netvirksomheder, som skal indgå i stikprøven. Stikprøvens 

resultater vil vise, hvorvidt netvirksomheder opfylder kravene for særskilt identitet 

i sine serviceaftaler og generelt i deres kommunikation. Sekretariatet vil på 

baggrund af stikprøvens resultater vurdere, om netvirksomheder opfylder kravene.  

 

127. Manglende opfyldelse vil medføre påbud ved simple overtrædelser eller 

bøde, når der er tale om groft uagtsomme overtrædelser.  

 

128. Sekretariatet vil føre det stikprøvede baserede tilsyn i umiddelbar forlængelse 

af det indledende tilsyn med navn og logo.  På den måde vil Sekretariatet løfte sine 

tilsynsopgaver smidigt, samlet og over en sammenhængende periode. Sekretariatet 

har tilrettelagt førstegangstilsynet som ovenfor beskrevet, da der er tale om nye 

regler. Derefter vil tilsynet føres i forbindelse med tilsynet med interne 

overvågningsprogrammer.  

 

 

SANKTIONER 

 

129. Energitilsynet indleder dialog med netvirksomheder om at foretage de 

nødvendige skridt for at efterkomme reglerne for særskilt identitet. Såfremt 

netvirksomhederne ikke indretter sig herefter, har Energitilsynet efter 

elforsyningslovens § 85 d, stk. 1 mulighed for at give påbud.  

 

130. Efter elforsyningslovens § 87 c kan vertikalt integrerede netvirksomheder 

straffes med bøde ved groft uagtsomme overtrædelser af § 20 b, stk. 1. 

Eksempelvis vil der være tale om grov uagtsomhed, såfremt en netvirksomhed i 

forlængelse af aktiv vejledning fra Energitilsynet fortsat ikke har foretaget sig 

noget for at efterkomme kravene til særskilt identitet efter fristen, 1. juli 2018.  

 

131. En overtrædelse ved simpel uagtsomhed vil også kunne straffes, men først 

efter at Energitilsynet har givet påbud, jf. elforsyningslovens § 87, stk. 1, nr. 7, 

bemærkninger til § 87 c. 
29

 

 
29 Indsat ved L 2017 662: § 87 c: Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde 

den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 20 b, stk. 1. 
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RELEVANTE BESTEMMELSER 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 

regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 

2003/54/EF  

 
Artikel 26, stk. 3, 2.pkt. Vertikalt integrerede distributionsoperatører må navnlig ikke i deres 

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabe uklarhed om forsyningsgrenenes særskilte 

identitet inden for den vertikalt integrerede virksomhed. 

 

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov 

om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold 
 

§ 20 b. Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt 

integreret med netvirksomheden,jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikalt 

integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om 

netvirksomhedens særskilte identitet. 

 

Stk. 2. Netvirksomheder skal herudover sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, 

ved opgavens udførelse 

anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, 

som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Kravet om identitetsmæssig adskillelse i stk. 1 og 2 gælder ikke i forhold til virksomheder, 

der udøver net- eller naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med fremføring af opvarmet 

vand eller damp eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold. 

 

Stk. 4. Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af kravene i stk. 1-3. 

 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvilke andre aktiviteter 

der kan udøves i virksomheder, som ikke er identitetsmæssigt adskilt fra netvirksomheden efter 

stk. 3. 

 
 

 

Almindelige bemærkninger
30

 

 

3.2. Skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet 

3.2.1. Gældende ret 

§ 20 b i lov om elforsyning fastslår, at netvirksomheder skal sikre, at der i deres 

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens 

særskilte identitet. Bestemmelsen gennemfører eldirektivets artikel 

26, stk. 3, 2. pkt., som har til formål at hindre diskriminerende adfærd gennem uklarhed 

om virksomhedsidentiteter. 

Efter bestemmelsen må netvirksomheders kommunikation med elforbrugere ikke 

sammenblandes med kommunikation fra virksomheder, der udøver elproduktions- eller 

elhandelsvirksomhed. 

 

 
30 http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l180/20161_l180_som_fremsat.pdf  

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l180/20161_l180_som_fremsat.pdf
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Bestemmelsen skal således medvirke til, at netvirksomheder bevarer deres selvstændige 

identitet, så det er klart for elforbrugeren, at netvirksomhedens informationer og ydelser er 

adskilt fra koncernens øvrige aktiviteter vedrørende handel og produktion af elektricitet. 

Virksomheder er således efter den gældende bestemmelse forpligtet til at forhindre enhver 

usikkerhed hos elforbrugerne om, at der skulle være en sammenhæng mellem 

netvirksomheden og den koncernforbundne handels- eller produktionsvirksomhed. 

Bestemmelsen indeholder dog ikke et udtrykkeligt krav om, at koncernforbundne 

netvirksomheder skal anvende et navn og logo, som adskiller sig fra det navn og logo, som 

i øvrigt anvendes af koncernen eller af f.eks. dennes elhandelsvirksomhed. 

Bestemmelsen er således ikke til hinder for, at en elnetvirksomhed eksempelvis hedder 

»Venus Elnet A/S« og en koncernforbundet elhandelsvirksomhed hedder »Venus 

Elhandel A/S«. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen 

om programmer for intern overvågning, som findes i elforsyningslovens 

 

§ 20 a, stk. 1, hvorefter netvirksomheder er forpligtede til at opstille et program for intern 

overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende 

adfærd. Det er således fastsat i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om 

program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og 

Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, at en netvirksomheds program for intern 

overvågning skal beskrive de tiltag, der skal sikre, at netvirksomheden i sit 

kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om 

virksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b i lov om elforsyning, herunder sikre retlig og 

faktisk råderet over net-virksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden 

lader andre uden for netvirksomheden anvende. 

Energitilsynet fører tilsyn med overvågningsprogrammerne og kan kræve, at programmet 

skal indeholde beskrivelse af andre tiltag, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre 

diskriminerende adfærd i den pågældende virksomhed, jf. ovennævnte bekendtgørelses § 

2, stk. 4, og § 6. 

Såfremt en netvirksomhed overtræder kravet om sikring af, at der ikke i netvirksomhedens 

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens 

særskilte identitet, kan Energitilsynet give påbud om, at forholdet 

bringes i orden, jf. § 85 c, stk. 1, i lov om elforsyning. Manglende overholdelse af påbud 

og forbud kan straffes med bøde, jf. § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning. 

 

3.2.2. El-reguleringsudvalgets anbefalinger 

El-reguleringsudvalget har anbefalet en skærpelse af kravene om netvirksomheders 

særskilte identitet. El-reguleringsudvalget har konkret anbefalet, at reglerne i 

elforsyningsloven om netvirksomheders særskilte identitet skærpes således, 

at netvirksomhederne skal anvende navn og logo, der adskiller sig fra det, som anvendes af 

koncernen eller af koncernforbundne virksomheder. Kravet skal sikre, at det 

står klart for elforbrugeren, at netvirksomhedens information og ydelser er adskilt fra 

koncernens øvrige kommercielle aktiviteter. Det fremgår endvidere af anbefalingen, at 

overtrædelse af kravet skal kunne håndhæves med påbud og eventuelt bøde og i sidste 

ende ved fratagelse af netbevillingen. 

Anbefalingen skal ses på baggrund af, at de gældende regler 

ikke sikrer, at koncernforbundne netvirksomheder anvender navn og logo, som klart 

adskiller sig fra det logo og navn, som i øvrigt anvendes af koncernen eller af dennes 

elhandelsvirksomhed. 

El-reguleringsudvalget finder dette uhensigtsmæssigt, da det kan forvirre elforbrugerne og 

stille koncernforbundne handelsvirksomheder i en bedre position end andre ikke 

koncernforbundne handelsvirksomheder, f.eks. gennem indirekte markedsføring. 

Det fremgår, at El-reguleringsudvalgets anbefaling retter sig mod netvirksomhederne. 

Udvalget vurderer, at kravet vil være enklest og lettest at håndhæve, hvis det retter sig mod 
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netvirksomhederne. Vurderingen begrundes med, at netvirksomhederne udgør en 

afgrænset og veldefineret kreds af virksomheder, og det derfor vil være enkelt at udpege 

dem, der omfattes af reguleringen. Udvalget bemærker herudover, 

at selv om kravet stilles til netvirksomheden, er der ikke noget, der udelukker, at 

koncernen i stedet for at ændre navn og logo for netvirksomheden, kan vælge at ændre 

navn og logo for de konkurrenceudsatte dele af koncernen. 

Det blev i øvrigt i forbindelse med El-reguleringsudvalgets arbejde umiddelbart vurderet, 

at det ved en skærpelse ikke er muligt at udvide bestemmelsen til også at omfatte 

koncernselskaber, som udfører ydelser for netvirksomheden. El-reguleringsudvalgets 

anbefaling vil således ikke afskære et serviceselskab, som netvirksomheden eventuelt har 

indgået en aftale med, fra at køre ud til elforbrugere, som er tilsluttet 

netvirksomhedens net, i varevogne med koncernens – herunder elhandelsvirksomhedens – 

navn og logo på. 

 

3.2.3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser 

og den foreslåede ordning 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan i vidt omfang tilslutte sig El-

reguleringsudvalgets anbefalinger. Der foreslås dog visse ændringer med henblik på at 

styrke konkurrencen og klarheden for elforbrugerne, hindre mulighed for omgåelse og for 

at sikre overensstemmelse med eldirektivet. 

Med forslaget stilles således krav til netvirksomheden om, at dennes identitet skal være 

adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. Dette vil dog 

ikke gælde i forhold til virksomheder, som udøver netvirksomhed (ved flere 

netvirksomheder), naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med fremføring af 

opvarmet vand eller damp, eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold. I kravet om identitetsmæssig 

adskillelse ligger primært en adskillelse af navn og logo, men det bredere begreb anvendes 

for at hindre omgåelse og for at understrege, at der er tale om et selvstændigt energiretligt 

krav, som skal vurderes uafhængigt af varemærkeretten, og som er mere vidtrækkende 

end varemærkeretten. 

Forslaget betyder, at netvirksomhedens identitet vil skulle adskille sig fra bl.a. elhandels- 

og elproduktionsvirksomheder, men ikke fra virksomheder, der udøver virksomhed 

forbundet med ovennævnte infrastruktur inden for el-, naturgas-, varme- og vandforsyning. 

Det vurderes, at denne afgrænsning er bedst egnet til sikring af, at det kommer til at stå 

klart for elforbrugeren, at netvirksomhedens information og ydelser er adskilt fra den 

vertikalt integrerede virksomheds konkurrenceudsatte aktiviteter. Det vurderes ikke 

proportionalt at kræve, at netvirksomheden skal være identitetsmæssigt 

adskilt fra alle vertikalt integrerede virksomheder, uanset om de er konkurrenceudsat eller 

ej. 

Netvirksomheder, virksomheder, der fremfører opvarmet vand eller damp, og 

virksomheder, der udøver virksomhed omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold, har i et vist omfang mulighed for at udøve andre 

aktiviteter inden for samme virksomhed. Forslaget kræver ikke, at disse aktiviteter bliver 

udskilt, for at ovennævnte virksomhed kan udøves uden identitetsmæssig 

adskillelse fra netvirksomheden, men der foreslås indsat en hjemmel til, at energi-, 

forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler herom, hvis det måtte vise sig 

nødvendigt. 

Baggrunden for det manglende krav om udskillelse er, at det ikke vurderes proportionalt 

og hensigtsmæssigt at kræve alle mindre aktiviteter udskilt. For vandselskaber gælder 

endvidere, at f.eks. salg af bi- eller overskudsprodukter og udnyttelse eller salg af energi, 

der hidrører fra vandselskabets hovedvirksomhed indgår i hovedvirksomheden, jf. § 1 i 

bekendtgørelse nr. 1227 af 3. oktober 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 

virksomhed. 

Det fremgår endvidere af forslaget, at kravet om identitetsmæssig adskillelse skal gælde i 

forhold til vertikalt integrerede virksomheder og ikke koncernforbundne virksomheder. 
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Dette beror på, at eldirektivets bestemmelse alene vedrører vertikalt integrerede 

virksomheder, og det vurderes også at være i overensstemmelse med den foreslåede 

skærpelse fra El-reguleringsudvalget. Begrebet vertikalt integreret virksomhed adskiller 

sig på visse punkter fra koncernbegrebet. 

 

Vertikalt integreret virksomhed er defineret i § 5 i lov om elforsyning som »Virksomhed 

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

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

eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed«. 

Vertikal integration er således på den ene side snævrere end koncernbegrebet, idet vertikal 

integration forudsætter, at netvirksomhed indgår sammen med enten produktions- eller 

elhandelsvirksomhed, og på den anden side bredere, idet også f.eks. joint ventures og 

virksomheder ejet af samme fysiske personer indgår i begrebet. 

Som nævnt oven for under afsnit 3.2.2. tager El-reguleringsudvalgets 

anbefaling ikke højde for, at netvirksomheder i et vist omfang køber ydelser af andre 

virksomheder, herunder vertikalt integrerede virksomheder. Det vurderes imidlertid, at 

formålet med identitetsmæssig adskillelse ikke fuldt ud kan opnås uden også at regulere 

dette. Det skyldes, at disse andre vertikalt integrerede virksomheder vil kunne anvende 

et navn og logo, som ikke er adskilt fra eksempelvis en vertikalt 

integreret elhandelsvirksomhed, når de på vegne af netvirksomheden har kontakt med 

elforbrugere enten direkte eller ved tilstedeværelse i det offentlige rum. Der kan 

eksempelvis være påtrykt navn og logo på de biler og på det tøj, som de personer, som 

sendes ud til elforbrugere, er iklædt. Det vil kunne skabe forvirring hos elforbrugere og 

indirekte markedsføring af kommercielle virksomheder, hvis 

navn og logo ikke er identitetsmæssigt adskilt fra f.eks. elhandelsvirksomheden. 

Det foreslås på den baggrund, at netvirksomheden skal sikre, at andre, der udfører opgaver 

for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig 

fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med 

netvirksomheden, medmindre virksomheden udøver anden netvirksomhed, 

naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med fremføring af opvarmet vand eller 

damp, eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering 

og økonomiske forhold. Kravet retter sig alene mod netvirksomheden, 

som f.eks. kan sikre overholdelse af kravet via aftaler med de pågældende virksomheder. 

 

Det foreslås endvidere, at det er Energitilsynet, som fører tilsyn med netvirksomhedernes 

overholdelse af de nye regler. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at Energitilsynet også fører tilsyn med de gældende 

regler om særskilt identitet i § 20 b og med programmer for intern overvågning, jf. § 20 a i 

lov om elforsyning og bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern 

overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om 

elforsyning, som er nævnt ovenfor under afsnit 3.2.1. Bekendtgørelsen vil i øvrigt skulle 

revideres for at tage højde for kravene om identitetsmæssig adskillelse.  

 

Endelig foreslås at forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af kravet om, at 

netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt 

integreret med netvirksomheden, og som ikke udøver virksomhed forbundet 

med infrastruktur inden for el-, naturgas-, varme- og vandforsyning, som er nævnt ovenfor, 

kan straffes med bøde. 

 

Tilsvarende foreslås at gælde for overtrædelse af kravet om, at netvirksomheden skal sikre, 

at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde 

og identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. dette 

lovforslags § 1, nr. 22. Herudover vil det være belagt med bødestraf, hvis en 

netvirksomhed undlader at efterkomme et påbud i forhold til de nævnte forhold, jf. det 

gældende § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning, som også omfatter simpel uagtsomhed. 
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Fsva. overtrædelse af kravet om, at netvirksomheden skal sikre, at andre, der udfører 

opgaver for netvirksomheden, også skal være identitetsmæssigt adskilt ved opgavens 

udførelse, vil bødestraf også forudsætte, at netvirksomheden undlader at efterkomme et 

påbud. Det følger allerede af gældende ret, at en bevilling vil kunne inddrages, hvis 

bestemmelser, vilkår eller påbud efter loven gentagne gange overtrædes. 

Kravene foreslås at træde i kraft den 1. juli 2017, dog således at den identitetsmæssige 

adskillelse først skal være foretaget senest den 1. juli 2018. Der henvises til lovforslagets § 

5, stk. 6. 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
31

 

 

Til nr. 9 

Efter den gældende § 20 b i lov om elforsyning, som gennemfører eldirektivets artikel 26, 

stk. 3, 2. pkt., skal netvirksomheder sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og 

identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. 

Med den foreslåede nyaffattelse af § 20 b skærpes kravene til netvirksomhedernes 

særskilte identitet, og det fastslås, at kravene gælder i forhold til virksomheder, som er 

vertikalt integreret med netvirksomheden. 

Der foreslås således indsat et nyt stk. 1, 1. led, hvorefter netvirksomheder skal være 

identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 

netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, som indeholder visse undtagelser til kravet om 

identitetsmæssig adskillelse. Der henvises til bemærkningerne til stk. 2 og 3 nedenfor. 

 

Det gældende krav om, at netvirksomheder skal sikre, at der i deres 

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens 

særskilte identitet videreføres for vertikalt integrede netvirksomheder i forslaget til stk. 1, 

2. led. 

Det betyder, at de omfattede netvirksomheder ikke blot som efter gældende ret skal sikre, 

at netvirksomhedernes kommunikation med elforbrugere ikke sammenblandes med 

kommunikation fra virksomheder, der udøver f.eks. elproduktions- eller 

elhandelsvirksomhed, men at de også efter stk. 1, 1. led, skal sikre, at netvirksomhedens 

identitet adskiller sig fra vertikalt integrerede virksomheder, der ikke er omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i stk. 3. 

En netvirksomheds identitet er særligt kendetegnet ved dets navn og logo, som således skal 

være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. Der 

skal være tale om en tydelig adskillelse, så det står klart for elforbrugeren, at 

netvirksomhedens information og ydelser er adskilt fra disse virksomheder. Der er tale om 

et selvstændigt energiretligt krav, som skal vurderes uafhængigt af varemærkeretten, og 

som er mere vidtrækkende end varemærkeretten. 

 

Der vil eksempelvis ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis en netvirksomhed og en 

elhandelsvirksomhed anvender samme koncernnavn efterfulgt af henholdsvis ordene 

net og handel. Der vil eksempelvis heller ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis en 

elhandelsvirksomhed og andre vertikalt integrerede virksomheder, som ikke er omfattet 

af stk. 3, anvender en forkortelse af netvirksomhedens navn. Hvis en netvirksomhed måtte 

hedde Venus Elnet A/S, vil de øvrige virksomheder således ikke kunne anvende 

forkortelsen VE efterfulgt af eksempelvis ordene handel eller 

produktion. Navnet skal også ses i sammenhæng med logoet. 

 

Der vil således eksempelvis ikke være tale om en tydelig adskillelse af netvirksomhedens 

identitet, hvis en netvirksomhed og de øvrige vertikalt integrerede virksomheder, som ikke 

 
31 http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l180/20161_l180_som_fremsat.pdf 



 

 

Side 29/32 

er omfattet af stk. 3, anvender samme eller lignende logo, uanset at navnene er forskellige. 

Udformningen af navnet skal også være adskilt i form af skrift og farve. 

Den gældende bestemmelse vedrører efter sin ordlyd alle netvirksomheder, men det 

fremgår af bemærkningerne, at der er tale om krav i forhold til koncernforbundne 

virksomheder, uden at dette er defineret nærmere. Eldirektivets artikel 

26, stk. 3, 2. pkt., finder imidlertid alene anvendelse på vertikalt integrerede virksomheder, 

hvorfor det foreslås, at det fremgår af § 20 b, stk. 1, at kravet om identitetsmæssig 

adskillelse gælder i forhold til vertikalt integrerede virksomheder. 

 

Vertikalt integreret virksomhed er defineret i § 5, nr. 23, der bliver nr. 21, i lov om 

elforsyning, hvoraf fremgår, at der ved vertikalt integreret virksomhed forstås: 

»Virksomhed eller gruppe af virksomheder, som den eller de samme 

fysiske eller juridiske personer har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som 

mindst driver enten transmissions- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- 

eller elhandelsvirksomhed.« Definitionen er indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 466 af 18. maj 

2011, og er beskrevet nærmere i bemærkningerne hertil, jf. bemærkninger til § 5, nr. 

20, som indsat ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, jf. Folketingstidende 

2010-2011 (1. samling), A, L 87, side 21 og 22. 

Vertikal integration er på den ene side snævrere end koncernbegrebet (som defineret i 

bilag 1 B til årsregnskabsloven), idet vertikal integration forudsætter, at netvirksomhed 

indgår sammen med enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed, 

og på den anden side bredere, idet f.eks. også joint ventures og virksomheder ejet af 

samme fysiske personer indgår i begrebet. Således vil eksempelvis koncernforbundethed 

mellem en netvirksomhed og en virksomhed, som alene udruller fibernet, ikke i sig selv 

udløse vertikal integration og dermed krav om identitetsmæssig adskillelse. Derimod 

vil en netvirksomhed (som ikke er koncernforbundet med en elproduktions- eller 

elhandelsvirksomhed) blive vertikalt integreret og dermed være omfattet af 

bestemmelserne om identitetsmæssig adskillelse, hvis eksempelvis den virksomhed, 

som ejer netvirksomheden, indgår i et joint venture med en anden virksomhed om 

elhandelsvirksomhed. 

Forslaget til stk. 1, 2. led, foreskriver, at vertikalt integrerede netvirksomheder skal sikre, 

at der ikke i øvrigt i netvirksomhedernes kommunikationsarbejde og identitetsstrategier 

skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. 

En vertikalt integreret netvirksomhed er således efter forslaget forpligtet til at forhindre 

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

netvirksomheden og andre aktiviteter, herunder elproduktionsog elhandelsaktiviteter som 

udøves i virksomheder, som er vertikalt integrerede med virksomheden. Det bemærkes i 

den forbindelse, at den vertikalt integrerede netvirksomhed skal sikre retlig og faktisk 

råderet over netvirksomhedens hjemmeside, som alene må have samme webadresse som 

virksomheder omfattet af forslaget til stk. 3. Netvirksomheden skal også sikre retlig og 

faktisk råderet over oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for 

netvirksomheden anvende, f.eks. på sociale medier, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse 

nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning for net- og 

transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning. 

I stk. 2 foreslås for bedre at sikre effekten af den identitetsmæssige 

adskillelse indsat et krav til netvirksomhederne om, at de herudover skal sikre, at andre, 

der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, 

som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt 

integrerede med netvirksomheden, og som ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen 

I stk. 3. Herved sikres den identitetsmæssige adskillelse også i de tilfælde, hvor 

netvirksomheder køber ydelser fra eksempelvis vertikalt integrerede servicevirksomheder. 

 

Netvirksomheden skal sikre den identitetsmæssige adskillelse ved opgavens udførelse. Det 

betyder, at der både skal sikres identitetsmæssig adskillelse, når der er direkte kontakt 
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med elforbrugere, og i øvrigt ved arbejder i det offentlige rum. Bestemmelsen stiller 

således krav om, at en servicebil eller medarbejder, som arbejder med kabellægning på en 

offentlig vej, skal være identitetsmæssigt adskilt, uanset om arbejdet indebærer, at der også 

arbejdes på en elforbrugers ejendom. 

Kravet retter sig mod netvirksomheder, som kontraktretligt eller på anden måde skal sikre, 

at den, som netvirksomheden eksempelvis køber serviceydelser fra, i forbindelse med 

levering af ydelsen, ikke anvender en identitet, som bruges af f.eks. en vertikalt integreret 

elhandelsvirksomhed. Heri ligger også, at hvis den virksomhed, som netvirksomheden 

eksempelvis køber serviceydelser fra, anvender underleverandører, så skal 

hovedleverandøren sikre det samme i forhold til sin underleverandør. 

Bestemmelsen stiller ikke krav om, at netvirksomheden skal kræve, at 

servicevirksomheden bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den identitet, som 

anvendes ved levering af ydelsen, skal blot adskille sig fra de identiteter, som i øvrigt 

anvendes af vertikalt integrerede virksomheder, som ikke er omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i stk. 3. En vertikalt integreret servicevirksomhed vil således 

enten skulle anvende navnet på netvirksomheden eller et navn på en anden virksomhed 

omfattet af stk. 3, eller et helt tredje navn, når den udfører opgaver for netvirksomheden. 

Det kan gøres ved, at servicevirksomheden registrerer et binavn, som opfylder 

kravene til identitetsmæssig adskillelse fra de øvrige vertikalt integrerede virksomheder, 

som ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i stk. 3. 

Bestemmelsen udelukker herudover ikke, at en netvirksomhed indgår aftale med en 

servicevirksomhed, som anvender et tredjenavn som hovednavn. Et sådant tredjenavn skal 

i så fald være identitetsmæssigt adskilt fra alle andre vertikalt integrerede virksomheder, 

herunder netvirksomheden, idet det skal svare til, at netvirksomheden indgår aftale med en 

ekstern virksomhed, dvs. en virksomhed, som ikke er vertikalt integreret med 

netvirksomheden. Det forudsætter også, at servicevirksomheden kun varetager 

servicefunktioner, og ikke f.eks. elhandelsvirksomhed. Netvirksomheden vil skulle sikre 

dette gennem aftale med servicevirksomheden. 

 

Efter forslaget til stk. 3 gælder kravet om identitetsmæssig adskillelse ikke i forhold til 

virksomheder, der udøver net eller naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med 

fremføring af opvarmet vand eller damp, eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i 

lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Det fremgår af 

sammenhængen med stk. 1 og 2, at det drejer sig om virksomheder, der er vertikalt 

integreret med netvirksomheden. 

Sådanne infrastrukturvirksomheder har i et vist omfang mulighed for at udøve andre 

aktiviteter – herunder elproduktionsvirksomhed – inden for samme virksomhed. Sådanne 

andre aktiviteter vil også være omfattet af undtagelsen, men det er muligt at begrænse 

mulighederne for at udøve andre aktiviteter i virksomhederne, jf. 

bemyndigelsesbestemmelsen i stk. 5. 

Det foreslås med stk. 4, at Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af kravene i stk. 1 

3. Energitilsynet fører allerede tilsyn med den gældende § 20 b særligt i forbindelse 

med netvirksomhedernes programmer for intern overvågning, som bl.a. beskriver 

virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, jf. § 2, stk. 4, og § 6, i 

bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning af net- og 

transmissionsvirksomheder og afsnit 3.2.1. i de almindelige bemærkninger. 

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i bl.a. § 20 a, stk. 5, i lov om elforsyning. 

 

Med forslaget understreges, at der ikke alene vil skulle føres tilsyn i forbindelse med 

overvågningsprogrammerne. 

Det er f.eks. forudsat, at Energitilsynet gennemgår virksomhedernes navne og logoer med 

henblik på at kontrollere, at netvirksomhederne opfylder kravene om særskilt identitet. 

Bekendtgørelsen forventes i øvrigt ændret for at tage højde for de foreslåede krav, f.eks. 

således at overvågningsprogrammet kommer til at indeholde en procedure for, hvordan 
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netvirksomheden sikrer, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens 

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

af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. 

 

I stk. 5 foreslås at energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte 

regler om, hvilke andre aktiviteter, der kan udøves i virksomheder, som udøver net- eller 

naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med fremføring af opvarmet vand eller 

damp, eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering 

og økonomiske forhold, og som ikke er identitetsmæssigt adskilt fra netvirksomheden, jf. 

stk. 3. Forslaget skal ses i lyset af, at det efter gældende ret i et vist omfang er muligt for 

nogle af de nævnte virksomheder også at udøve konkurrenceudsatte aktiviteter i 

virksomheden. F.eks. er det muligt for forbrugerejede virksomheder, der udøver 

virksomhed med anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, også at udøve 

elproduktion. Det kan derfor for at sikre effekten af reguleringen og undgå omgåelse vise 

sig nødvendigt at begrænse aktiviteter, som ville kunne udføres af virksomheder omfattet 

af stk. 3, som ikke er identitetsmæssigt adskilt fra netvirksomheden. 

 

 

Bekendtgørelsen om program for intern overvågning for net- og 

transmissionsvirksomheder og energinet.dk i henhold til lov om elforsyning 
§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at 

forhindre diskriminerende adfærd: 

1) De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, 

og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder 

vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i 

forhold til nettets brugere. 

2) De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte 

selskaber. 

3) De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning, overholdes. 

4) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med 

andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på 

aftaletidspunktet, jf. § 46 i lov om elforsyning. 

 

5) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, 

og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet.dk samt regler herom udstedt i 

medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. 

 

6) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 

47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.dk. 

 

7) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der 

vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af 

Energinet.dk, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og 

elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i 

Energinet.dk’s forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende 

konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i 

lov om elforsyning. 

 

8) De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden 

modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 

1, i lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en 

ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal 

behandles fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og 

behandling af disse oplysninger. 

 

9) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være 

forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i 

lov om elforsyning. 

Stk. 2. Herunder skal en netvirksomheds program for intern overvågning beskrive de tiltag, der 

skal sikre, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke 
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skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b i lov om elforsyning, herunder 

sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som 

netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende. 

Stk. 3. Programmet skal beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af 

programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. § 20 a, stk. 

2 og 3, i lov om elforsyning. 

Stk. 4. Energitilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i 

stk. 1 og 2 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i den 

pågældende virksomhed. 

 

Elforsyningslovens relevante sanktionsbestemmelser 

 
§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) driver produktions-, net- og transmissionsvirksomhed efter §§ 10 og 19 uden bevilling, 

2) etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 12 a, 21, 22 a og 23 uden tilladelse, 

3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte bestemmelser, 

4) undlader at foretage underretning som angivet i § 19 d, stk. 3, og § 35, 

5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i 

§§ 37 og 37 a, 

6) anvender midler i strid med § 37 a, stk. 3, 

7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et 

ulovligt forhold, 

8) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i kapitel 12, 

9) meddeler energi-, forsynings- og klimaministeren, Energitilsynet eller Energiklagenævnet 

urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger, 

10) overtræder § 19 a, stk. 8, § 84, stk. 7, eller § 84 a eller 

11) overtræder vilkår for en godkendelse efter § 98, stk. 2. 

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om betingelserne 

for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.    

 

 

§ 87 c. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 20 b, stk. 1. 

 

Bemærkninger til § 87 c  
 

Indsat ved L 2017 662. § 20 b, stk. 1, retter sig mod vertikalt integrerede 

netvirksomheder, og det er derfor alene de virksomheder, som kan blive strafpålagte efter 

bestemmelsen. En overtrædelse ved simpel uagtsomhed vil også kunne straffes, men først  

efter at Energitilsynet har givet påbud, jf. § 87, stk. 1, nr. 7. 

 
 

 

 

 


