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RESUMÉ 

Denne undersøgelse er udarbejdet af Forsyningstilsynet for Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeriet som en del af en større konkurrenceanalyse af detailmarkedet for el, 

som ministeriet har igangsat. Formålet er at undersøge, om netvirksomhederne lever 

op til de gældende habilitetskrav og om de pågældende regler sikrer vandtætte skotter 

mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter. Undersøgelsen er mere 

specifikt foregået ved at afdække eventuelle personsammenfald i ledelsesposter i net-

virksomheder og elhandelsvirksomheder, samt i virksomheder der direkte eller indi-

rekte ejer elhandelsvirksomheder.  

 

Undersøgelsen er baseret på registerudtræk i CVR, BIQ og virksomhedernes egne op-

lysninger for alle virksomheder med bevilling fra Energistyrelsen til at drive netvirksom-

hed. Dermed inkluderes både de netvirksomheder, der er omfattet af de gældende ha-

bilitetskrav, og de netvirksomheder, der ifølge lovgivningen er undtaget fra habilitets-

kravene ved enten at have færre end 100.000 tilsluttede forbrugere eller ved ikke at 

have koncernforbindelser til elhandelsvirksomheder.  

 

Forsyningstilsynets gennemgang af de samlede oplysninger giver ingen indikation af, 

at de gældende krav til habilitet er blevet overtrådt. Undersøgelsen afdækker imidlertid 

varierende grader af personsammenfald og ”koncerninterne forbindelser” mellem net- 

og elhandelsvirksomheder og den eller de virksomheder, der direkte eller indirekte ejer 

elhandelsvirksomheden. Disse kan så tvivl om, hvorvidt den gældende regulering af 

habilitet i § 45 i lov om elforsyning sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter 

og konkurrenceudsatte aktiviteter. 

 

Således er der konstateret forskellige ”koncerninterne forbindelser” i syv af de otte net-

virksomheder, der er omfattet af habilitetskravene. For så vidt angår de koncernfor-

bundne netvirksomheder, som ikke er omfattet af habilitetskravene ved at have færre 

end 100.000 tilsluttede forbrugere, ses omfattende personsammenfald mellem de kon-

cernforbundne netvirksomheder, elhandelsvirksomheder og virksomheder, der direkte 

eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder. I over halvdelen af disse tilfælde er person-

sammenfaldet fuldstændigt, således at direktøren og alle bestyrelsesmedlemmerne 

har identiske positioner i koncernens øvrige undersøgte virksomheder. Endelig er der 

konstateret personsammenfald i varierende omfang mellem netvirksomheder og elhan-

delsvirksomheder i samtlige tilfælde, hvor netvirksomheden har ejermæssig forbin-

delse til en elhandelsvirksomhed, uden der er tale om en koncernforbindelse.  

 jf. tabel 1. 
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TABEL 1 | UNDERSØGELSENS RESULTATER 

Grupper af netvirksomheder Observationer Leveret elektricitet i 

2018, kWh 

8 netvirksomheder omfattet af habili-

tetskrav 

Ingen personsammenfald  

7 tilfælde af ”koncerninterne forbindel-

ser” 

27.216.123.685  

(77,02 % af samlet 

mængde) 

17 netvirksomheder i koncern med 

elhandelsvirksomhed, men med 

færre end 100.000 tilsluttede forbru-

gere (undtaget habilitetskrav) 

10 tilfælde af fuldstændigt personsam-

menfald, det vil sige identiske direktio-

ner og bestyrelser på tværs af koncer-

nens undersøgte virksomheder. 

2 tilfælde af identiske direktioner og 

partielt identiske bestyrelser på tværs 

af koncernens undersøgte virksomhe-

der. 

4 tilfælde af fuldstændig repræsentation 

af bestyrelsen i koncernens øvrige un-

dersøgte virksomheder. 

1 tilfælde af partiel repræsentation af 

bestyrelsen i koncernens øvrige under-

søgte virksomheder. 

3.110.963.731 

(8,80 % af samlet 

mængde) 

11 netvirksomheder med anden 

ejermæssig forbindelse end kon-

cernforbindelse til elhandelsvirksom-

hed.  

 

11 tilfælde af personsammenfald mel-

lem bestyrelsesmedlemmer og/eller di-

rektionsmedlemmer i netvirksomheden 

og ejermæssigt forbundne elhandels-

virksomheder. 

4.679.476.017 

(13,24% af samlet 

mængde)  

 

9 netvirksomheder, der udover kon-

cernforbindelse til elhandelsvirksom-

hed i øvrigt har anden ejermæssig 

forbindelse til anden elhandelsvirk-

somhed. 

9 tilfælde af personsammenfald mellem 

bestyrelsesmedlemmer og/eller direkti-

onsmedlemmer i netvirksomheden og 

ejermæssigt forbundne elhandelsvirk-

somheder. 

13.105.333.429 

(37,09% af samlet 

mængde) 

6 netvirksomheder uden nogen ejer-

mæssig forbindelse til elhandelsvirk-

somhed. 

- 329.695.694 

(0,93 % af samlet 

mængde) 

Kilde: CVR, BIQ og virksomhedernes oplysninger. 

Note: En fuldstændig fremstilling af undersøgelsens resultater findes i bilag 1. 

Forsyningstilsynet konkluderer på den baggrund, at den eksisterende regulering af ha-

bilitet i § 45 i lov om elforsyning kun i begrænset omfang sikrer vandtætte skotter mel-

lem monopolaktiviteter og de konkurrenceudsatte aktiviteter i koncerner, der indehol-

der netvirksomhed. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at de observerede per-

sonsammenfald og ”koncerninterne forbindelser” kan føre til, at der i den enkelte net-

virksomhed eller i virksomheder der ejer denne, bliver truffet beslutninger, som tilgode-

ser andre kommercielle særinteresser end netvirksomhedens drift m.v.   
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INDLEDNING OG BAGGRUND 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gennemfører i samarbejde med Energistyrel-

sen, Forsyningstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en analyse af koncern-

forbundne netvirksomheders betydning for konkurrencen på elmarkedet. Det sker som 

opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger og forsyningsstrategiens princip 

om konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver. I forbindelse med at analysen har 

været udsendt i høring, er der blevet udarbejdet et høringsnotat. Høringsnotatet og hø-

ringssvarene fremgår af bilag 2 og 3. Dele af høringssvaret fra De Frie Energiselska-

ber er blevet ekstraheret/udeladt, da de vurderes at indeholde fortrolige informationer. 

 

Konkurrenceanalysen, der har særlig fokus på adskillelsen mellem netvirksomhe-

derne som naturlige monopoler og kommercielle aktiviteter i koncernforbundne 

selskaber (f.eks. elhandelsvirksomheder), skal bl.a. afdække, om koncernfor-

bundne netvirksomheder udgør et konkurrencemæssigt problem på detailmarke-

det for el.  

 

Konkurrenceanalysens pkt. 3 lyder:  

 

”En analyse af, i hvilken grad de nuværende regler sikrer vandtætte skotter mellem 

monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne netvirksom-

heder, samt om reglerne sikrer åbenhed og transparens om koncernforbundne selska-

bers aktiviteter. Herunder skal der udarbejdes en analyse af, om der er udfordringer og 

barrierer i snitfladen mellem detail- og distributionsleddet, som hæmmer konkurrencen 

og markedsmæssigheden. Forsyningstilsynets erfaringer og løbende tilsyn med reg-

lerne vil blive inddraget i analysen.”  

 

Nærværende registerundersøgelse er en delanalyse under pkt. 3. Formålet er at un-

dersøge eventuelle personsammenfald mellem direktioner og bestyrelser i netvirksom-

heder og elhandelsvirksomheder samt i virksomheder, der direkte eller indirekte ejer 

elhandelsvirksomheder. Dette for at afdække, om netvirksomhederne lever op til de 

gældende habilitetskrav og om de gældende krav sikrer vandtætte skotter mellem mo-

nopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter. 

DET RETLIGE GRUNDLAG 

De gældende krav i EU-lovgivningen om adskillelsen mellem monopol- og konkurren-

ceudsatte aktiviteter1 har til formål at sikre reel, ikke-diskriminerende netadgang, der er 

en vigtig forudsætning for at gennemføre et velfungerende og konkurrencedygtigt indre 

marked. 

 

Et af disse krav omhandler funktionel adskillelse, der skal sikre netvirksomheders uaf-

hængighed fra kommercielle aktiviteter i andre koncernforbundne virksomheder. Dette 

sker i form af krav til virksomhedernes ledelsesstruktur og deres mulighed for at træffe 

beslutninger uafhængigt af andre kommercielle interesser.  

 
1 Direktiv 2009/72, der afløser direktiv 2003/54. 
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Kravene til netvirksomhedernes funktionelle uafhængighed er gennemført i dansk ret 

bl.a. ved regler om ledelsens og bestyrelsesmedlemmers habilitet i § 45, stk. 1 og 2, i 

lov om elforsyning.  

 

Der ses ikke at være indført krav til netvirksomhedernes håndtering af de interesse-

konflikter, der måtte opstå for direktion og bestyrelse i relation til de konkurrenceud-

satte aktiviteter i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør heraf.  

 

Det nærmere indhold af habilitetskravene gennemgås i det følgende. 

DIREKTIONSMEDLEMMER OG LEDENDE MEDARBEJDERE 

Direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i en netvirksomhed må hverken di-

rekte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af elproduktions- eller handelsvirk-

somheder, ligesom de ikke må deltage i driften eller ledelsen i koncernforbundne sel-

skaber, der direkte eller indirekte ejer disse, jf. § 45, stk. 1, i lov om elforsyning.  

 

Ved ”indirekte” forstås direktionsmedlemmets eller den ledende medarbejders person-

lige forhold, eksempelvis om denne har en betydelig aktiepost i elproduktions- eller 

handelsvirksomheden eller om vedkommende på nogen måde har personlige relatio-

ner, der kan give ham eller hende indflydelse på elproduktions- eller elhandelsvirksom-

heder. Dette krav gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 45, stk. 2, i 

lov om elforsyning, jf. nærmere herom nedenfor.  

 

Undtagelsen er dog, hvis den koncernforbundne virksomhed, der direkte eller indirekte 

ejer elproduktions- eller elhandelsvirksomheder, selv er en kollektiv elforsyningsvirk-

somhed, det vil sige en netvirksomhed. Direktionsmedlemmer og ledende medarbej-

dere må således gerne deltage i drift og ledelse af en netvirksomhed, der direkte eller 

indirekte ejer en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.  

FIGUR 1 | DIREKTIONSMEDLEMMERS ADGANG TIL AT OPTRÆDE I KONCERNFOR-

BUNDNE VIRKSOMHEDER 

 
 

AMBA

ElproduktionElhandelNet
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BESTYRELSESMEDLEMMER 

Bestyrelsesmedlemmer i en netvirksomhed må ifølge § 45, stk. 2, i lov om elforsyning 

ikke deltage direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en koncernforbunden elpro-

duktions- eller handelsvirksomhed.  

 

I modsætning til direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere må bestyrelsesmed-

lemmer i netvirksomheder gerne deltage i driften eller ledelsen af koncernforbundne 

virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elproduktions- eller elhandelsvirksomhe-

der.2  

FIGUR 2 | BESTYRELSESMEDLEMMERS ADGANG TIL AT OPTRÆDE I KONCERN-

FORBUNDNE VIRKSOMHEDER 

 
 

UNDTAGELSE: NETVIRKSOMHEDER MED FÆRRE END 100.000 TILSLUTTEDE FOR-

BRUGERE 

Ovenstående habilitetskrav gælder ikke for netvirksomheder, som alene eller sammen 

med andre netvirksomheder inden for samme koncern har færre end 100.000 tilslut-

tede forbrugere, jf. § 45, stk. 3, i lov om elforsyning. I dette tilfælde kan direktion og be-

styrelsesmedlemmer i netvirksomheden også deltage i ledelsen eller driften af eksem-

pelvis en elhandelsvirksomhed.  

 

Undtagelsen er indført for ikke at pålægge små netvirksomheder en uforholdsmæssig 

stor finansiel og administrativ byrde. 

UNDERSØGELSES DESIGN, DATAGRUNDLAG OG METODE 

UNDERSØGELSENS DESIGN 

Formålet med undersøgelsen er at afklare, i hvilket omfang der er sammenfald i ledel-

sesposter i netvirksomheder, elhandelsvirksomheder og virksomheder, der har direkte 

eller indirekte ejermæssig forbindelse til elhandelsvirksomheden. Forholdet mellem 

 
2 Energitilsynets afgørelse af 8. august 2012 om habilitetskrav til elnetvirksomheders ledende medarbejdere, 

j.nr. 4/0604-0200-0007. 
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netvirksomheder og elproduktionsvirksomheder undersøges derfor ikke, selvom der 

også her er krav om funktionel adskillelse. 

 

For at få et overordnet billede af forholdene på markedet har Forsyningstilsynet fundet 

det relevant at undersøge omfanget af ovennævnte personsammenfald i alle netvirk-

somheder, det vil sige både de virksomheder, der er omfattet af kravene om habilitet, 

og de netvirksomheder, der er undtaget fra habilitetskravene ved enten at have færre 

end 100.000 tilsluttede forbrugere eller ved ikke at have koncernforbindelse men alene 

ejermæssig forbindelse til elhandelsvirksomheden.  

 

Genstanden for analysen er først og fremmest ledelsens direkte deltagelse i øvrige 

koncernforbundne elhandelsvirksomheder. Undersøgelsen ser dog også på, hvad der 

defineres som ”koncerninterne forbindelser”. Ved ”koncerninterne forbindelser” forstås 

sammensætninger i direktioner og bestyrelser på tværs af koncernforbundne netvirk-

somheder, elhandelsvirksomheder og virksomheder, der direkte eller indirekte ejer el-

handelsvirksomheder, der kan så tvivl om, hvorvidt der er vandtætte skotter mellem 

monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter i koncernen.  

 

Undersøgelsen ser ikke på anden indirekte deltagelse i form af for eksempel faktisk 

adfærd i virksomhedens almindelige organisation eller personlige økonomiske interes-

ser blandt direktions- eller bestyrelsesmedlemmer.  

 

Der er ingen offentlige registre over ledende medarbejdere, der ikke er medlemmer af 

direktioner og bestyrelser i de pågældende virksomheder, hvorfor disse aktører ikke er 

medtaget i denne undersøgelse. Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer er derudover 

ikke medtaget i undersøgelsen. 

 

I undersøgelsen gennemgås de registrerede ledelsesforholdene i virksomhederne pr. 

1. marts 2019.   

DATAGRUNDLAG 

Analysen er baseret på oplysninger fra Energistyrelsen om, hvilke virksomheder, der 

har bevilling til at drive netvirksomhed.  

 

Der er desuden anvendt data om disse netvirksomheders direktioner og bestyrelser fra 

CVR-registreret og oplysninger fra BIQ om ejerskabsforhold og koncernforbindelse 

mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder.  

 

Det centrale virksomhedsregister (CVR), der drives af Erhvervsstyrelsen, er statens of-

ficielle stamregister for aktuelle og historiske grunddata om alle registrerede virksom-

heder i Danmark.  

 

Registeret indeholder en række generelle virksomhedsoplysninger, herunder oplysnin-

ger om ledelsen i virksomheden og virksomhedens ejere. Disse generelle virksom-

hedsoplysninger stammer fra virksomhedernes egne registreringer. 

 

BIQ er en internetbaseret erhvervsdatabase med informationer om ledelsesposter i 

danske virksomheder baseret på data fra bl.a. Erhvervsstyrelsens CVR-register og 
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Statstidende. Registret indeholder bl.a. oversigter over virksomheders ejerskabsstruk-

tur og kan benyttes til at afdække eventuelle koncernforbindelser mellem virksomhe-

der. 

 

I få tilfælde, hvor virksomhederne eksempelvis er organiseret som forening eller 

a.m.b.a. og deres oplysninger ikke har været tilgængelige gennem CVR og BIQ, har 

Forsyningstilsynet indhentet oplysningerne hos virksomhederne eller deres hjemme-

side. 

 

Endelig har Forsyningstilsynet anvendt de senest indberettede oplysninger om netvirk-

somhedernes tilsluttede aftagenumre fra Energinets Datahub, som Forsyningstilsynet 

anvender i sin økonomiske benchmarking af netvirksomhederne som udtryk for net-

virksomhedernes tilsluttede forbrugere. 

AFGRÆNSNING AF KONCERNFORBUNDNE NETVIRKSOMHEDER 

Det afgørende for, om netvirksomhederne kan ses som koncernforbundne med en el-

handelsvirksomhed, er, om netvirksomheden enten selv har bestemmende indflydelse 

eller ejes af et moderselskab, der har bestemmende indflydelse, over en elhandelsvirk-

somhed.  

 

Bestemmende indflydelse foreligger, når netvirksomheden eller et moderselskab, der 

ejer netvirksomheden, direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af stemmeret-

tighederne i elhandelsvirksomheden. Ejerandele, som indehaves af koncernforbundne 

virksomheder, medregnes. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, 

som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en af-

tale om udøvelse af bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse kan også fo-

religge, når netvirksomheden eller moderselskabet ikke ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i en virksomhed, men opnår råderet over mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, beføjelse til at styre de 

finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller af-

tale, beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledel-

sesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden el-

ler opnår råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i 

et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over 

virksomheden.  

 

Den anvendte afgrænsning er en ofte anvendt måde at afgrænse koncernforbindelser 

på. Hvor det er relevant har Forsyningstilsynet ved en gennemgang af ejerskabspro-

center, ejerbøger og ejeraftaler for virksomhederne identificeret de relevante koncern-

forbundne netvirksomheder. 

 

Der er registreret 42 netvirksomheder med bevilling til at drive netvirksomhed i Dan-

mark. Ud af disse 42 netvirksomheder var 25 koncernforbundne med mindst én elhan-

delsvirksomhed pr. 1. marts 2019.  

ANALYSEMETODE 

Netvirksomhederne er slået op i CVR og BIQ med henblik på at afklare netvirksomhe-

dernes ejerskabsforhold og mulige koncernforbindelser med elhandelsvirksomheder. 
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Hvis undersøgelsen har efterladt tvivl om den selskabsretlige struktur og koncernens 

sammensætning, er ejeraftaler eller andre oplysninger om den mulige koncernforbin-

delse mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden søgt indhentet hos de på-

gældende virksomheder.  

 

I CVR er der foretaget opslag for at afdække personkredsen i netvirksomhedernes di-

rektioner og bestyrelser. Såfremt den indledende søgning i CVR og BIQ har godtgjort 

ejerskabsforbindelser mellem netvirksomhederne og mindst én elhandelsvirksomhed, 

er de forbundne virksomheder ligeledes slået op i CVR med henblik på at afdække 

personkredsen i direktioner og bestyrelser i de ejermæssigt forbundne elhandelsvirk-

somheder samt virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder.  

 

Oplysningerne er herefter sammenføjet i en samlet oversigt indeholdende oplysninger 

om direktioner og bestyrelser for alle netvirksomheder med bevilling, eventuelle ejer-

skabsmæssigt forbundne elhandelsvirksomheder, samt virksomheder, der forbinder 

netvirksomheden med elhandelsvirksomheden. Visse netvirksomheder har forbindel-

ser til mere end én elhandelsvirksomhed. I disse tilfælde er eventuelle personsammen-

fald mellem virksomhedernes ledelser og bestyrelser behandlet og sammenlignet en-

keltvist. 

 

Herefter er oplysningerne sammenholdt for at afdække forskellige former for person-

sammenfald, herunder eventuelle personsammenfald, der er i strid med de gældende 

habilitetskrav.  

RESULTATER 

I det følgende gennemgås resultaterne for så vidt angår de virksomheder, der er om-

fattet af § 45 i lov om elforsyning. Dernæst gennemgås tendenser for virksomheder, 

der enten er undtaget af reglerne i medfør af § 45, stk. 3, eller som ikke indgår i kon-

cernforbindelser med elhandelsvirksomheder.  

NETVIRKSOMHEDER MED FLERE END 100.000 TILSLUTTEDE FORBRUGERE OG 

KONCERNFORBINDELSER TIL ELHANDELSVIRKSOMHED 

Otte af de 25 identificerede koncernforbundne netvirksomheder har mere end 100.000 

tilsluttede forbrugere opgjort som mængden af tilsluttede aftagenumre i Energinets Da-

tahub, jf. boks 1. 

 

BOKS 1 | NETVIRKSOMHEDER OMFATTET AF HABILITETSKRAVENE 

 

 Radius Elnet A/S,  

 N1 A/S,  

 Cerius A/S,  

 Evonet A/S,  

 

 Konstant Net A/S,  

 Vores elnet A/S,  

 TREFOR EL-NET A/S 

 Dinel A/S  

 

En gennemgang af de registrerede oplysninger viser, at netvirksomhederne lever op til 

habilitetskravene i § 45, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning. Således varetager direktionen 



SIDE 11 AF 68 

 

 

i disse ingen ledelsesposter i en koncernforbunden elhandelsvirksomhed eller i en kon-

cernforbunden virksomhed, der direkte eller indirekte ejer en elhandelsvirksomhed, li-

gesom ingen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i den daglige drift af en elhandels-

virksomhed.  

 

Én ud af de otte netvirksomheder indgår i en koncern med en sammensætning af di-

rektion og bestyrelse, der hverken indeholder personsammenfald eller ”koncerninterne 

forbindelser”.   

 

Hos fem netvirksomheder er både net-

virksomheden og den koncernforbundne 

elhandelsvirksomhed repræsenteret i en 

virksomhed, der direkte eller indirekte 

ejer både netvirksomheden og elhan-

delsvirksomheden, jf. tabel 2. Således er 

ét bestyrelsesmedlem i hver af disse fem 

netvirksomheder direktør eller bestyrel-

sesmedlem i en koncernforbunden virk-

somhed, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheden. I samme virksomhed 

er ét bestyrelsesmedlem eller en direktør i de koncernforbundne elhandelsvirksomhe-

der også direktør eller bestyrelsesmedlem. 

 

I yderligere to netvirksomheder er ét be-

styrelsesmedlem i den koncernfor-

bundne elhandelsvirksomhed også direk-

tør i en koncernforbunden virksomhed, 

der direkte eller indirekte ejer netvirk-

somheden, jf. tabel 2. 

 

 

 

 

De pågældende ”koncerninterne forbindelser” mellem ledelsen og bestyrelsen i kon-

cernforbundne netvirksomheder og elhandelsvirksomheder samt i virksomheder, der 

direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder, er i overensstemmelse med de gæl-

dende habilitetskrav. Der gælder således ikke et forbud for bestyrelsesmedlemmer i 

netvirksomheder mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, der ejer en elhandelsvirk-

somhed, ligesom elhandelsvirksomhedernes ledelsesforhold ikke er omfattet af habili-

tetskravene i § 45 i lov om elforsyning.  

  

Holding/a.m.b.a.

AA dir./best.medl

BB dir./best.medl.

Net

AA best.medl.

Elhandel 

BB dir./best.medl.

Holding/a.m.b.a.

BB dir.

Net Elhandel 

BB best.medl.
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TABEL 2 | OBSERVATIONER I NETVIRKSOMHEDER MED FLERE END 100.000 TIL-

SLUTTEDE FORBRUGERE, KONCERNFORBUNDNE 

”Koncerninterne forbindelser” Netvirksomheder 

Repræsentanter fra netvirksomheden og elhandelsvirksomheden mødes i 

en koncernforbunden virksomhed, der direkte eller indirekte ejer elhandels-

virksomheden. 

N1 A/S 

Cerius A/S 

Konstant Net A/S 

TREFOR EL-NET A/S 

Dinel A/S 

Bestyrelsesmedlem i elhandelsvirksomheden er repræsenteret i direktionen 

af en virksomhed, der ejer netvirksomheden. 

Radius Elnet A/S 

Vores Elnet A/S 

Ingen. Evonet A/S 

Kilde: CVR og BIQ. 

Note: Se samlet oversigt i bilag 1, tabel 1. 

NETVIRKSOMHEDER MED FÆRRE END 100.000 TILSLUTTEDE FORBRUGERE OG 

KONCERNFORBINDELSER TIL ELHANDELSVIRKSOMHED 

17 af de 25 identificerede koncernforbundne netvirksomheder har færre end 100.000 

tilsluttede forbrugere opgjort som mængden af tilsluttede aftagenumre i Energinets Da-

tahub, jf. boks 2. De er derfor undtaget fra kravet om ledelsens og bestyrelsens habili-

tet.  

 

BOKS 2 | NETVIRKSOMHEDER UNDTAGET FRA HABILITETSKRAVENE MED KON-

CERNFORBINDELSER TIL ELHANDELSVIRKSOMHED 

 

 Elnet Øst A/S 

 Elinord A/S 

 Veksel A/S 

 Ravdex A/S 

 El-net Randers A/S 

 El-net Hillerød A/S 

 El-net Kongerslev A/S 

 Elnet Zealand A/S 

 Hjerting Transformatorforening 

 

 Elektrus A/S 

 Flow Elnet A/S 

 Forsyning Elnet A/S 

 Net8800 A/S 

 Aars-Hornum Net A/S 

 L-Net A/S 

 Thy-Mors Energi Elnet 

 Noe Net A/S 

 

 

I alle 17 netvirksomheder er der konstateret omfattende personsammenfald mellem le-

delsen og/eller bestyrelsen i netvirksomheden, elhandelsvirksomheden og de virksom-

heder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheden, jf. tabel 3. 

 

I 12 netvirksomheder er direktøren eller driftslederen i netvirksomheden ligeledes di-

rektør i elhandelsvirksomheden og den eller de virksomheder, der direkte eller indi-

rekte ejer elhandelsvirksomheden. I 10 af disse er samtlige bestyrelsesmedlemmer i 

netvirksomheden samtidigt bestyrelsesmedlemmer i de andre koncernforbundne virk-

somheder, hvormed der i disse 10 virksomheder er fuldstændigt personsammenfald 

mellem direktioner og bestyrelser i de koncernforbundne virksomheder. I én netvirk-
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somhed er samtlige bestyrelsesmedlemmer repræsenteret i koncernens andre under-

søgte virksomheder. I den sidste af disse netvirksomheder er ni ud af 11 bestyrelses-

medlemmer samtidig bestyrelsesmedlemmer i koncernens andre undersøgte virksom-

heder.  

 

I tre andre netvirksomheder er alle bestyrelsesmedlemmer i netvirksomheden repræ-

senteret i elhandelsvirksomheden og/eller den eller de virksomheder, der direkte eller 

indirekte ejer elhandelsvirksomheden, enten som direktør eller bestyrelsesmedlem. 

Samtidig er der i disse tre netvirksomheder et mindre personsammenfald med en an-

den koncernforbunden elhandelsvirksomhed og den eller de virksomheder, der ejer el-

handelsvirksomheden. 

 

I én netvirksomhed sidder to ud af tre bestyrelsesmedlemmer samtidig i elhandelsvirk-

somhedens bestyrelse sammen med et bestyrelsesmedlem, der tillige er direktør i den 

virksomhed, der ejer elhandelsvirksomheden. 

 

I én netvirksomhed er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i netvirksomheden re-

præsenteret i elhandelsvirksomheden og/eller den virksomhed, der ejer elhandelsvirk-

somheden, enten som direktør eller i bestyrelsen. 

TABEL 3 | PERSONSAMMENFALD, NETVIRKSOMHEDER MED FÆRRE END 100.000 

TILSLUTTEDE FORBRUGERE, KONCERNFORBUNDNE 

Type af personsammenfald Netvirksomhed 

Identisk direktion/driftsledelse og bestyrelse. Elinord A/S 

Veksel A/S 

Elnet Zealand A/S 

Forsyning Elnet A/S 

Net8800 A/S 

Aars-Hornum Net A/S 

L-Net A/S 

Thy-Mors Energi Elnet A/S 

NOE Net A/S 

Hjerting Transformatorforening  

Identisk direktion og delvis identisk bestyrelse. Elektrus A/S 

Flow Elnet A/S 

Hele bestyrelsen i netvirksomheden er repræsenteret i 

elhandelsvirksomheden og/eller den eller de virksomhe-

der, der direkte eller indirekte ejer denne. 

El-Net Øst A/S 

Ravdex A/S 

El-Net Randers A/S (Verdo Go Green A/S) 

El-Net Kongerslev A/S (Verdo Go Green A/S)  

Halvdelen af bestyrelsen i netvirksomheden er repræ-

senteret i elhandelsvirksomheden og/eller den eller de 

virksomheder, der direkte eller indirekte ejer denne. 

El-Net Hillerød A/S (Verdo Go Green A/S) 

Kilde: CVR, BIQ og virksomhedernes oplysninger. 

Note: Der er desuden konstateret mindre personsammenfald mellem på den ene side El-Net Randers 

A/S, El-Net Kongerslev A/S og El-Net Hillerød A/S og på den anden side Midtjysk Elhandel A/S som 

koncernforbundet elhandelsvirksomhed. Se samlet oversigt i bilag 1, tabel 2. 
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NETVIRKSOMHEDER UDEN KONCERNFORBINDELSER TIL ELHANDELSVIRKSOM-

HED 

Blandt de resterende 17 netvirksomheder, der ikke er koncernforbundne med mindst 

én elhandelsvirksomhed, er 11 ejermæssigt forbundet med en elhandelsvirksomhed. 

Disse 11 netvirksomheder ejer enten selv anparter i en elhandelsvirksomhed eller er 

helt eller delvist ejet af en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer anparter i elhan-

delsvirksomheden. Disse 11 netvirksomheders ejerskabsmæssige forbindelser og 

eventuelle personsammenfald fremgår af bilag 1, tabel 3.  

 

Ud over de 11 netvirksomheder, har ni netvirksomheder med koncernforbindelser til en 

elhandelsvirksomhed tillige ejerskabsmæssige forbindelser til andre elhandelsvirksom-

heder, uden at disse forbindelser kan betegnes som koncernforbindelser.  

 

Der er således i alt 20 netvirksomheder med ejerskabsforbindelser til elhandelsvirk-

somheder, der ikke kan betegnes som koncernforbundne, jf. boks 3. 

 

BOKS 3 | NETVIRKSOMHEDER UDEN KONCERNFORBINDELSE TIL ELHANDELS-

VIRKSOMHEDER 

 

 Nord Energi Net A/S 

 RAH-Net A/S 

 Ikast El Net A/S 

 GEV Elnet A/S 

 Videbæk Elnet A/S 

 Tarm Elværk Net A/S 

 Sunds Elforsyning 

 Vildbjerg Elværk A.M.B.A. 

 Hurup Elværk Net A/S 

 Kibæk Elværk A.M.B.A. 

 Vestjyske Net 60kv A/S 

 

 N1 A/S (Energi Danmark A/S) 

 Cerius A/S (Energi Danmark A/S) 

 Konstant Net A/S (Energi Danmark 

A/S) 

 TREFOR EL-NET A/S (Energi Dan-

mark A/S) 

 Elektrus A/S (Scanenergi A/S) 

 Forsyning Elnet A/S (Scanenergi 

A/S) 

 L-Net A/S (Scanenergi A/S) 

 Thy-Mors Energi Elnet A/S (Goen-

ergi A/S og Scanenergi A/S) 

 Hjerting Transformatorforening 

amba (Samstrøm A/S) 

 

I alle disse netvirksomheder er der konstateret personsammenfald i varierende omfang 

i de ejermæssigt forbundne elhandelsvirksomheder og virksomheder, der direkte eller 

indirekte er ejermæssigt forbundne med elhandelsvirksomheder. 

 

Blandt disse kan nævnes et tilfælde, hvor to virksomheder, der er koncernforbundne 

med hver sin netvirksomhed, ejer en elhandelsvirksomhed med hver 33,33-49,99 %. 

Direktøren og to bestyrelsesmedlemmer i den ene koncerns netvirksomhed er hen-

holdsvis direktør og bestyrelsesmedlemmer i elhandelsvirksomheden. Samtidig er di-

rektøren og ét bestyrelsesmedlem i den anden koncerns netvirksomhed bestyrelses-

medlemmer i samme elhandelsvirksomhed. Endelig har en tredje netvirksomhed via 

de to ovennævnte koncerner ejermæssig forbindelse til samme elhandelsvirksomhed. 

To bestyrelsesmedlemmer i den tredje netvirksomhed er henholdsvis direktør og be-

styrelsesmedlem i elhandelsvirksomheden. 
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Sidstnævnte netvirksomhed er desuden via fire netvirksomheder ejermæssigt forbun-

det med en anden elhandelsvirksomhed. Seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer i net-

virksomheden er bestyrelsesmedlemmer i denne elhandelsvirksomhed. 

 

I flere tilfælde foreligger der begrænset personsammenfald ved, at en direktør eller et 

bestyrelsesmedlem i en netvirksomhed ligeledes er bestyrelsesmedlem i en elhandels-

virksomhed, som netvirksomheden har en ejermæssig forbindelse til.  

KONKLUSION 

De gældende regler om funktionel adskillelse har til formål at sikre, at netvirksomhe-

dernes ledelse og bestyrelse handler uafhængigt af særinteresser, herunder kommer-

cielle aktiviteter i andre koncernforbundne virksomheder. Derved sikres, at ledelsen og 

bestyrelsen kan varetage den daglige drift og opgaver af strategisk, ledelsesmæssig 

og kontrolmæssig karakter i bedste interesse for netvirksomheden.  

 

Forsyningstilsynets gennemgang af oplysninger i CVR, BIQ og virksomhedernes tilve-

jebragte informationer om direktioner og bestyrelser i netvirksomheder, elhandelsvirk-

somheder og virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder, gi-

ver ingen indikation af, at de gældende habilitetskrav er blevet overtrådt.  

 

Undersøgelsen afdækker imidlertid varierende grader af personsammenfald og ”kon-

cerninterne forbindelser” mellem net- og elhandelsvirksomheder og den eller de virk-

somheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheden, der kan så tvivl om, 

hvorvidt de gældende krav sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og kon-

kurrenceudsatte aktiviteter.  

 

Således er der konstateret forskellige ”koncerninterne forbindelser” i syv af de otte net-

virksomheder, der er omfattet af habilitetskravene. Herunder er bestyrelsesmedlemmer 

i en netvirksomhed i fem tilfælde repræsenteret i en virksomhed, der direkte eller indi-

rekte ejer en elhandelsvirksomhed, og hvor der samtidig sidder et bestyrelsesmedlem 

eller en direktør fra den koncernforbundne elhandelsvirksomhed.   

 

For så vidt angår de koncernforbundne netvirksomheder, som ikke er omfattet af habi-

litetskravene ved at have færre end 100.000 tilsluttede forbrugere, ses omfattende per-

sonsammenfald mellem de koncernforbundne netvirksomheder, elhandelsvirksomhe-

der og virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder.  

 

I over halvdelen af disse tilfælde er personsammenfaldet fuldstændigt, således at di-

rektøren og alle bestyrelsesmedlemmerne har identiske positioner i koncernens elhan-

delsvirksomhed samt de virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirk-

somheden. I de øvrige tilfælde ses der omfattende personsammenfald mellem besty-

relser og direktioner i de undersøgte koncernforbundne virksomheder.  

 

Endelig er der konstateret personsammenfald i varierende omfang mellem netvirksom-

heder og elhandelsvirksomheder i samtlige tilfælde, hvor netvirksomheden har ejer-

mæssig forbindelse til en elhandelsvirksomhed, uden der er tale om en koncernforbin-

delse.  
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Forsyningstilsynet konkluderer, at en gennemgang af de registrerede oplysninger ikke 

viser indikationer på, at de gældende habilitetskrav er blevet overtrådt. Dog konklude-

rer Forsyningstilsynet, at den eksisterende regulering af habilitet i § 45 i lov om elforsy-

ning kun i begrænset omfang sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og de 

konkurrenceudsatte aktiviteter i koncerner, der indeholder netvirksomheder. Det kan 

således ikke udelukkes, at de observerede personsammenfald og ”koncerninterne for-

bindelser” kan føre til, at der i den enkelte netvirksomhed eller i virksomheder, der ejer 

denne, træffes beslutninger, som tilgodeser andre kommercielle særinteresser end 

netvirksomhedens drift med videre. Dette underbygges yderligere af, at der ikke umid-

delbart ses at være indført specifikke krav til netvirksomhedernes håndtering af de in-

teressekonflikter, der måtte opstå for direktion og bestyrelse i relation til de konkurren-

ceudsatte aktiviteter i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør heraf.  
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BILAG 1: OVERSIGT OVER NETVIRKSOMHEDER OG KONCERNFORBUNDNE ELHANDELSVIRKSOMHEDER (PR. 1. MARTS 2019) 

TABEL 1 | NETVIRKSOMHEDER MED MERE END 100.000 TILSLUTTEDE FORBRUGERE 

Netvirksomheder Virksomhed, der direkte 

eller indirekte ejer elhan-

delsvirksomhed 

Elhandelsvirksomhed Personsammenfald 
Antal  

aftagenumre 

Radius Elnet A/S  
Ørsted A/S 

Finansministeriet (ej data)  
Ørsted Salg og Service A/S 

Ét bestyrelsesmedlem i Ørsted Salg og Service A/S er øko. direktør i 

Ørsted A/S. 
1.016.444  

N1 A/S 

Eniig Holding A/S 

Eniig a.m.b.a. (nu Norlys 

a.m.b.a.)  

Eniig Energi A/S 

Ét bestyrelsesmedlem i N1 A/S er bestyrelsesmedlem i Eniig Holding 

A/S. Samtidig er direktøren i Eniig Energi A/S direktør i Eniig Holding 

A/S. 

 

Alle ni bestyrelsesmedlemmer i N1 A/S er bestyrelsesmedlemmer i 

Eniig a.m.b.a. Samtidig er direktøren og ét bestyrelsesmedlem i Eniig 

Energi A/S direktører i Eniig a.m.b.a. 

400.520  

Energi Nord Holding A/S/ 

Eniig Holding A/S 

Eniig a.m.b.a. (nu Norlys 

a.m.b.a.) 

Energi Danmark A/S1 

(ikke-koncernforbunden) 

 

Ét bestyrelsesmedlem I N1 A/S er bestyrelsesmedlem I Eniig Holding 

A/S. Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i Energi Danmark A/S bestyrel-

sesmedlem i Eniig Holding A/S. 

 

Alle ni bestyrelsesmedlemmer i N1 A/S er bestyrelsesmedlemmer i 

Norlys a.m.b.a. Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i Energi Danmark 

A/S adm. direktør i Norlys a.m.b.a. 

 

Cerius A/S 

SEAS-NVE Holding A/S 

SEAS-NVE a.m.b.a. 

SEAS-NVE-Strømmen 

A/S 

Ét bestyrelsesmedlem i Cerius A/S er adm. direktør og bestyrelses-

medlem i SEAS-NVE Holding A/S. Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i 

SEAS-NVE-Strømmen øko. direktør i SEAS-NVE Holding A/S.  

 

Ét bestyrelsesmedlem i Cerius A/S er direktør i SEAS-NVE a.m.b.a. 

392.014  

SEAS-NVE a.m.b.a. 

SEAS-NVE-Strømmen A/S 

Energi Danmark A/S1 

(ikke-koncernforbunden) 

Ét bestyrelsesmedlem i Cerius A/S er bestyrelsesmedlem i Energi 

Danmark A/S og direktør i SEAS NVE amba. 
 

Evonet A/S Syd Energi Holding A/S Syd Energi Salg A/S - 322.014  
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Andelsselskabet af 5. no-

vember 

Konstant Net A/S 

NRGI a.m.b.a. NRGI Elsalg A/S Ét bestyrelsesmedlem i Konstant Net er direktør i NRGI amba. Samti-

dig er ét bestyrelsesmedlem i alle fire elhandelsvirksomheder adm. di-

rektør i NRGI a.m.b.a. 

  225.922  

NRGI Elsalg A/S  

NRGI a.m.b.a. 

Gul Strøm A/S 

Energiselskabet Natur 

Energi A/S 

NRGI a.m.b.a 
Energi Danmark A/S1 

(ikke-koncernforbunden) 

Vores elnet A/S 
Energi Fyn Holding A/S 

Energi Fyn a.m.b.a. 
Energi Fyn Handel A/S 

Ét bestyrelsesmedlem i Energi Fyn Handel A/S er direktør i Energi Fyn 

Holding A/S og Energi Fyn a.m.b.a. 
205.076 

TREFOR EL-NET 

A/S 

 

Ewii A/S 

Ewii S/I 

Ewii Energi A/S 

Fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer i TREFOR EL-NET A/S er be-

styrelsesmedlemmer i Ewii S/I. Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i 

Ewii Energi A/S direktør i Ewii S/I. 
139.781  

Ewii Energi A/S 

Ewii A/S 

Ewii S/I 

Energi Danmark A/S1 

(ikke-koncernforbunden) 

Fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer i TREFOR EL-NET A/S er be-

styrelsesmedlemmer i Ewii S/I.  Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i 

Energi Danmark A/S direktør i Ewii S/I. 
 

Dinel A/S AURA Energi a.m.b.a AURA EL-HANDEL A/S 

Ét bestyrelsesmedlem i Dinel A/S er bestyrelsesmedlem i AURA 

Energi a.m.b.a. Samtidig er to bestyrelsesmedlemmer i AURA EL-

HANDEL A/S bestyrelsesmedlemmer i AURA Energi a.m.b.a. 

105.177  

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register.  

Note: Hvor andet ikke er anført i en note er de nævnte virksomheder koncernforbundne med det angivne moder-/holdingselskab som ultimativ ejer. 

 
1 Energi Danmark A/S er ejet af NRGI amba med 20-24,99 %, SEAS-NVE Strømmen A/S med 10-14,99%, Energi Nord Holding A/S med 15-19,99%, EWII Energi A/S med 15-

19,99% og SEAS NVE amba med 25-33,32%. Energi Danmark A/S er derfor ikke koncernforbundet med nogen netvirksomheder. 
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TABEL 2 | NETVIRKSOMHEDER MED FÆRRE END 100.000 TILSLUTTEDE FORBRUGERE, KONCERNFORBUNDNE 

Netvirksomheder Virksomhed, der di-

rekte eller indirekte 

ejer elhandelsvirk-

somhed 

Elhandelsvirksomhed Personsammenfald 
Antal 

aftage-

numre 

El-Net Øst A/S Bornholms Energi og 

Forsyning Holding A/S 

Bornholms Regions-

kommune (ej data) 

Bornholms Energi A/S Ét bestyrelsesmedlem i El-Net Øst A/S er adm. direktør i Bornholms Energi 

og Forsyning Holding A/S og Bornholms Energi A/S.  

Ét bestyrelsesmedlem i El-Net Øst A/S er direktør i Bornholms Energi og 

Forsyning Holding A/S. 

Ét bestyrelsesmedlem i El-Net Øst A/S er bestyrelsesmedlem i Bornholms 

Energi og Forsyning Holding A/S og Bornholms Energi A/S. 

28.650  

Elinord A/S Frederikshavn Forsy-

ning A/S 

Frederikshavn Kom-

mune (ej data) 

Frederikshavn Elhandel A/S Direktøren i Elinord A/S er direktør i Frederikshavn Elhandel A/S og Frede-

rikshavn Forsyning A/S. Samtidig er alle seks bestyrelsesmedlemmer i 

Elinord A/S er bestyrelsesmedlemmer i  Frederikshavn Elhandel A/S og Fre-

derikshavn Forsyning A/S. 

22.139  

Veksel A/S Fonden Langelands 

Elforsyning 

Ø/Strøm A/S Direktøren i Veksel A/S er direktør i Ø/Strøm A/S og Fonden Langelands El-

forsyning. Samtidig er alle syv bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmed-

lemmer i Ø/Strøm A/S og Fonden Langelands Elforsyning. 

12.371  

Ravdex A/S Nef Fonden Nef Strøm A/S Ét bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S er bestyrelsesmedlem i nef Strøm A/S 

og direktør i nef Fonden.   

De øvrige otte bestyrelsesmedlemmer i Ravdex A/S er samtidig bestyrelses-

medlemmer i nef Strøm A/S og nef Fonden.  

16.278  

El-net Randers A/S  

 

Verdo A/S2 

Verdo S/I 

Verdo Go Green A/S Ét bestyrelsesmedlem i El-net Randers A/S er samtidig bestyrelsesmedlem i 

Verdo Go Green A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I. 

De øvrige to bestyrelsesmedlemmer i El-net Randers A/S er samtidig besty-

relsesmedlemmer Verdo Go Green A/S.  

41.222  

Midtysk Elhandel A/S Direktøren i El-net Randers A/S er bestyrelsesmedlem i Midtjysk Elhandel 

A/S. 

Ét bestyrelsesmedlem i El-net Randers A/S er bestyrelsesmedlem i Midtjysk 

Elhandel A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I.  

 

El-net Hillerød A/S Verdo A/S2 Verdo Go Green A/S Ét bestyrelsesmedlem i El-net Hillerød A/S er bestyrelsesmedlem i Verdo Go 

Green A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I. 

14.834  
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Verdo S/I To bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Verdo Go Green A/S. 

Midtysk Elhandel A/S Direktøren i El-net Hillerød A/S er bestyrelsesmedlem i Midtjysk Elhandel 

A/S. 

Ét bestyrelsesmedlem i El-net Hillerød A/S er bestyrelsesmedlem i Midtjysk 

Elhandel A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I. 

 

El-net Kongerslev A/S Verdo A/S2 

Verdo S/I 

Verdo Go Green A/S Ét bestyrelsesmedlem i El-net Kongerslev A/S er bestyrelsesmedlem i Verdo 

Go Green A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I. 

De øvrige to bestyrelsesmedlemmer i El-net Kongerslev A/S er bestyrelses-

medlemmer i Verdo Go Green A/S. 

867  

Midtysk Elhandel A/S Direktøren i El-net Kongerslev A/S er bestyrelsesmedlem i Midtjysk Elhandel 

A/S. 

Ét bestyrelsesmedlem i El-net Kongerslev A/S er bestyrelsesmedlem i Midt-

jysk Elhandel A/S og direktør i Verdo A/S og Verdo S/I. 

 

Elnet Zealand A/S SK Forsyning A/S 

Slagelse Kom- 

mune (ej data) 

SK Energisalg A/S Adm. direktør og direktør i Elnet Zealand A/S er hhv. adm. direktør og direk-

tør i SK Energisalg A/S og SK Forsyning A/S.  

Alle 15 bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i SK Energisalg 

A/S og SK Forsyning A/S. 

25.934  

Elektrus A/S Forsyning Helsingør 

A/S 

Helsingør Kom- 

mune (ej data) 

Forsyning Helsingør Elhandel 

A/S 

Direktøren i Elektrus A/S er direktør i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og 

Forsyning Helsingør A/S.  

Tre bestyrelsesmedlemmer i Elektrus A/S er bestyrelsesmedlemmer i Forsy-

ning Helsingør Elhandel A/S og Forsyning Helsingør A/S.  

Fem andre bestyrelsesmedlemmer i Elektrus A/S er bestyrelsesmedlemmer i 

Forsyning Helsingør A/S. 

18.959  

Scanenergi A/S3 

(ikke-koncernforbunden) 

Direktøren i Elektrus A/S er bestyrelsesmedlem i Scanenergi A/S Scanenergi 

Holding A/S og direktør i Forsyning Helsingør A/S. 

Flow Elnet A/S SEF A/S 

Fonden Sydfyns Elfor-

syning 

SEF Energi A/S Direktøren i Flow Elnet A/S er direktør i SEF Energi A/S, SEF A/S og Fonden 

Sydfyns Elforsyning.  

Ni ud af 11 bestyrelsesmedlemmer i Flow Elnet A/S er bestyrelsesmedlem-

mer i SEF Energi A/S og SEF A/S og Fonden Sydfyns Elforsyning. 

31.855  

 

Forsyning Elnet A/S Struer Energi Holding 

A/S 

Struer Kom- 

mune (ej data) 

Struer Energi Handel A/S Direktøren i Forsyning Elnet A/S er direktør i Struer Energi Handel A/S og 

Struer Energi Holding A/S. 

Alle 10 bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Struer Energi 

Handel A/S og Struer Energi Holding A/S. 

6.251  

Scanenergi A/S3 

(ikke-koncernforbunden) 

Direktøren i Forsyning Elnet A/S er bestyrelsesmedlem i Scanenergi A/S og 

Scanenergi Holding A/S og direktør i Struer Energi Holding A/S. 
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Net8800 A/S Energi Viborg A/S 

Viborg Kom- 

mune (ej data) 

Energi Viborg Strøm A/S Direktøren i Net8800 A/S er direktør i Energi Viborg Strøm A/S og Energi Vi-

borg A/S.  

Alle fem bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg 

Strøm A/S og Energi Viborg A/S. 

20.846  

Aars-Hornum Net A/S Aars Hornum El-Forsy-

ning a.m.b.a. 

Vesthimmerlands El-forsyning 

A/S 

Direktøren i Aars-Hornum Net A/S er direktør i Vesthimmerlands El-forsyning 

A/S og Aars Hornum Al-Forsyning a.m.b.a.  

Alle fem bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Vesthimmer-

lands El-forsyning A/S og Aars Hornum Al-Forsyning a.m.b.a. 

4.483  

L-Net A/S Vestforsyning Erhverv 

A/S 

Vestforsyning A/S 

Holstebro Kom- 

mune (ej data) 

Vestforsyning Service A/S Direktøren i L-net A/S er direktør i Vestforsyning Service A/S, Vestforsyning 

Erhverv A/S og Vestforsyning A/S. 

Alle 11 bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Vestforsyning 

Service A/S, Vestforsyning Erhverv A/S og Vestforsyning A/S. 

19.594  

Scanenergi A/S3 

(ikke-koncernforbunden) 

Direktøren i L-Net A/S er bestyrelsesmedlem i  Scanenergi A/S og Scan-

energi Holding A/S og direktør i Vestforsyning Erhverv A/S og Vestforsyning 

A/S. 

Thy-Mors Energi Elnet 

A/S 

 

 

Thy-Mors Energi Hold-

ing A/S 

Thy-Mors Energi 

a.m.b.a. 

Thy-Mors Energi Handel A/S 

 

Direktøren i Thy-Mors Energi Elnet A/S er direktør i Thy-Mors Energi Handel 

A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. 

Alle ni bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Thy-Mors Energi 

Handel A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. 

44.095  

Scanenergi A/S3 

(ikke-koncernforbunden) 

 

Direktøren i Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og 

Thy-Mors Energi a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Scanenergi A/S og Scan-

energi Holding A/S. 

Thy-Mors Energi Han-

del A/S 

Thy-Mors Energi Hold-

ing A/S 

Thy-Mors Energi 

a.m.b.a. 

Goenergi A/S4 

(ikke-koncernforbunden) 

Direktøren i Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Handel A/S, Thy-

Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem 

i Goenergi A/S.  

Ét bestyrelsesmedlem i Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Handel 

A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. er bestyrel-

sesmedlem i Goenergi A/S. 

NOE Net A/S Jysk Energi Holding 

A/S 

Jysk Energi (NOE) 

a.m.b.a. 

Jysk Energi A/S Direktøren i NOE Net A/S er direktør i Jysk Energi A/S og Jysk Energi Hol-

ding A/S.  

Alle syv bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer i Jysk Energi A/S, 

Jysk Energi Holding A/S og Jysk Energi (NOE) a.m.b.a. 

29.996  

Hjerting Transformator-

forening 

 Hjerting Elforsyning ApS Driftsleder i Hjerting Transformatorforening er direktør i Hjerting Elforsyning 

ApS. 

3.057 
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Alle fem bestyrelsesmedlemmer i Hjerting Transformatorforening er bestyrel-

sesmedlemmer i Hjerting Elforsyning ApS.  

 

Samstrøm A/S5 

(ikke-koncernforbunden) 

Ét bestyrelsesmedlem i Hjerting Transformatorforening er bestyrelsesmed-

lem i Samstrøm A/S. 

 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register og virksomhedernes hjemmesider. 

Note: Hvor andet ikke er anført i en note er de nævnte virksomheder koncernforbundne med det angivne moder-/holdingselskab som ultimativ ejer. 

 
2 Verdo A/S ejer de tre netvirksomheder El-Net Randers A/S, El-Net Hillerød A/S og El-Net Kongerslev A/S. Den samlede mængde tilsluttede forbrugere overstiger ikke 100.000, 

hvorfor virksomhederne er undtaget reglerne om habilitet, jf. § 45, stk. 3, i lov om elforsyning.  
3 Scanenergi A/S ejes blandt andre af Struer Energi Holding med 5-9,99 %, Elektrus A/S 10-14,99 %, Vestforsyning Erhverv med 15-19,99 % og Thy-Mors Energi Holding med 

20-24,99 % og er ikke koncernforbundet med disse. 
4 Goenergi A/S ejes af blandt andre Thy-Mors Energi Holding A/S med 33,33-49,99% og RAH Holding A/S med 33,33-49,99%. 
5 Samstrøm A/S ejes af blandt andre Hjerting Transformatorforening amba med 5-9,99%. 
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TABEL 3 | NETVIRKSOMHEDER, DER HAR EJERMÆSSIG FORBINDELSE TIL ELHANDELSVIRKSOMHED, DER IKKE KAN BETEGNES SOM KON-

CERNFORBUNDNE 

Netvirksomhed Bemærkninger om ejerskabsforhold og personsammenfald Antal aftage-

numre 

Nord Energi Net A/S Nord Energi Net A/S ejes af Nord Energi a.m.b.a. Nord Energi a.m.b.a. ejer elhandelsvirksomheden Eniig Energi A/S 

med 25-33,32 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.  

 

Direktøren i Nord Energi Net A/S er direktør i Nord Energi a.m.b.a. Samtidig er alle syv bestyrelsesmedlemmer også 

bestyrelsesmedlemmer i Nord Energi a.m.b.a. 

 

Ét bestyrelsesmedlem i Nord Energi Net A/S er bestyrelsesmedlem i Eniig Energi A/S.  

96.736  

RAH-Net A/S 

 

RAH-Net A/S ejes af RAH Holding A/S, der ejes af Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. RAH Holding 

A/S ejer elhandelsvirksomheden Goenergi A/S med 33,33-49,99 % hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er 

koncernforbundne.  

 

Direktøren i RAH-Net A/S er direktør i Goenergi A/S og RAH Holding A/S.  

To bestyrelsesmedlemmer i RAH-Net A/S er bestyrelsesmedlemmer i Goenergi A/S. 

Yderligere ét bestyrelsesmedlem i RAH-NET A/S er bestyrelsesmedlem i Goenergi A/S, RAH Holding A/S og Ring-

købing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 

RAH-Net A/S ejes af RAH Holding A/S, der ejes af Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Ringkøbing 

Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. ejer Scanenergi Holding A/S med 20-24,99%, der ejer elhandelsvirksomheden 

Scanenergi A/S. 

 

RAH-Net A/S ejes desuden af Midtjyllands elektricitetsforsynings selskab a.m.b.a. med 25-33,32 %. Midtjyllands elek-

tricitetsforsynings selskab ejer Scanenergi Holding A/S med 10-14,99 %, der ejer elhandelsvirksomheden Scanenergi 

A/S.  

 

Elnet- og handelsvirksomhederne er derfor ikke koncernforbundne.  

 

To bestyrelsesmedlemmer i RAH-Net A/S er bestyrelsesmedlemmer i Midtjyllands elektricitetsforsynings selskab 

a.m.b.a. Samtidig er adm. direktør i Midtjyllands elektricitetsforsynings selskab a.m.b.a. bestyrelsesmedlem i Scan-

energi Holding A/S og Scanenergi A/S. 

 

Direktøren i RAH-Net A/S er bestyrelsesmedlem i Scanenergi A/S og Scanenergi Holding A/S. 

51.238  
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Ikast El Net A/S Ikast El Net A/S ejes af Energi Ikast Holding A/S, der eje af Energi Ikast a.m.b.a. Energi Ikast Holding A/S ejer elhan-

delsvirksomheden Samstrøm A/S med 25-33,32 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernfor-

bundne.  

 

Direktøren i Ikast El Net A/S er direktør i Energi Ikast Holding A/S og Energi Ikast a.m.b.a. samt bestyrelsesmedlem i 

Samstrøm A/S 

8.634  

GEV Elnet A/S GEV Elnet A/S ejes af GEV A/S, der ejes af Grindsted el- og varmeværk a.m.b.a. GEV A/S ejer elhandelsvirksomhe-

den Samstrøm A/S med 20-24,99 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.  

 

Direktøren i GEV Elnet A/S er direktør i GEV A/S og Grindsted el- og varmeværk a.m.b.a. samt bestyrelsesmedlem i 

Samstrøm A/S. Alle syv bestyrelsesmedlemmer i GEV Elnet A/S er bestyrelsesmedlemmer i GEV A/S og Grindsted el- 

og varmeværk a.m.b.a. 

4.881  

Videbæk Elnet A/S Videbæk Elnet A/S ejes af Videbæk Energiforsyning A/S, der ejes af Videbæk Energiforsyning a.m.b.a. Videbæk Ener-

giforsyning a.m.b.a. ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm A/S med 5-9,99 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhe-

den ikke er koncernforbundne.  

 

Direktøren i Videbæk Elnet A/S og Videbæk Energiforsyning a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

Alle syv bestyrelsesmedlemmer i Videbæk Elnet A/S er også bestyrelsesmedlemmer i Videbæk Energiforsyning 

a.m.b.a. 

2.359  

Tarm Elværk Net A/S Tarm Elværk Net A/S ejes af Tarm Elværk a.m.b.a. Tarm Elværk a.m.b.a ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm A/S 

med 5-9,99 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.  

 

Direktøren i Tarm Elværk Net A/S og Tarm Elværk a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

Alle fem bestyrelsesmedlemmer i Tarm Elværk Net A/S er også bestyrelsesmedlemmer i Tarm Elværk a.m.b.a. 

2.332  

Sunds Elforsyning  Sunds Elforsyning ejer Sunds Forsyning ApS. Sunds Forsyning ApS ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm A/S med 

5-9,99 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.  

 

Arbejdslederen i Sunds Elforsyning er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

2.329  

Vildbjerg Elværk a.m.b.a. Vildbjerg Elværk a.m.b.a. ejer VTV EL ApS. VTV EL ApS ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm A/S med 5-9,99 %, 

hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.  

 

Driftslederen i Vildbjerg Elværk a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

2.233 

Hurup Elværk Net A/S Hurup Elværk Net A/S ejes af Hurup Elværk a.m.b.a. Hurup Elværk a.m.b.a. ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm 

A/S med 5-9,99 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne.   

 

1.859  
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Direktøren i Hurup Elværk Net A/S og Hurup elværk a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

Alle fem bestyrelsesmedlemmer i Hurup Elværk Net A/S er også bestyrelsesmedlemmer i Hurup Elværk a.m.b.a. 

Kibæk Elværk a.m.b.a. Kibæk Elværk a.m.b.a. ejer Kibæk Energi ApS. Kibæk Energi ApS ejer elhandelsvirksomheden Samstrøm A/S med 

4,38 %, hvorfor elnet- og handelsvirksomhederne ikke er koncernforbundne. 

 

Ét bestyrelsesmedlem i Kibæk Elværk a.m.b.a. er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S.  

Et andet bestyrelsesmedlem i Kibæk Elværk a.m.b.a. er direktør i Kibæk Energi ApS. 

1.384  

Vestjyske Net 60kv A/S 1. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af Ikast El Net A/S med 5-9,99%. Ikast El Net A/S ejes af Energi Ikast Holding A/S, 

der ejes af Energi Ikast a.m.b.a. Energi Ikast Holding A/S ejer Samstrøm A/S med 25-33,32%.  

 

Der er således ejermæssig forbindelse mellem Vestjyske Net 60kv A/S og Samstrøm A/S. 

 

Ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kV A/S er bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

Et andet bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kV A/S er direktør i Energi Ikast Holding A/S og Energi Ikast 

a.m.b.a. samt bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S. 

 

2. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af RAH-NET A/S med 20-24,99%.  

RAH-NET A/S ejes af RAH-Holding A/S med 66,67-89,99%, der ejes af Ringkøbing Amts Højspændingsforsy-

ning a.m.b.a. RAH-Holding A/S ejer Goenergi A/S med 33,33-49,99%. Ringkøbing Amts Højspændingsforsy-

ning a.m.b.a ejer Scanenergi Holding A/S med 20-24,99%. Scanenergi Holding A/S ejer Scanenergi A/S med 

100%. 

 

RAH-NET A/S ejes desuden af Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab a.m.b.a. med 25-33,32%. Midtjyllands 

Elektricitetsforsyningsselskab a.m.b.a. ejer Scanergi Holding A/S med 10-14,99%.  Scanenergi Holding A/S ejer 

Scanenergi A/S med 100%. 

 

Via RAH-NET A/S er der således ejermæssig forbindelse mellem på den ene side Vestjyske Net 60kv A/S og på 

den anden side Goenergi A/S og Scanergi A/S. 

 

For så vidt angår Goenergi A/S er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60 kV A/S direktør i Goenergi A/S og 

RAH Holding A/S. To bestyrelsesmedlemmer i Goenergi A/S er desuden bestyrelsesmedlemmer i RAH Holding 

A/S og Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 

 

Hvad angår Scanenergi A/S er seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer i Vestjyske Net 60 kV A/S også bestyrel-

sesmedlemmer i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S. Den adm. direktør i Midtjyllands Elektricitetsforsy-

nings selskab a.m.b.a. er desuden bestyrelsesmedlem i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S.  

1 
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3. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af Forsyning Elnet A/S med 5-9,99%. Forsyning Elnet A/S ejes af Struer Energi 

Holding A/S med 100%. Struer Energi Holding A/S ejer Struer Energi Handel A/S med 100%. Struer Energi Hol-

ding A/S ejer desuden Scanenergi Holding A/S med 5-9,99%. Scanenergi Holding A/S ejer Scanenergi A/S med 

100%. 

 

Via Forsyning Elnet A/S er der således ejermæssig forbindelse mellem på den ene side Vestjyske Net 60kv A/S 

og på den anden side Struer Energi Handel A/S og Scanergi A/S. 

 

Fsva. Struer Energi Handel A/S er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kv A/S også direktør i Struer Energi 

Holding A/S og Struer Energi Handel A/S. Samtidig er alle 10 bestyrelsesmedlemmer i Struer Energi Handel A/S 

også bestyrelsesmedlemmer i Struer Energi Holding A/S. 

 

Hvad angår Scanenergi A/S er fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer i Vestjyske Net 60 kV A/S også bestyrel-

sesmedlemmer i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S. Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 

60 kV A/S også bestyrelsesmedlem i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S samt direktør i Struer Energi 

Holding A/S. 

  

4. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af Thy-Mors Energi Elnet A/S med 15-19,99%. Thy-Mors Energi Elnet A/S ejes af 

Thy-Mors Energi Holding A/S, der ejes af Thy-Mors Energi a.m.b.a. Thy-Mors Energi Holding A/S ejer Thy-Mors 

Energi Handel A/S med 100%.  

 

Thy-Mors Energi Holding A/S ejer desuden Scanenergi Holding A/S med 20-24,99%. Scanenergi Holding A/S 

ejer Scanenergi A/S med 100%. 

 

Thy-Mors Energi Handel A/S ejer desuden Goenergi A/S med 33,33-49,99% 

 

Via Thy-Mors Energi Elnet A/S er der således ejermæssig forbindelse mellem på den ene side Vestjyske Net 

60kv A/S og på den anden side Thy-Mors Energi Handel A/S, Scanergi A/S og Goenergi A/S. 

 

Fsva. Thy-Mors Energi Handel A/S er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kv A/S også direktør i Thy-Mors 

Energi Handel A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. Alle ni bestyrelsesmedlemmer i 

Thy-Mors Energi Handel A/S er desuden bestyrelsesmedlemmer i Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors 

Energi a.m.b.a. 

Hvad angår Scanenergi A/S er fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer i Vestjyske Net 60 kV A/S også bestyrel-

sesmedlemmer i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S.  Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 

60 kV A/S også bestyrelsesmedlem i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S samt direktør i Thy-Mors 

Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. 



SIDE 27 AF 68 

 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register. 

 

 

Endelig er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60 kV A/S også direktør i Goenergi A/S. Samtidig er et andet 

bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60 kV A/S også bestyrelsesmedlem i Goenergi A/S og direktør Thy-Mors 

Energi Handel A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S og Thy-Mors Energi a.m.b.a. Endelig er et andet bestyrelses-

medlem i Goenergi A/S også bestyrelsesmedlem i Thy-Mors Energi Handel A/S, Thy-Mors Energi Holding A/S 

og Thy-Mors Energi a.m.b.a. 

 

5. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af NOE Net A/S med 25-33,32%. Noe Net A/S ejes af Jysk Energi Holding A/S, der 

ejes af Jysk Energi (NOE) a.m.b.a. Jysk Energi Holding A/S ejer elhandelsvirksomheden Jysk Energi A/S med 

100%. 

 

Der er således via NOE Net A/S ejermæssig forbindelse mellem Vestjyske Net 60kV A/S og Jysk Energi A/S. 

 

Ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kV A/S er direktør i Jysk Energi A/S, Jysk Energi Holding A/S og Jysk 

Energi (NOE) a.m.b.a. Alle syv bestyrelsesmedlemmer i Jysk Energi A/S er desuden bestyrelsesmedlemmer i 

Jysk Energi Holding A/S og Jysk Energi (NOE) a.m.b.a. 

 

6. Vestjyske Net 60kv A/S ejes af L-Net A/S med 25-33,32%. L-Net A/S ejes af Vestforsyning A/S med 100%. 

Vestforsyning A/S ejer Vestforsyning Erhverv A/S med 100%. Vestforsyning Erhverv A/S ejer elhandelsvirksom-

heden Vestforsyning Service A/S med 100%. Vestforsyning Erhverv A/S ejer desuden Scanenergi Holding A/S 

med 15-19,99%.  Scanenergi Holding A/S ejer Scanenergi A/S med 100%. 

 

Via L-Net A/S er der således ejermæssig forbindelse mellem på den ene side Vestjyske Net 60kv A/S og på den 

anden side Vestforsyning Service A/S og Scanergi A/S. 

 

Fsva. Vestforsyning Service A/S er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 60kv A/S direktør i Vestforsyning Ser-

vice A/S, Vestforsyning Erhverv A/S og Vestforsyning A/S. Alle 11 bestyrelsesmedlemmer i Vestforsyning Ser-

vice A/S er desuden bestyrelsesmedlemmer i Vestforsyning Erhverv A/S og Vestforsyning A/S.   

 

Hvad angår Scanenergi A/S er fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer i Vestjyske Net 60 kV A/S også bestyrel-

sesmedlemmer i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S.  Samtidig er ét bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net 

60 kV A/S også bestyrelsesmedlem i Scanenergi Holding A/S og Scanenergi A/S samt direktør i Vestforsyning 

Erhverv A/S og Vestforsyning A/S. 
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TABEL 4 | NETVIRKSOMHEDER, DER IKKE HAR EJERMÆSSIG FORBINDELSE TIL EN ELHANDELSVIRKSOMHED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsens CVR-register. 

Netvirksomhed Antal aftagenumre 

NKE ElnetA/S 17.217 

Nakskov Elnet A/S 8.254 

Midtfyns Elforsyning amba 6.657 

Hammel Elforsyning Net A/S 3.811 

Læsø Elnet A/S 2.592 

Aal El-Net amba 1.870 
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