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PUNKT 8 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. MAJ 2018 

SÆRSKILT IDENTITET VED KONCERNIN-
TERNE SERVICEAFTALER 

RESUMÉ 

1. Sagen handler om netvirkomheders særskilte identitet i henhold til lov om 
elforsyning, herunder et serviceselskabs anvendelse af binavn, når det udfører 
serviceopgavet for et netselskab.  

2. Kravet skal være opfyldt den 1. juli 2018, og Sekretariatet for Energitilsynet; 
herefter SET, har i den anledning modtaget en række spørgsmål fra 
netvirksomheder om den nærmere forståelse af reglerne, herunder fra nef-
koncernen, herefter nef, som ejer elnetvirksomheden Ravdex A/S.  

3. Sagen vedrører nærmere spørgsmålet om, hvorvidt et koncerninternt servicesel-
skabs binavn klart og tydeligt adskiller sig fra de øvrige navne i koncernen. Der 
skal således tages stilling til, om binavnet ”Nordøstfyns Elforsyning” opfylder 
kravene om særskilt identitet i forhold til moderselskabets navn ”nef Fonden”, i 
forbindelse med udførelse af serviceopgaver.  

4. Ligeledes skal der i sagen tages stilling til, hvorvidt  nef Fonden kan registrere 
sit eget telefonnummer som binavn, med henblik på anvende binavnet i 
forbindelse med udførelse af serviceopgaver for koncernens netvirksomhed, 
Ravdex A/S. 

5. SET vurderer, at binavnet ”Nordøstfyns Elforsyning” ikke adskiller sig klart og 
tydeligt fra koncernnavnet ”nef”, idet ”Nordøstfyns Elforsyning” kan forkortes til 
bogstaverne nef, og derfor ikke opfylder kravene i henhold til elforsyningsloven. 

6. SET vurderer endvidere, at nef Fondens eget telefonnummer registreret og som 
binavn i forbindelse med serviceudførelse for netselskabet  heller ikke opfylder 
kravene til særskilt identitet i henhold til elforsyningsloven.  

7. Et særskilt telefonnummer, der alene anvendes af serviceselskabet i forbindelse 
med udførelse af serviceopgaver kan derimod registreres og anvendes som binavn.  

8. Med henblik på fastlæggelse af en adminstrativ praksis på området for særskilt 
identitet, herunder for valg af serviceselskabets binavne, når det udfører opgaver 
for netselskabet, forelægges sagen således for Energitilsynet.  
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INDSTILLING 

9. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i med-
før af elforsyningslovens § 20 b tilkendegivet følgende:  

- at et koncerninternt serviceselskabs binavn klart og tydeligt skal adskille 
sig fra de øvrige navne i koncernen, når det udfører opgaver for netselsk-
abet  

- at ”nef” kan forveksles med en forkortelse af binavnet ”Nordøstfyns El-
forsyning”, og derfor ikke kan anvendes i forbindelse med serviceudførel-
se for netselskabet Ravdex, da dette ikke er i overensstemmelse med kra-
vene til særskilt identitet, jf. elforsyningsloven § 20 b.  

- at nef Fondens telefonnummer ikke kan anvendes som binavn ved et ver-
tikalt forbundet selskabs udførelse af serviceopgaver for netvirksomheden 
 

- at et særskilt telefonnummer, som alene anvendes af serviceselskabet an-
vendes i forbindelse med serviceudførelse for netselskabet kan registreres 
som binavn 

 
og 
 

- at Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at træffe afgørelse om 
påbud i overensstemmelse med tilkendegivelsen i tilfælde af netvirksom-
heders eventuelle manglende opfyldelse af kravet om identitetsmæssig ad-
skillelse efter den 1. juli 2018. 
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SAGSFREMSTILLING 

10. Den 17. januar 2018 anmodede nef om vejledning i forhold til konccernens 
tiltænkte alternative løsningsmodeller til opfyldelse af kravene til særskilt identitet 
jf. elforsyningslovens § 20 b. (Bilag 1). 

11. Ved e-mail korrespondance af 22. januar 2018  har SET ydet vejledning til 
nef-koncernen.   

12.  Konkret har SET både vejledt nef i forhold til koncernens nuværende 
koncernstruktur og navne, samt den af koncernen tiltænkte løsningsmodel, jf. 
vedlagte korrespondance ( Bilag 2).  

13. Nef fremsendte en fornyet anmodning, indholdende to nye løsningsmodeller, 
som behandles i dette notat, jf. Bilag 3, s. 5-7.   

14. Nef har specifikt anmodet om Energitilsynets stillingstagen til de opstillede 
problemstillinger, som behandles i det følgende. 

15. Af notat af den 23. februar 2018, jf. bilag 3, s. 5. fremgår nef’s nuværende 
organisationsstruktur kan visuelt angives som følger: 

 

FIGUR 1. NUVÆRENDE LØSNING 

 

 
16. Det bemærkes, at Netselskabet Ravdex adskiller sig klart og tydeligt fra den 
øvrige koncern.   

17. Nef strøm, nef Fiber og Ravdex ejes af nef Fonden. Nef har oplyst, at alle 
medarbejdere (pt. 34 medarbejdere) er ansat i nef Fonden, som er moderselskab 
for de tre datterselskaber, ligesom biler og domicil ejes af nef Fonden.  
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Medarbejderne og materiel udlejes til datterselskaberne ved koncerninterne aftaler.  

18. Med henblik på overholdelse af elforsyningslovens krav om særskilt identitet 
pr. 1. juli 2018, har nef anført, at det efter nefs opfattelse er  nødvendigt at 
anvende et andet navn end ”nef”, når nef Fondens medarbejdere servicerer 
netvirksomheden og dermed fungerer som serviceselskab.  

19. Nef Fonden har derfor anført to alternativer, hvoraf det ene alternativ er 
illustreret ved figur 2. 

 

FIGUR 2 ALTERNATIV 1 TIL ORGANISERING EFTER 1. JULI 2018 

 

 
 

 
20. Dette alternativ indebærer, at nef har registreret to binavne; ”Nordøstfyns El-
forsyning” og ”Ny Energi Fond”.  I sagen ønsker nef dog, at der alene tages stil-
ling til binavnet ” Nordøstfyns Elforsyning”, jf. figur 2 ovenfor.  

21. Nef oplyser, at binavnene blev registreret i 2000 inden krav om, at ordet 
”Fond” skulle indgå i navnet og derfor skiftede moderselskabet navn fra ”Nordøst-
fyns Elforsyning” til ” nef Fonden”.  

22. nef er af den opfattelse, at idet det er 18 år siden, vil navnet ”Nordøstfyns El-
forsyning” ikke skabe forvirring mellem nef-koncernen og ”Nordøstfyns Elforsy-
ning”. 

23. Videre anfører nef, at nef ikke er en forkortelse af ”Nordøstfyns Elforsyning”, 
idet nef hverken staves med versaler eller har punktummer og desuden udtales 
som et ord og ikke bogstav for bogstav. 
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FIGUR 3, ALTERNATIV 2 TIL ORGANISERING EFTER 1. JULI 2018 
 

 

 
 

 
 

 
24. nef’s andet alternativ, der illustreres ved figur 3, er, at nef Fonden lader sit 
telefonnummer registrere som binavn og oplyser, at koncernens netvirksomhed, 
Ravdex, har sit eget telefonnummer. Binavnet vil således være ”Fonden 63 321 
100”, jf. Erhvervsstyrelsens brev af 5. april 2018, Bilag 4, s. 5 og mail af den 2. 
maj 2018, bilag 5.  

25. I brevet af 5. april 2018 præciserer Erhvervsstyrelsen, at lov om erhvervsdri-
vende fonde bestemmer, at erhvervsdrivende fonde i deres navn skal benytte 
ordet fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 5, stk. 1. Det samme gælder 
for fondes binavne jf. lovens § 5, stk. 4. Videre anfører Erhvervsstyrelsen, at 
retsformen fond er en del af det lovpligtige navn, således som det også kendes 
fra selskabslovens §§ 2 og 3 i forhold til aktie- og anpartsselskaber, hvor hen-
holdsvis A/S og ApS skal indgå i navnet og eventuelle binavne.  

 
26. Ligesom et aktieselskab ikke vil kunne opnå registrering, hvis ikke A/S 
indgår i navnet, vil en erhvervsdrivende fond, hvor fond ikke indgår i navnet, 
således ikke kunne opnå registrering som erhvervsdrivende fond, jf. Bilag 4, s. 
5. 

27. nef anfører i forhold til dette alternativ, at de ikke ser nogen risiko for sam-
menblanding. Binavnet vil serviceselskabet anvende i forbindelse med serviceop-
gaver for netselskabet.  

28. Videre oplyser nef om ovenfor viste alternativ, at alle medarbejdere fortsat vil 
være ansat og al materiel ejet af nef Fonden og udlejes til Ravdex, nef Fiber og nef 
Strøm, som det sker i dag. 
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29. Eksempelvis vil bilerne være forsynet med det valgte binavn og cvr. nummer, 
og medarbejderne vil i udgangspunktet være neutralt arbejdstøj og være forsynet 
med et ID-skilt/kort, uanset hvilket af koncernens selskaber de servicerer.  

RETSGRUNDLAG 

Der henvises til bilag 1.  

 
VURDERING 

30. Kravet om særskilt identitet er fastsat i elforsyningslovens § 20 b. Efter denne 
bestemmelse skal netvirksomheder være identitetsmæssigt adskilt fra virksomhe-
der, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, 
at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsar-
bejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte iden-
titet.  

31. Der fremgår endvidere et krav om, netvirksomheder 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 virksom-
heder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. 

32. Af elforsyningslovens § 5, nr. 21, fremgår, at der ved vertikal integration 
forstås følgende: ”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 transmissionseller netvirksomhed og 
mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 

33. I det foreliggende tilfælde er Ravdex således omfattet af kravene om særskilt 
identitet i elforsyningslovens § 20 b. 

34. Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, jf. lovforslagets nr. 9, fremgår 
følgende: 

”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 integreret virksomheder, som ikke er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i § 20 b, stk. 3. En vertikalt integreret virksomheden vil 
således enten skulle anvende netvirksomhedens navn eller et navn omfattet af stk. 
3 eller et helt tredje navn, når den udfører opgaver for netvirksomheden. Dette 
gøres ved, at serviceselskabet registrerer et binavn, som opfylder kravene til 
identitetsmæssig adskillelse fra de øvrige vertikalt integrerede virksomheder, som 
ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i stk. 3.” 
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35. Der er således efter bestemmelserne i § 20 b krav om, at serviceselskabet skal 
være klart og tydeligt adskilt fra koncernens identitet, når der udføres opgaver for 
netselskabet.  

36. Det kan supplerende bemærkes, at det af de specielle bemærkninger til elfor-
syningslovens § 20 b fremgår, at ”der vil eksempelvis ikke være tale om tydelig 
adskillelse, hvis en handelsvirksomhed og andre vertikalt integrerede virksomhe-
der, som ikke er omfattet af stk. 3, anvender en forkortelse.”  

 
AD SERVICEAFTALER  
 
 
37. Et elnetselskab må indgå koncerninterne aftaler om serviceudførelse med et 
koncerninternt serviceselskab.  

38. Reglerne om særskilt identitet indebærer i den forbindelse, at netvirksomheden 
skal sikre, at når andre, herunder ”nef Fonden ” udfører opgaver for netvirksom-
heden, da skal ”nef Fonden” anvende et binavn, som tydeligt adskiller sig fra de 
øvrige selskaber i koncernen, når det udfører opgaver for netselskabet, med undta-
gelse af virksomheder, som er undtaget, som er vand, spildevand og varme, jf. 
elforsyningslovens § 20 b, stk. 3  

39. Ved udførelse af serviceopgaver for netvirksomheden skal det således sikres, 
at der anvendes et navn, som er tydeligt adskilt fra den øvrige koncern og som skal 
stå på bilerne, arbejdstøj og identitetskort. 

40. Det fremgår af elforsyningslovens § 20 b, Stk. 2.at, ”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.” 

41. Det skal i aftalen mellem netvirksomheden, Ravdex og nef Fonden sikres, at 
nef Fonden, som serviceselskab, anvender servicebiler og arbejdstøj m.v., hvorpå 
der er påført et binavn, som tydeligt adskiller sig, eller netselskabets navn i forbin-
delse serviceopgaveudførelse for netselskabet.  

 



ENERGITILSYNET | SÆRSKILT IDENTITET VED KONCERNINTERNE SERVICEAFTALER Side 8/10 

AD ALTERNATIV 1 

 

 

42. For så vidt angår det første alternativ, jf. figur 1, påtænker nef at anvende det 
eksisterende binavn ”Nordøstfyns Elforsyning” på bl.a. bilerne i forbindelse med 
serviceudførelse.  

43. SET vurderer, at adskillelseskravet efter reglerne om særskilt identitet ikke er 
opfyldt, idet binavnet ” Nordøstfyns Elforsyning” kan forkortes til ”nef”. Bogsta-
vet N fra ”Nordøstfyn”, bogstavet E fra ”El”, og bogstavet f fra ”forsyning” kan 
forkortes til ”nef” og kan skabe uklarhed og forvirring, når navnet anvendes i for-
bindelse med udførelse af serviceopgaver for netvirksomheden, jf. specielle be-
mærkninger til § 20 b.1 

44. SET vurderer således, at binavnet ” Nordøstfyns Elforsyning” ikke opfylder 
kravet om særskilt identitet, idet der ikke er tale om en klar og tydelig adskillelse 
fra koncernens identitet. For så vidt angår reglerne for registrering af erhvervsdri-
vende fonde, vurderer SET, at regelsættet ikke får forrang, idet man kan finde 
løsninger, som harmonerer med begge regelsæt, jf. straks nedenfor.  

 

AD ALTERNATIV 2 
 
45. Nef’s andet alternativ til opfyldelse af kravene til særskilt identitet ved udfø-
relse af serviceopgaver for netvirksomheden fremgår af figuren gentaget nedenfor. 
Som det fremgår af figuren, har nef opstillet en løsningsmodel, hvor nef Fondens 
telefonnummer registreres som et binavn. 

 
1 ”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 virksom-
heder således ikke kunne anvende forkortelsen VE efterfulgt af eksempelvis ordene handel eller 
produktion.” 
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46. For så vidt angår nef’s tiltænkte alternativ 2, hvor nef oplyser, at de vil lade 
nef’s telefonnummer ” 63 32 11 00” registreres som binavn, vurderer SET, at ad-
skillelseskravet i elforsyningslovens § 20 b vil herved ikke være opfyldt, idet der 
herved vil skabes uklarhed, forvirring og forveksling hos elforbrugeren. 

47. SET vurderer, at et telefonnummer, som tilhører nef Fonden vil kunne henfø-
res til koncernen og dermed skabe forvirring, og dermed at adskillelseskravet i 
henhold til elforsyningslovens § 20 b ikke er opfyldt. Et telefonnummer, som til-
hører nef Fonden og som ønskes registreret som binavn med henblik på anvendel-
se i forbindelse med udførelse af service for netvirksomheden, svarer til, at nef 
Fonden som serviceselskab anvendte sit navn ”nef Fonden” i forbindelse med 
serviceudførelse. Dette ville således ikke være foreneligt med principperne i elfor-
syningslovens § 20 b, da der af specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår 
følgende om binavne:  
 
”Bestemmelsen stiller ikke krav om, at netvirksomheden skal kræve, at servicevirk-
somheden bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den identitet, som anven-
des ved levering af ydelsen, skal blot adskille sig fra de identiteter, som i øvrigt 
anvendes af vertikalt integrerede virksomheder, som ikke er omfattet af undtagel-
sesbestemmelsen i stk. 3. En vertikalt integreret servicevirksomhed vil således 
enten skulle anvende navnet på netvirksomheden eller et navn på en anden virk-
somhed 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 inte-
grerede virksomheder, som ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i stk. 3.”  

48. SET vurderer, at nef’ anvendelse af eget telefonnummer som binavn i forbin-
delse med service er en del af nef Fondens identitet, og vil således ikke være for-
eneligt med kravene til særskilt identitet.  

49. SET vurderer endvidere, at såfremt der var tale om et særskilt telefonnummer, 
som alene kan henføres til serviceselskabet i forbindelse med selskabets udførelse 
af service og som ikke kan identificeres med koncernens øvrige selskaber, ville 
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kravene til særskilt identitet være opfyldt. I så fald vil serviceselskabet i forbindel-
se med serviceudførelse have sit eget telefonnummer, og de øvrige selskaber i 
koncernen ligeledes har særskilte telefonnumre og der vil derved ikke foreligge 
risiko for forveksling eller forvirring.  

50. I det konkrete tilfælde, hvor nef Fonden ønsker at registrere sit eget telefon-
nummer, vurderer SET at alternativ 2 heller ikke vil opfylde kravene i elforsy-
ningslovens § 20 b.  
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