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PUNKT 7 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. MAJ 2018 

ELNETSELSKABERNES SÆRSKILTE IDENTITET – 
NAVNE – OG LOGOÆNDRING 

 
 
 
RESUMÉ 

 
 
1. Sagen omhandler opfyldelse af kravet om netvirkomheders særskilte identitet i 

henhold til lov om elforsyning.  

2. Spørgsmålet har ikke tidligere været behandlet af Energitilsynet og sagen fore-
lægges derfor med henblik på, at Energitilsynet kan tilkendegive, hvordan 
problemstillingen vurderes og bør behandles.  
 

3. Kravet skal være opfyldt den 1. juli 2018, og Sekretariatet for Energitilsynet, 
herefter SET, har i den anledning modtaget materiale vedr. valg af nyt navn og 
logo en række netselskaber. 

4. SET vurderer på baggrund af en gennemgang af navn og logo, ud fra udform-
ning, farve, lydmæssigt sammenligning i forhold til de øvrige selskaber i kon-
cernen, at der ikke er bemærkninger til 13 selskabers valg. 

5. Med henblik på at orientere netselskaberne omkring Energitilsynets eventuelle 
bemærkninger til valg af navn og logo, beder SET om Energitilsynets tilken-
degivelse af, at de i sagen omhandlede navne og logoer opfylder kravene til 
særskilt identitet i elforsyningsloven. 
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INDSTILLING 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering til-

kendegivet,  

 

- at følgende selskaber opfylder kravene til særskilt identitet, jf. elforsy-

ningslovens § 20 b: 

 

KONSTANT, VEKSEL, DINEL, VORES ELNET, NOE NET, Netselskabet 

N1, ELINORD, TREFOR, Ravdex, EL-NET ØST, EL-NET Randers, EL-

NET hillerød, Radius og Cerius 
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SAGSFREMSTILLING  

 
7. Energitilsynet behandlede i december 2017 administrationsgrundlaget for 

tilsynet med elnetselskabernes overholdelse af kravet om særskilt identitet. Ef-
terfølgende har Sekretariatet ligeledes i december 2017 orienteret selskaberne 
om de nye regler samt udsendt en vejledning om reglerne i februar 2018. 
 

8.  I forlængelse af udmeldingen i december 2017 har SET modtaget tilbagemel-
ding fra række netvirksomheder om navne- og logoændring.  Dette notat om-
handler, hvorvidt 13 navne/logoer overholder kravene til reglerne for særskilt 
identitet i henhold til elforsyningslovens § 20 b.  

 
9. Energitilsynet har på mødet i april 2018 taget stilling til henholdsvis spørgs-

målet om hvilke netselskaber, der er omfattet af reglerne, samt spørgsmål om 
overfor hvilke kundegrupper kravet er gældende. Sekretariatet har i forlængel-
se heraf meddelt 9 netselskaber, hvor koncernforbundne selskaber ejer minori-
tetsejerandele i elhandelsselskabet Samstrøm, at SET på det foreliggende 
grundlag vurderer, at netselskabene ikke er omfattet af reglerne.  

 
10. Et selskab yderligere har meddelt ændring af navn og logo, men vil blive fore-

lagt særskilt på et kommende møde. 
 

11. Et enkelt selskab herudover har meddelt SET, at det ikke mener at være omfat-
tet af reglerne. Dette selskab vil blive vurderet selvstændigt, ligesom de sel-
skaber, som ikke endnu ikke har meldt tilbage til SET. Der er i alt 46 netselsk-
aber, der kan være omfattet af reglerne. 13 af disse bliver behandlet i nærvæ-
rende sag.  

 
12. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over de 13 selskabers navne/logoer, 

som behandles under vurderingsafsnittet.  
 

13. Det bemærkes, at der kan være andre navne selskabsnavne i de omhandlende 
koncerner. Sagen omhandler og tager alene stilling til de nævnte ”koncern - 
hovednavne.” 

 

RETSGRUNDLAG 

Bilag 1.  
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BETRAGTNINGER I RELATION TIL SÆRSKILT IDENTITET 

 
14. Reglerne for særskilt identitet fremgår af elforsyningslovens § 20 b, hvoraf 

fremgår følgende: 
 

§ 20 b. Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt in-
tegreret med netvirksomheden,jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikalt inte-
grerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om net-
virksomhedens 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 organise-
ring 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. 

 

15. 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.  

 
16. 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. 1 

 

17. Der vil eksempelvis ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis en netvirksom-
hed og en elhandelsvirksomhed anvender samme koncernnavn efterfulgt af 
henholdsvis ordene net og handel.  

 

18. Der vil heller ikke være tale om tydelig adskillelse, såfremt en netvirksomhed 
f.eks. hedder VENUS Elnet A/S, og de øvrige virksomheder anvender forkor-
telsen VE efterfulgt af ordene handel eller produktion.2 

 

 
1 Jf. specielle bemærkninger til nr. 9, til lov nr. 662 af 8. juni 2017.   
2 Jf. almindelige bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017 
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19. 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.  

 

20. Varemærkeretten kan bruges som hjælp til at sammenligne to navne/logoer. 
Ud fra en varemærkeretlig vurdering indebærer vurderingen af tydelig adskil-
lelse en forvekslelighedsvurdering og en vurdering af lighed mellem to mær-
ker.3 

 

21. Den "rene" forvekslelighed mellem to mærker foreligger, når forbrugeren 
fejlagtigt antager det ene mærke for at være det andet. Herudover kan forveks-
lelighed opstå i den situation, hvor forbrugeren godt kan se forskel på mær-
kerne, men hvor visse ligheder mellem mærkerne alligevel betyder, at forbru-
geren fejlagtigt tror, at varerne eller tjenesteydelserne kommer fra samme ud-
byder.4 

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

af mærkerne, hvori samtlige relevante elementer indgår. 5 
 

23.  Ved vurderingen af lighed mellem to mærker har det bl.a. betydning, om or-
dene er opbygget på samme måde. Her indgår blandt andet følgende elemen-
ter:  
- antal stavelser 
- mærkernes længde 
- vokal- og konsonantplacering 
- udtalemæssig rytme  
- dominerende mærkebestanddele  
- forvekslelige bogstaver, fx a/e, p/b, n/m 
- farve og skrifttype 

24. 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.  

 

25. Der vil ikke være tale om tydelig adskillelse, hvis præcis samme farver går 
igen i henholdsvis netvirksomhedens – og den kommercielle elhandelsvirk-
somheds navn/ logo.  

 

 
3http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem varemaer-

ker.aspx 
4http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem varemaer-

ker.aspx 
5 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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26.  Ved vurderingen af, om det enkelte netselskabs navn/ logo lever op til krave-
ne i elforsyningslovens § 20 b, foretages en helhedsvurdering, hvori en syns-
mæssig, lydmæssig samt begrebsmæssig sammenligning af en koncerns 
navn/logo med den respektive koncerns netvirksomheds navn/logo vil indgå. 
Ved den synsmæssige vurdering vil der ses på, hvorvidt navn/logo fremtræder 
klart og tydeligt adskilt, eksempelvis om der farvemæssigt og udformnings-
mæssigt er tale om klar og tydelig adskillelse. 
 

27. For så vidt angår den lydmæssige og begrebsmæssige vurdering af navn og 
logo, vil der ses på, hvorvidt ordvalget lyder ens, når de udtales.  

 
28. Energitilsynet foretager i sit tilsyn med selskabernes overholdelse af reglerne, 

jf. elforsyningslovens § 20 b, stk. 4, ikke en godkendelse af selskabernes 
navn/logo. I henhold til administrationsgrundlaget foretages en gennemgang af 
selskabernes valg inden 1. juli 2018 med vejledende udtalelser. Efter 1. juli 
2018 kan træffes afgørelser bl.a. med påbud om ændring. 

 
 
VURDERING  

 
NETSELSKABETS NAVN/LOGO                 KONCERN NAVN/LOGO 
 

1) 

 

29. SET vurderer, at begrebsmæssigt er navnene hhv. ”KONSTANT” og ”NRGI” 
forskellige og dermed tydeligt adskiller sig fra hinanden. Der er ikke elemen-
ter i navn/logoet, som går igen, ej heller er der tale om en lydmæssig sammen-
hæng. Farvevalget og udformningen af navn/logoet adskiller sig klart og der 
vil her ikke hos elforbrugeren opstå forvirring om netselskabets særskilte iden-
titet.  
 

30. SET vurderer ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”Konstant” opfylder 
kravene i elforsyningslovens § 20 b og har selvstændig identitet.  
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31. SET vurderer, at navnet på netselskabet adskiller sig klart og tydeligt fra kon-

cernen, idet ”Veksel” og ”Fonden Langelands Elforsyning” ikke vil kunne 
forveksles. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej heller er der 
tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udformningen af 
navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbrugeren opstå for-
virring om netselskabets særskilte identitet.  
 

32. Det vurderes fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”VEKSEL” opfylder 
kravene til særskilt identitet i elforsyningslovens § 20 b.  

 

 
 

33. SET vurderer, at ”VORES ELNET” adskiller sig klart og tydeligt fra kon-
cernen ”EnergiFyn”, idet der er tale om to forskellige navne, som ikke vil 
kunne forveksles. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej 
heller er der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udform-
ningen af navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbru-
geren opstå forvirring om netselskabets særskilte identitet.  
 

34. Ud fra en helhedsvurdering konstateres, at netselskabet ”Vores Elnet” 
opfylder kravene i elforsyningslovens § 20 b. 
 

35. Det bemærkes, SET har været i dialog med og rådgivet ”Vores Net” i 
forhold til forskelige navneforslag. 
 

2)  
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36. Det vurdere, at navnet på netselskabet adskiller sig klart og tydeligt fra 
koncernen, idet ”NOE” og ”JYSK ENERGI” begrebsmæssigt ikke vil 
kunne forveksles. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej 
heller er der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udform-
ningen af navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbru-
geren opstå forvirring om netselskabets særskilte identitet.  

 
37. SET vurderer ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”NOE” opfylder 

kravene i elforsyningslovens § 20 b. 

 

 

38. Navnet ”N1” adskiller sig klart og tydeligt fra koncernen ”eniig”, der be-
grebsmæssigt er tale om to forskellige navne, som ikke vil kunne forveks-
les. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej heller er der tale 
om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udformningen af 
navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbrugeren opstå 
forvirring om netselskabets særskilte identitet.  
 

39. Ud fra helhedsvurdering vurderer SET, at netselskabet ”N1” opfylder 
kravene for særskilt identitet i elforsyningslovens § 20 b. 

 



ENERGITILSYNET | ELNETSELSKABERNES SÆRSKILTE IDENTITET – NAVNE – OG LOGOÆNDRING Side 9/13 

 

40. Navn/logoet på netselskabet ”ELINORD” adskiller sig klart og tydeligt fra 
koncernen ”Forsyningen”. Der er tale om to forskellige navne, og der er 
derfor ikke risiko for forveksling. Der er ikke elementer i navn/logoet, 
som går igen, ej heller er der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farve-
valget og udformningen af navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her 
ikke hos elforbrugeren opstå forvirring om netselskabets særskilte identi-
tet.  
 

41. SET vurderer, at der ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet 
”ELINORD” opfylder kravene for særskilt identitet, jf. elforsyningslovens 
§ 20 b. 

 
 

 

7) 

 
 
 
 
 
 
42. Navnet på netselskabet ”DINEL” adskiller sig klart og tydeligt fra koncer-

nen ”Aura energi. Der er tale om to forskellige navne, og der er derfor ik-
ke risiko for forveksling. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går 
igen, ej heller er der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og 
udformningen af navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos el-
forbrugeren opstå forvirring om netselskabets særskilte identitet.  
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43. Det vurderes, at netselskabet ”DINEL” opfylder kravene for særskilt iden-
titet, jf. elforsyningslovens § 20 b. 

 

8) 

  

 
 
 
 
 
44. ”TREFOR” adskiller sig klart og tydeligt fra koncernen ”EWii”. Der er tale 

om to forskellige navne, og der er derfor ikke risiko for forveksling. Der er ik-
ke elementer i navn/logoet, som går igen, ej heller er der tale om en lydmæssig 
sammenhæng. Farvevalget og udformningen af navn/logoet adskiller sig klart 
og, der vil her ikke hos elforbrugeren opstå forvirring om netselskabets sær-
skilte identitet. 
 

45. Ud fra en helhedsvurdering vurderer SET, at netselskabet ”TREFOR” opfylder 
kravene for særskilt identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b.  

 

 

46. Navnet på netselskabet ”Ravdex” adskiller sig klart og tydeligt fra koncernen 
”nef Fonden”. Der er tale om to forskellige navne, og der er derfor ikke risiko 
for forveksling. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej heller er 
der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udformningen af 
navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbrugeren opstå for-
virring om netselskabets særskilte identitet.  
 

47. Det vurderes ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”Ravdex” opfylder 
kravene for særskilt identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b. 
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48. Det bemærkes, at der parallelt pågår sag vedr. Ravdex ift. navn for 

serviceselskab i koncernen, herunder når denne udfører opgaver for bl.a. 
netselskabet. 

 
 

 
 
 
 
49. Netselskabet ”EL-NET ØST” adskiller sig klart og tydeligt fra koncernen 

”BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING”. Der er tale om to forskellige 
navne, og der er derfor ikke risiko for forveksling. Det vurderes at være uden 
væsentlig betydning, at ”Bornholms Energi & Forsyning” geografisk kan as-
socieres med ”Øst”. Der er ikke elementer i navn/logoet, som går igen, ej hel-
ler er der tale om en lydmæssig sammenhæng. Farvevalget og udformningen 
af navn/logoet adskiller sig klart og, der vil her ikke hos elforbrugeren opstå 
forvirring om netselskabets særskilte identitet.  

 
50. Det vurderes, at der ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”EL-NET 

ØST” opfylder kravene for særskilt identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b. 
 
 

 
 
 
51. Som vist ovenfor, adskiller de nye navne/ logoer for netselskaberne ” El-net 

Randers A/S” og ” El-net Hillerød A/S”sig fra Verdo, idet der er tale om for-
skellige navne. Desuden er farvevalget blå farve, som også adskiller sig fra 

 

10)  

 
 

11) 
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farverne i Verdo- logoet. Desuden adskiller netselskabernes navne sig klart og 
tydeligt fra koncernens elhandelsselskab ” Midtjysk Elhandel A/S”. 

 
52. SET har tidligere vejledt Verdo-koncernen i forbindelse med valg af nye nav-

ne til netselskaberne i koncernen, jf. bilag 1.  Det er her bemærket, at Verdo er 
velkendt for sine to elnetvirksomheder i de to geografiske områder. Derfor 
kunne det tænkes, at en forbruger vil kunne forbinde elnetselskaberne til Ver-
do-koncernen.  

 
53. Disse forhold vurderes dog ikke at være afgørende. § 20 b opstiller, at der skal 

være klar og tydelig adskillelse, således at det står klart for forbrugeren, at der 
er tale om særskilte ydelser. Dermed opfylder netselskaberne lovens krav, da 
der ud fra en helhedsvurdering ikke er tale om ensartethed i udformning, 
skrift, farve eller begrebsmæssig i navne/logovalg.  

 
54. Det bemærkes, at der kan være andre navne i koncernen, som eksempelvis 

”Midtjyske Elhandel”, som er elhandelselskabets navn i Verdo-koncernen, 
som der ikke tages stilling til i dette notat.  
 

55. Ud fra en helhedsvurdering, vurderer SET således, at netselskaberne opfylder 
lovens krav om klart og tydeligt adskillelse og dermed har selvstændig identi-
tet.  

 
 

12)  

 

 
  
 
 
56. SET modtog en forespørgsel fra Radius Elnet A/S vedr. deres navn i forhold 

til koncernnavnet ”Ørsted, jf. bilag 2.  
 
57. SET vurderer, at der begrebsmæssigt er tale om to forskellige ord. Der er end-

videre ikke en historik, hvor kunderne skal lære, at det, der før hed ”Ørsted 
net”, nu hedder ”Radius net”.  

 
58. For så vidt angår udformningen, er der tale om forskellige skrifttyper men 

også ligheder i bogstavers udformning. For så vidt angår farvevalget i ”Radi-
us” er støvet blåt farve, mens Ørsted har en himmelblå farv. SET konstaterer, 
at begge farver ligger inden for den blå farveskala.  
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59. SET vurderer, at dette ikke udgør en risiko for forveksling, idet navne-
ne/logoerne ikke fremstår ensartede ud fra en begrebs-, lyd- samt synsmæssig 
vurdering.  

 
60. Ud fra en helhedsvurdering vurderes, at netselskabet ”Radius” har sit selv-

stændige identitet i forhold til koncernen ”Ørsted”, jf. elforsyningslovens § 20 
b uden risiko for sammenblanding.  

 

 

61. SET vurderer, at der er tale om to forskellige ord, og udformningen af logoer-
ne adskiller sig tilstrækkelig klart fra hinanden, både i skrift og i farve. Ud fra 
en begrebsmæssig vurdering er der klar og tydelig adskillelse mellem navne-
ne/logoerne.  
 

62. Ud fra en synsmæssig vurdering er der tale om to forskellige farver og skrift-
type for hhv. ”Cerius” og ” SEAS-NVE.”  

 

63. For så vidt angår den lydmæssige udtalelse, er ordene beslægtede – Cerius – 
SEAS.  

 
64. SET vurderer ud fra en helhedsvurdering, at netselskabet ”Cerius” opfylder 

lovens krav om særskilt identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13)  
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