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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 

REGIONALE ELLER LOKALE BETEGNEL-
SER I NAVN OG LOGO – STRUER FORSY-
NING ELNET A/S 

RESUMÉ 

1. Sagen handler om netvirkomheders særskilte identitet i henhold til lov om 
elforsyning, herunder anvendelse af stedbetegnelser i netvirksomhedens navn og 
logo.  

2. Ifølge lovbestemmelsen skal netvirksomheder være identitetsmæssigt adskilt fra 
virksomheder, der er vertikalt integreret med netvirksomheden. Dette krav skal 
være opfyldt den 1. juli 2018, og Sekretariatet for Energitilsynet; herefter SET, har 
i den anledning modtaget en række navn/logoændringer fra netvirksomhederne, 
herunder fra Struer Forsyning, som ejer elnetvirksomheden Struer Forsyning Elnet 
A/S.  

3. Koncernen har den 16. marts 2018 orienteret SET om, at koncernens monopol-
virksomheder, herunder netselskabet bevarer navnet ”Struer Forsyning Elnet” og 
de kommercielle virksomheder, herunder koncernens elhandelselskab vil således 
skifte navn til ”Struer Energi”. 

4. Sagen vedrører nærmere spørgsmålet om, hvorvidt stedbetegnelser kan gå igen i 
hhv. netvirksomheden og koncernens navn/logo. Der skal således tages stilling til, 
om navnene hhv. ”Struer Energi”og ”Struer Forsyning Elnet A/S” opfylder 
adskillelseskravene til særskilt identitet i henhold til elforsyningsloven. 

5. SET vurderer, at lokale/regionale stedbetegnelser, som går igen i navnet på 
netvirksomheden og koncernens øvrige selskabers navne, ikke opfylder kravene til 
særskilt identitet, da stedbetegnelsen henfører netselskabet til koncernen og 
dermed skaber risiko for forvekling og forvirring og dermed er i strid med 
principperne i elforsyningslovens § 20 b.  

6. Med henblik på fastlæggelse af en adminstrativ praksis på området for særskilt 
identitet, herunder for anvendelse af stedbetegnelser, forelægges sagen således for 
Energitilsynet.  
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INDSTILLING 

7. Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring og i medfør af elforsyningslovens § 20 b følgende:  

 

- At anvendelse af lokale/regionale stedbetegnelser i henholdsvis koncern-
navnet og den vertikalt integrerede netvirksomheds navn ikke opfylder 
kravene til særskilt identitet  

- At Struer Forsyning Elnet A/S ikke opfylder kravene til særskilt identitet, 
jf. elforsyningslovens § 20 b. 
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SAGSFREMSTILLING 

8. Den 16. marts 2018 modtog SET Struer-konccernens tiltænkte løsningsmodel til 
opfyldelse af kravene til særskilt identitet jf. elforsyningslovens § 20 b. (Bilag 1). 

9. Struer-koncernen oplyser, at koncernens holdingselskab og de underliggende 
selskaber skifter navn og logo med virkning fra 1. juli 2018. Det vil således med-
føre, at Struer Forsynings holdingselskab skifter navn til ” Struer Energi Holding 
A/S” og bliver den overordnede ejer af underliggende selskaber, og at elhandelsel-
skabet således fremover placeres i Struer Energi Handel A/S. 

10. Det oplyses endvidere, at medarbejdere mm er placeret i Struer Energi Service 
A/S, og at det udkørende personale, som vil udføre service for monopolrelaterede 
virksomheder fortsat bære Struer Forsynings identitet. 

11. Koncernens tiltænkte løsningsmodel indebærer således, at ” Struer Energi” 
bliver de kommercielle dele af virksomheden fremadrettet og koncernen er af den 
opfattelse, at der derved vil være klar og tydelig adskillelse af identiteterne i kon-
cernen.  

12. Vedrørende de monopolrelaterede aktiviteter oplyses, at disse aktiviteter vil 
derimod være placeret i selskaberne ”Struer Forsyning vand, fjernvarme, spilde-
vand eller elnet. 

13. Til illustration af ovenstående løsningsforslag har koncernen fremsendt kon-
cerndiagram, som er vedlagt som bilag 1.  

14. Navn/logo for henholdsvis monopolvirksomheder samt de kommercielle er 
som følger: 

 

KOMMERCIELLE AKTIVITETER:                                                MONOPOLAKTIVITETER  
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RETSGRUNDLAG 
 

Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1, hvortil der henvises.  
 
 
VURDERING 

15. 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.  

16. 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. 

17. I det foreliggende tilfælde er Struer Forsyning Elnet A/S således omfattet af 
kravene om særskilt identitet i elforsyningslovens § 20 b. 

18. Det bemærkes, at logomæssigt adskiller ”Struer Forsyning Elnet A/S” sig fra 
”Struer Energi”. 

19. Af bemærkningerne til § 20 b fremgår: 

” En netvirksomheds identitet er særligt kendetegnet ved dets navn og logo, som 
sålede skal være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 
netvirksomheden…[..] Der vil eksempelvis ikke være tale om klar og tydelig 
adskillelse, hvis en netvirksomhed og en elhandelsvirksomhed anvender samme 
koncernnavn efterfulgt af henholdsvis net og handel.” 

20. Netvirksomheden skal således være klart og tydeligt adskilt fra den øvrige 
koncern. Der skal være tale om to forskellige navne, som ikke kan skabe 
forbindelse til hinanden. 

21. Det fremgår af elforsyningslovens § 20 b, at netvirksomheden skal 
identitetsmæssigt være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med 
netvirksomheden.  

22. I det konkrete tilfælde er der tale om et element, i form af stedbetegnelsen ” 
Struer” som går igen i henholdsvis ”Struer Forsyning Elnet” og ”Struer Energi”, jf. 
ovenfor gengivet illustration. Dette svarer til, at ”Struer” er en del af 
koncernnavnet, som går igen i netvirksomhedens navn.  
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23. Hertil bemærkes, at Struer Forsyning har en historik i lokalområdet og derfor 
har lokalbetegnelsen ”Struer” en kendskabsfunktion, som er indprintet i 
forbrugeren ærindring og forbrugeren må derfor anses for at kunne forbinde 
netvirksomheden med koncernen, grundet det lokale/regionale stedbetegnelse, som 
går igen i hhv. netvirksomhedens navn samt koncernens navn.  

24. Hertil kommer, at ordnene ”energi” og ”forsyning” beslægtede og derfor kan 
det tale for, at risikoen for forveksling forstærkes, når navnene ”Energi Struer” og 
Struer Forsyning Elnet A/S” ses i lokalområdet.  

25. Idet netvirksomheden hedder ”Struer Forsyning Elnet A/S” og bl.a. det 
vertikalt forbundede elhandelsselskab hedder ”Struer Energi” foreligger der risiko 
for forveksling og forvirring om netvirksomhedens særskilte identitet.  

26. SET vurderer, at adskillelseskravet i elforsyningslovens § 20 b ikke er opfyldt, 
idet et essentielt element i de to identiteter skaber sammenhæng mellem 
netvirksomheden og den øvrige koncern.  

27. Den lokale/regionale stedbetegnelse ”Struer” kan således henføres til den 
øvrige koncern, og således er i strid med principperne i elforsyningslovens § 20 b 
om, at netvirskomheden skal have selvstændig identitet.  
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