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Afgørelse om E.ON Danmark A/S’ ind-
rapporteringspligt til Gasprisguiden 

 

RESUMÉ 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt E.ON Danmark A/S, der producerer og leverer el, 

gas og varme i Danmark er forpligtet til at indrapportere selskabets priser til Gaspris-

guiden. 

 

E.ON Danmark A/S henvendte sig den 18. september 2018 til Forsyningstilsynet med 

henblik på genoptagelse af Forsyningstilsynets afgørelse fremsendt den 14. septem-

ber 20181, som fastlagde, at E.ON Danmark A/S skulle betale 66.510 kr. i gebyr til For-

syningstilsynet, jf. §§ 10, 11 og 12 i myndighedsbetalingsbekendtgørelsen2.  

 

E.ON Danmark A/S mente ikke, at de var omfattet af indrapporteringspligten til Gas-

prisguiden, jf. § 3, stk. 3 i offentliggørelsesbekendtgørelsen og dermed ikke har indbe-

rettet produkter til Gasprisguiden, hvorfor selskabet ikke skulle betale gebyr til Forsy-

ningstilsynet efter § 10 i myndighedsbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at E.ON Danmark A/S er omfattet af indrapporte-

ringspligten, og at E.ON Danmark A/S derfor skal indrapporterede selskabets priser, jf. 

§ 2, stk. 1 og stk. 2 i offentliggørelsesbekendtgørelsen, til Gasprisguiden, jf. § 3, stk. 3 i 

bekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 

42 b, stk. 1 i lov om naturgasforsyning. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påbyder E.ON Danmark A/S at indrapportere selskabets priser til 

Gasprisguiden, jf. offentliggørelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og stk. 2, jf. § 3, stk. 3, 

jf. § 4 

 

Selskabets priser skal være indberettet til Gasprisguiden senest 13. februar 2020.  

 

 
1 Forsyningstilsynets sagsnummer 18/14244 

2 Bekendtgørelse nr. 1715 af 26. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling i Forsynings-

tilsynet efter lov om naturgasforsyning 
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Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

E.ON Danmark A/S henvendte sig den 18. september 2018 til Forsyningstilsynet med 

henblik på genoptagelse af en afgørelse, som fastlagde, at E.ON Danmark A/S skulle 

betale 66.510 kr. i gebyr til Forsyningstilsynet jf. §§ 10, 11 og 12 i myndighedsbeta-

lingsbekendtgørelsen. Alle naturgasleverandører, der indrapporterer priser til Gaspris-

guiden får tilsendt en afgørelse med anmodning om betaling. 

 

I den forbindelse anmodede Forsyningstilsynet anmodede den 30. oktober 2018 E.ON 

Danmark A/S om at fremsende 50 eksempler på indgåede kundekontrakter. E.ON 

Danmark A/S fremsendte den 23. november 2018 35 eksempler på kontrakter i en be-

sked, der også indeholdt en række bemærkninger. Med henblik på at vurdere om ind-

rapporteringspligten til Gasprisguiden også gælder for E.ON Danmark A/S’ produkter 

gennemgik Forsyningstilsynet eksemplerne på kontrakter, der forhandles individuelt 

med udgangspunkt i priser, der følger markedet. 

 

Forsyningstilsynet fremsendte den 8. februar 2019 en vejledende udtalelse til E.ON 

Danmark A/S. Af udtalelsen fremgik, at Forsyningstilsynet efter gennemgang af de 35 

eksempler på kontrakter var af den opfattelse, at E.ON Danmark A/S skulle indrappor-

tere selskabets produkter til Gasprisguiden. 

 

Forsyningstilsynet bad om E.ON Danmark A/S’ bemærkninger til udtalelsen. Forsy-

ningstilsynet tilkendegav den 20. august 2019, at Forsyningstilsynet ville træffe afgø-

relse om E.ON Danmark A/S’ indrapporteringspligt til Gasprisguiden på det forelig-

gende grundlag, såfremt E.ON Danmark A/S ikke fremkom med bemærkninger. E.ON 

Danmark A/S fremsende herefter sine bemærkninger den 28. august 2019. E.ON Dan-

mark A/S’ bemærkninger behandles i begrundelsesafsnittet.  

SAGENS PARTER 

Sagens part er E.ON Danmark A/S, cvr.nr. 25215680. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 11. december 2019 sendt udkast til påbud i partshøring hos 

E.ON Danmark A/S. E.ON Danmark A/S har fået en frist til bemærkninger til 8. januar 

2020. 

 

Forsyningstilsynet har ikke inden fristens udløb modtaget nogen bemærkninger fra E. 

ON Danmark.  

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet skal sikre gennemsigtighed omkring naturgasselskabers priser, tarif-

fer, rabatter og vilkår, jf. § 42 a, stk. 4 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1127 af 5. september 2018 (herefter naturgasforsyningsloven). 

 
§ 42 a. Forsyningstilsynet opretter et offentligt tilgængeligt 
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register over anmeldte tariffer, andre betingelser m.v. og 
offentliggør et repræsentativt udsnit af disse mindst en gang årligt. 
Stk. 2. Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Forsyningstilsynet 
kan dog beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis 
væsentlige hensyn taler herimod. 
Stk. 3. Forsyningstilsynet overvåger graden af gennemsigtighed af 
engrospriser og udarbejder periodiske analyser til dette formål. 
Stk. 4. Forsyningstilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre 
gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. 
Forsyningstilsynet fastsætter regler om, hvorledes sådanne forhold 
skal offentliggøres af selskaberne, herunder også af 
naturgasleverandørerne, og regler om fakturering og specificering 
af omkostninger over for modtagere af transport- og 
energiydelser. 
Stk. 5. Forsyningstilsynet kan træffe beslutning om, at en uvildig 
sagkyndig skal gennemgå regnskaber, kontrakter m.m. i et selskab 
med henblik på at udarbejde en sagkyndig rapport til brug for 
tilsynet. 

 

Formuleringen ”herunder også af naturgasleverandørerne” i § 42 a, stk. 4 blev indsat 

ved lov nr. 520 af 7. juni 2006 med dertilhørende bemærkning. 

 
Der har været rejst spørgsmålstegn ved, om den gældende § 42 a, stk. 3, om, at 
Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte regler om gennemsigtighed omkring pri-
ser, tariffer, rabatter og vilkår, og så omfatter naturgasleverandørerne. Det er fun-
det formålstjenligt at præcisere gældende ret, og det fremgår derfor udtrykkeligt af 
bestemmelsen, at den også omfatter naturgasleverandører 

 

Naturgasselskabernes forpligtelser vedrørende offentliggørelse af priser, tariffer, rabat-

ter og vilkår er udmøntet i bekendtgørelse nr. 771 af 8. august 2005 om naturgassel-

skabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår (herefter offentliggørel-

sesbekendtgørelsen), jf. § 42 a, stk. 4 i naturgasforsyningsloven. 

 

Bekendtgørelsens formål og definition af priser, vilkår og naturgasselskaber fremgår af 

§ 1. 

 
§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte rammer for, hvordan natur-
gasselskaberne skal offentliggøre deres priser og vilkår. Ved priser forstås i 
denne bekendtgørelse standardpriser, tariffer, forsyningspligtpriser, og standard-
rabatter. Ved vilkår forstås i denne bekendtgørelse standardvilkår og standardbe-
tingelser for adgang til og brug af naturgasleverancer. 
   Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på naturgasselskaber. Ved naturgas-
selskaber forstås i denne bekendtgørelse transmissions-, distributions-, og lager-
selskaber samt forsyningspligt- og handelsselskaber, jævnfør naturgasforsynings-
lovens § 6, stk. 1, nr. 6 og nr. 16. 

 

Ifølge § 1, stk. 2 i offentliggørelsesbekendtgørelsen, er handelsselskaber således om-

fattet af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. henvisningen til definitionen i den davæ-

rende § 6, stk. 1, nr. 6 og nr. 16 i naturgasforsyningsloven3: 

 
§ 6. I denne lov forstås ved følgende: 

 
3 Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 2003 
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[…] 

6) Forsyning: Salg, herunder videresalg, af naturgas, herunder af flydende natur-
gas (LNG), til kunder. 

[…] 

16) Naturgasselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager mindst én 
af følgende funktioner: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller 

oplagring af naturgas, herunder LNG, og som er ansvarlig for de kommercielle, 
tekniske eller vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med disse funktio-

ner, men ikke er forbruger. 
[…] 

 

Et naturgasselskab var således bl.a. defineret ved at være et selskab, der varetager 

naturgasforsyning, herunder salg af naturgas til kunder. I den nuværende naturgasfor-

syningslov er definitionen i § 6, stk. 1, nr. 6 uændret, definitionen af ”Naturgasselska-

ber” er flyttet til § 6, stk. 1, nr. 17, mens definitionen i § 6, stk. 1, nr. 16 er ændret til: 

 
16) Naturgasleverandør: Enhver fysisk eller juridisk person, der 
varetager forsyningsfunktionen, dvs. såvel forsyningspligtige 
selskaber som andre selskaber, der sælger naturgas. 

 

Pligten for naturgasselskaberne til at indrapportere priser til Gasprisguiden fremgår af 

§ 3, stk. 3 i offentliggørelsesbekendtgørelsen. 

 
§ 3.  
[…] 
   Stk. 3. Naturgasselskaberne skal indrapportere priser, jf. § 2, stk. 1, og stk. 2, til 
den eller de af Energitilsynet udpegede forbrugerportaler. 
[…] 

 

I henhold til § 4 i offentliggørelsesbekendtgørelsen kan Forsyningstilsynet meddele et 

naturgasselskab påbud om at efterkomme § 2, stk. 1, og § 3 i offentliggørelsesbe-

kendtgørelsen. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt E.ON Danmark A/S, der producerer og leverer el, 

gas og varme i Danmark er forpligtet til at indrapportere selskabets priser til Gaspris-

guiden. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 4 i offentliggørelsesbekendtgørelsen. 

 

Det er overordnet set Forsyningstilsynets holdning, på tværs af sektorer, at indrappor-

tering af så mange produkter som muligt til prissammenligningsportaler øger konkur-

rencen og gennemsigtigheden på markedet. Det fremgår af § 42 a, stk. 4 i naturgasfor-

syningsloven, at Forsyningstilsynet skal tage fornødne skridt til at sikre gennemsigtig-

hed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår, hvilket er udmøntet i offentliggørelsesbe-

kendtgørelsen.  

 

E.ON Danmark A/S anførte i deres mail af 28. august 2019, at selskabets fortolkning af 

offentliggøelsesbekendtgørelsen er, at formålet med bekendtgørelsen er at øge kunde-

mobiliteten i segmenter uden nævneværdig konkurrence. Det vil stivne konkurrencen, 
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hvis markedsaktører i et konkurrenceudsat marked offentliggjorde deres priser, da det 

ville have en kartelliserende effekt, hvis alle konkurrenter kunne se hinandens priser. 

E.ON Danmark A/S støtter dog Forsyningstilsynets overordnede holdning til, at indrap-

portering af så mange produkter som muligt til prissammenligningsportaler øger kon-

kurrencen og gennemsigtigheden på markedet, selvom dette i sig selv ikke er en hjem-

mel til indrapporteringspligt for produkter til Gasprisguiden. 

 

 

E.ON Danmark A/S anfører supplerende i deres mail af 28. august 2019, at naturgas-

leverandører ikke var omfattet af offentliggørelsesbekendtgørelsen ved bekendtgørel-

sens udstedelse i 2005 og er derfor heller ikke reguleret af denne bekendtgørelse nu, 

da offentliggørelsesbekendtgørelsen ikke er blevet ført ajour senere hen. Begrundel-

sen for E.ON Danmark A/S’ synspunkt er, at sætningen ”herunder også naturgasleve-

randørerne” først blev tilføjet til § 42 a, stk. 4 i naturgasforsyningsloven, ved lov nr. 520 

af 7. juni 2006. Med henvisning til gasdirektivet og forarbejderne til naturgasforsynings-

loven argumenterer E.ON Danmark A/S for, at hensigten med bestemmelsen ikke har 

været at føre tilsyn med gennemsigtigheden vedrørende naturgasleverandørers priser, 

men i stedet tilsyn med prisregulerede ydelser.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det er tilsynets vurdering, at offentliggørelse af 

markedsaktørenes priser på konkurrenceudsætte markeder ikke er i strid med offent-

liggørelsesbekendtgørelsens formål eller dens bestemmelser.  

 

Forsyningstilsynet bemærker supplerende, at naturgasleverandører efter Forsyningstil-

synets opfattelse var omfattet af definitionerne i den daværende § 6, stk. 1 i naturgas-

forsyningsloven, som offentliggørelsesbekendtgørelsen på tidspunktet for bekendtgø-

relsens udstedelse henviser til i § 1, stk. 2. Begrebet ”forsyning” er således defineret 

som bl.a. salg af naturgas, og et naturgasselskab, som er omfattet af offentliggørelses-

bekendtgørelsen, er bl.a. defineret som et selskab, der varetager forsyning. Det frem-

går ligeledes af bemærkningerne til lov nr. 520 af 7. juni 2006, at da der tekstmæssigt 

var tvivl om hvorvidt den dagældende § 42 a, stk. 3, også omfattede naturgasleveran-

dører, blev dette forhold præciseret ved at indsætte formuleringen ”herunder også af 

naturgasleverandørerne”.  

 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at naturgasleverandører er omfattet af reg-

lerne på baggrund af ovenstående og den klare ordlyd i den daværende og nuvæ-

rende § 6, stk. 1, nr. 6 og nr. 16 i naturgasforsyningsloven, § 42 a, stk. 4 i naturgasfor-

syningsloven, samt § 1, stk. 1 og stk. 2 i offentliggørelsesbekendtgørelsen. 

 

E.ON Danmark A/S anførte ved mail af 23. november 2018, at selskabet ikke skal ind-

rapportere priser til Gasprisguiden, da alle selskabets produkter forhandles individuelt 

med kunderne, hvorfor selskabet ikke kan indrapportere ”standardpriser”, som det er 

defineret i § 1, stk. 1 i offentliggørelsesbekendtgørelsen. 

 

Til støtte herfor har E.ON Danmark A/S, med udgangspunkt i de eksempler på kon-

trakter, som selskabet har fremsendt til Forsyningstilsynet, anført, at alle kontrakter er 

individuelt udformet med individuelle priser. 
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Forsyningstilsynets har konstateret, at E.ON Danmark A/S, ifølge selskabets hjemme-

side, i øjeblikket udbyder fire forskellige naturgasprodukter, der er rettet til erhvervsdri-

vende: 

 

- Fastpris Gas, der tager udgangspunkt i den aktuelle pris på gasmarkedet gæl-

dende ved kontraktindgåelsen, som E.ON Danmark A/S efterfølgende garan-

terer på en periode på op til tre år ved hjælp af prissikring. 

- Spotpris Gas, der tager udgangspunkt i den til enhver til gældende spotpris på 

gasmarkedet, hvilket betyder, at prisen stiger eller falder løbende i aftalefor-

holdet.  

- Pulje gas, der tager udgangspunkt i, at gasforbruget afregnes til spotpris. Her-

til kommer en afregning af prissikring, som køber vælger omfanget af, der en-

ten kan være en kreditering eller en debitering alt efter, hvordan markedet har 

udviklet sig. 

- Etage Fix Gas, der kombinerer spotpris og prissikring. Køber vælger selv, 

hvornår prisen, som er baseret på markedsprisen, skal sikres, hvor meget gas 

der skal sikres og for hvilke perioder. 

 

Forsyningstilsynets gennemgang af de fremsendte eksempler viser for alle 4 produk-

ter, at kontrakterne indgås på baggrund af de produktbeskrivelser, der findes ovenfor 

og på E.ON Danmark A/S’ hjemmeside. Det er ligeledes Forsyningstilsynets opfat-

telse, at alle produkterne forhandles med udgangspunkt i spotprisen på gasmarkedet, 

ligesom de resterende produkter fra andre naturgasleverandører på Gasprisguiden. 

 

Henset til, at E.ON Danmark A/S tager udgangspunkt i en af fire standardprodukter 

ved indgåelsen af den enkelte aftale med kunden, er det Forsyningstilsynets vurdering, 

at E.ON Danmark A/S skal indrapportere deres produkter til Gasprisguiden inden for 

de rammer, som Gasprisguiden fastsætter. På Gasprisguiden vil en potentiel kunde 

kunne læse mere om de pågældende produkter ved at klikke sig ind på E.ON Dan-

mark A/S’ hjemmeside, eller ved at kontakte E.ON Danmark A/S på anden vis. E.ON 

Danmark A/S vil i den forbindelse specifikt kunne forklare, hvordan produktet er sam-

mensat og forhandlet, ligesom det er tilfældet på selskabets hjemmeside på nuvæ-

rende tidspunkt. 

 

Muligheden for en efterfølgende forhandling fritager efter Forsyningstilsynets vurdering 

ikke et naturgasselskab fra indrapporteringspligten til Gasprisguiden. Det er ikke et 

krav, at en ordre kan lægges direkte på forhandlerens hjemmesiden eller lignende 

uden forudgående personlig kontakt, for at indrapporteringspligten gælder. 

 

På den baggrund påbyder Forsyningstilsynets E.ON Danmark A/S at indrapportere pri-

ser og vilkår for selskabets produkter vedr. Fastpris Gas, Spotpris Gas, Pulje Gas og 

Etage Fix Gas til Gasprisguiden, jf. § 2, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 3 i offentliggørelsesbe-

kendtgørelsen.  

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, jf. § 42 b, 

stk. 1 i lov om naturgasforsyning. 
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelse af E.ON Danmark´s navn i 

denne sag vil være af almen interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor 

skade for virksomheden. Tilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at Gasprisguiden 

og virksomhedens egen hjemmeside henvender sig til gasforbrugere i Danmark med 

henblik på gennemsigtighed i forhold til forbrugerens valg af gasprodukt.  

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51 i 

lov nr. 1127 om naturgasforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 

uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Julie Dahl Larsen  

Chefkonsulent 

41714320 

jdla@forsyningstilsynet.dk 


