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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 10. APRIL 2018 

ELNETSELSKABERS SÆRSKILTE IDENTI-
TET VED MINORITETSEJERANDELE I ET 
ELHANDELSVIRKSOMHED  

RESUMÉ 
 1. En netvirksomhed har rejst et spøtgsmål i relation til forståelsen af vertikal 
integrerede netvirksomheder. Sagen forelægges for Energitilsynet, idet der er tale 
om et nyt regelsæt og en tilkendegivelse vil have betydning for en række 
netvirksomheder, som  i fællesskab med andre minoritetsaktionærer ejer andele i 
et elhandelsselskab.  

2. Kravene om elnetvirksomheders identitetsmæssige adskillelse/særskilte identitet 
skal være opfyldt den 1. juli 2018. Energitilsynet fører tilsyn med, om 
virksomhederne overholder de fastsatte krav.  

3. Sekretariatet for Energitilsynet, herefter SET, orienterede ved brev af den 19. 
december 2017 (Bilag 1) samtlige netvirksomheder om fristen for at opfylde 
kravene.  

4. Reglerne for særskilt identitet omfatter alene vertikalt integrerede netvirksom-
heder. Ved vertikel integration forstås en 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. 

5. Flere netvirksomheder har som svar på orienteringen fra SET henvendt sig 
vedrørende spørgsmålet, om netvirksomheden er omfattet af regelsættet, f. eks. 
Tarm Elværk Net A/S ved mail af den 9. januar 2018 (Bilag 2), herefter TE NET, 
har orienteret SET om, at virksomheden efter sin egen opfattelse ikke omfattes af 
regelsættet og anmodet SET om at bekræfte dette.  

6. SET fortolker regelgrundlaget således, at virksomheder, der har 
minoritetsejerandele i elhandels- eller produktionsvirksomheder, og hvor der ikke 
foreligger ene- eller fælleskontrol over disse,  ikke omfattes af reglerne for særskilt 
identitet i § 20 b og derfor heller ikke skal opfylde kravene inden den lovfastsatte 
frist, den 1. juli 2018. Dette er f. eks. tilfældet i sagen vedrørende Tarm Elværk 
Net A/S.  

7. SET vil i en række sager bede Energitilsynet om en tilkendegivelse vedrørende 
reglerne for særskilt identitet, hvoraf den foreliggende sag er den anden i rækken.   
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INDSTILLING 

8. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering, og i medfør af elforsyningslovens § 20 b tilkendegiver  

- Selskaber, der ikke har individuel eller fælles kontrol over et elhandels- el-
ler produktionsvirksomhed, og dermed ikke er vertikalt integreret med 
disse, herunder svarende til eksemplet med TE NET A/S, ikke omfattes af 
reglerne for særskilt identitet 

og 

- At SET bemyndiges til at træffe afgørelser i sager, som vedrører problem-
stillinger af samme karakter.  
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SAGSFREMSTILLING 

9. Kravene i elforsyningslovens § 20 b om elnetvirksomheders identitetsmæssige 
adskillelse/særskilte identitet skal være opfyldt den 1. juli 2018. Energitilsynet 
fører tilsyn med, om virksomhederne overholder de fastsatte krav. Sekretariatet for 
Energitilsynet, herefter SET, orienterede ved brev af den 19. december 2017 
(Bilag 1) samtlige netvirksomheder om fristen for at opfylde kravene.  

10. En række netvirksomheder har henvendt sig til SET vedrørende spørgsmålet 
om, hvorvidt virksomhederne er omfattet af § 20 b om særskilt identitet. TE Net 
A/S har i den forbindelse medsendt virksomhedens egen vurdering af spørgsmålet. 

11. TE Net A/S anfører i notatet, at bestemmelsen vedrører vertikalt integrerede 
virksomheder.  

 
12. TE Net A/S er ejet af Tarm Elværk A.m.b.a. som også er medejer af elhandels-
selskabet Samstrøm A/S med en ejerskabsandel på 9 procent.  

 
13. Nedenfor ses ejerforholdet illustreret. Diagrammet er uddrag af TE Net A/S’s 
interne overvågningsprogram for 20161, hvorfor der af billedet fremgår ejerandel 
på 7,4. TE Net A/S oplyser i notatet, at ejerskabsandelen i dag er på 9 procent. 

 

 

 

14. Vedrørende ejerforholdet, anfører TE Net, at selvom TE Net driver netvirk-
somhed og Samstrøm A/S udøver elhandelsvirksomhed, er TE Net ikke vertikalt 
integreret med Samstrøm A/S, idet det ikke er de samme fysiske eller juridiske 
personer, der har ret til at øve kontrol over begge selskaber, sådan som dette er 
defineret i EU-fusionforordningen.  

 
1 http://www.tevnet.dk/media/4249857/overvaagningsprogram-2016.pdf  

http://www.tevnet.dk/media/4249857/overvaagningsprogram-2016.pdf
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15. TE Net A/S oplyser herudover, at TE Net A/S har fælles direktion, lokaler, 
administration mv. med Tarm Elværk A.m.b.a. Alle medarbejderne er ansat i Tarm 
Elværk A.m.b.a, og det betyder, at alle serviceydelser mv. for TE Net udføres af 
Tarm Elværk A.m.b.a. efter aftale.  

16. Konkret vedr. opgaveudførelse for netvirksomheden, anfører TE Net A/S, at 
idet TE Net A/S ikke er vertikalt integreret med Samstrøm A/S, har forpligtelsen i 
§ 20 b, stk. 2, om at netvirksomheder udover kravene i stk. 1 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 virksomhe-
der, som er vertikalt integreret med netvirksomheden ikke nogen betydning for TE 
Net A/S.  

17. I det fremsendte notat behandles spørgsmålet om kontrol ikke, og TE net A/S 
har ikke inddraget vedtægter samt ejeraftalen for Samstrøm A/S i sin vurdering. 

18. TE Net A/S konkluderer i det fremsendte notat, at lovændringen ikke får be-
tydning for TE Net A/S.  

19. TE Net A/S har anmodet SET om at bekræfte ovenfor anførte om, at TE NET 
A/S ikke omfattes af reglerne for identitetsmæssig adskillelse. 
 

VURDERING 
 

20. Det skal i sagen vurderes, hvorvidt netselskaber i koncerner, der ejer  
minoritetsejerandele i f.eks. elhandelsselskaber, omfattes af reglerne for særskilt 
identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b. 

21. Kravet om særskilt identitet gælder for virksomheder som er vertikalt 
integrerede, jf. § 20 b, stk. 1, hvoraf fremgår, at ” Netvirksomheder skal være 
identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integrerede med 
netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikalt 
intregrede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes 
uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.”  

22. Kravet om særskilt identitet gælder således ikke for virksomheder, som ikke er 
vertikalt integreret med et elhandels- eller produktionsselskab. 

23. Ved vertikel integration forstås en 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. elfor-
syningslovens § 5, nr. 21. 
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24. Det følger af bemærkningerne til elforsyningslovens § 20 b, at en netvirksom-
hed som følge af minoritetsejerandele også kan blive vertikalt integreret med på-
gældende elhandelskvirksomhed2. Forudsætningerne for, at minoritetsejerandele 
kan udløse vertikal integration er, at der foreligger kontrol. 

25. Begrebet kontrol er defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 21, og 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 ind-
flydelse på en virksomheds drift, afstemninger og beslutninger.3 

26. Af forarbejderne til elforsyningslovens § 5, nr. 21 fremgår, at ”Der kan dog 
også tænkes tilfælde, hvor en virksomhed er vertikalt integreret, selv om virksom-
hederne ikke er koncernforbundne, da der er mulighed for fælles kontrol.” 

27. Der henvises i forarbejderne til elforsyningslovens § 5, nr. 21, til en nærmere 
beskrivelse af kontrolbegrebet, til Europa Kommissionens konsoliderede medde-
lelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF Nr. 139/2004 om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser 2008/C95/01). 

28. Enekontrol foreligger, hvis en enkelt person eller virksomhed mv. alene udø-
ver bestemmende indflydelse på en virksomhed. Enekontrol opnås normalt på et 
retligt grundlag ved, at en virksomhed overtager flertallet af stemmerettighederne i 
en anden virksomhed. Om det er 50 procent af aktierne plus 1, eller 100 procent er 
uden betydning.4  

29. 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 virksomheden5. 

30. I modsætning til enekontrol er fælles kontrol karakteriseret ved, at en foreslået 
beslutning kan blive blokeret som følge af, at to eller flere aktionærer har magt til 
at afvise den. Den mest åbenbare form for fælleskontrol er situationen, hvor der 
kun findes to aktionærer, der deler stemmerettighederne i deres joint venture lige-
ligt.  

 
2 Specielle bemærkninger til nr. 9: ”Derimod vil en netvirksomhed, som ikke er koncernforbundet med en elpro-

duktions- 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 ven-
ture med en anden virksomhed om elhandelsvirksomhed.” 

3 Jf. bemærkninger til lov nr. 662 af 8. juni 2017.  
4 Kommissionens meddelelse om fusionsbegrebet efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med 

fusioner og virksomhedsovertagelser (98/C 66/02), pkt. 13ff. 
5 Kommissionens meddelelse om fusionsbegrebet efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med 

fusioner og virksomhedsovertagelser (98/C 66/02), pkt. 13ff. 
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31. Kommissionen finder i sin meddelelse, at der ikke 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 kombinatio-
ner mellem minoritetsaktionærer.6 

32. Spørgsmålet er således om en minoritetsejerandel på f. eks. 9 procent i en han-
delsvirksomhed, som f. eks. Samstrøm A/S, udløser vertikal integration, herunder 
undersøges hvorvidt der foreligger ene-eller fælleskontrol.  

33. En undersøgelse af, hvorvidt der foreligger kontrol i fællesskab med medejer-
ne må bero på selskabets vedtægter samt aktionæroverenskomster, hvori parternes 
rettigheder og pligter er nedfældet. 

34. SET har således i et konkret tilfælde indhentet vedtægterne (Bilag 3) samt 
aktionæroverenskomsten (Bilag 4) for at undersøge, om der kan være særlige ret-
tigheder og forpligtelser for TE Net A/S i forhold til handelsvirksomheden 
Samstrøm A/S.  

35. Af vedtægterne for Samstrøm A/S’ § 4, pkt. 4.2 fremgår, at ” Ingen aktier har 
særlige rettigheder” og af § 6, pkt. 61, fremgår at ”Hver aktie på 1, 00 kr. giver én 
stemme.” 

36. Af ejeraftalens pkt. 6 fremgår, at ” Beslutninger vedtages på generalforsam-
lingen og kræver, at mindst 2/3 af stemmeberettigede kapital er for forslaget.” 

37. Ud fra oplysninger fra hhv. vedtægter samt aktionæroverenskomst kan der 
således ikke antages i det konkrete tilfælde at foreligge fælleskontrol, og TE Net 
A/S er dermed ikke vertikalt integreret med Samstrøm A/S som følge af medejer-
skabet på 9 procent.  

38. Da elforsyningslovens § 20 b regulerer netvirksomheder, som er vertikalt inte-
greret, indebærer det, at f. eks. TE Net A/S ikke bliver omfattet af reglerne for 
særskilt identitet. 

 

 
6 Kommissionens meddelelse om fusionsbegrebet efter Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med 

fusioner og virksomhedsovertagelser (98/C 66/02), pkt. 13ff. 
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