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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 19. april 2021 gennemført en stikprøvekontrol af, om der er 

overensstemmelse mellem de produktoplysninger, som Energiselskabet Natur-Energi 

A/S har indberettet til prissammenligningsportalen elpris.dk, og oplysningerne om el-

produkterne på virksomhedens egen hjemmeside.  

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S er blevet udtaget til stikprøvekontrollen, idet virk-

somheden i foråret 2019 og 2020 har modtaget tre påtaler grundet uoverensstemmel-

ser mellem virksomhedens indberetning til elpris.dk og produktoplysninger på egen 

hjemmeside. 

 

Forsyningstilsynet har ved kontrollen konstateret, at Energiselskabet Natur-Energi A/S 

ved indberetningen af produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisga-

ranti", ikke har indregnet et engros-gebyr på 1,56 øre/kWh inkl. moms (1,250 øre/kWh 

ekskl. moms) som en del af kWh-prisen for de pågældende produkter.  

 

Forsyningstilsynet påbyder derfor Energiselskabet Natur-Energi A/S straks at sikre, at 

engrosgebyret er indregnet i de kWh-priser, som virksomheden har indberettet for pro-

dukterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisgaranti". 

 

Forsyningstilsynets afgørelse offentliggøres på tilsynets hjemmeside og med oplysning 

herom på elpris.dk. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påbyder Energiselskabet Natur-Energi A/S straks at sikre, at et en-

grosgebyr, som pr. den 1. juli 2020 udgør 1,250 øre/kWh ekskl. moms, er indregnet i 

de kWh-priser, som virksomheden har indberettet for produkterne "Elskov", "Nød-

strøm", "Panda Power" og "Prisgaranti", jf. § 72 a, stk. 5, jf. § 72 a, stk. 8, og § 85 d, 

stk. 1, i lov om elforsyning. 
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SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 19. april 2021 gennemført en stikprøvekontrol af, om der er 

overensstemmelse mellem de produktoplysninger, som Energiselskabet Natur-Energi 

A/S har indberettet til prissammenligningsportalen elpris.dk og oplysningerne om elpro-

dukterne på virksomhedens egen hjemmeside.  

 

Formålet med stikprøvekontrollen er at sikre, at elhandelsvirksomheder indberetter 

korrekte og relevante oplysninger til elpris.dk og oplysningerne er tilgængelige på virk-

somhedernes egen hjemmeside, således at forbrugerne kan vælge elprodukt på et op-

lyst grundlag.  

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har i foråret 2019 og 2020 modtaget 3 påbud fra 

Forsyningstilsynet grundet uoverensstemmelser mellem virksomhedens indberetning 

til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside. Energiselskabet Natur-Energi 

A/S er derfor blevet udtaget til stikprøvekontrollen.  

 

Forsyningstilsynet har undersøgt følgende forhold på elpris.dk og virksomhedens egen 

hjemmeside: 

 

1. Er der overensstemmelse mellem virksomhedens indberetning af produkter til 

elpris.dk og de udbudte produkter på virksomhedens egen hjemmeside? 

 

2. Er der overensstemmelse mellem virksomhedens indberetning af kWh-priser 

til elpris.dk og kWh-priserne angivet på virksomhedens egen hjemmeside? 

 

Kontrollen er foretaget på grundlag af en søgning på elpris.dk1 og produkterne på virk-

somhedens egen hjemmeside. 

 

Forsyningstilsynet har ved kontrollen konstateret, at Energiselskabet Natur-Energi A/S 

ved indberetningen af produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisga-

ranti", ikke har indregnet et engrosgebyr på 1,250 øre/kWh ekskl. moms (1,56 øre/kWh 

inkl. moms) som en del af kWh-prisen for de pågældende produkter. Gebyret er alene 

omtalt i tekstfeltet "Eventuelle gebyrer", men er ikke indberettet som en del af prisen 

for el i feltet "Pris-estimatets sammensætning".  

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Energiselskabet Natur-Energi A/S, CVR-nr. 30913728. 

HØRING 

 

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos Energiselskabet Natur-Energi 

A/S fra den 19. april til og med den 19. maj 2021. 

 

 
1 Søgningen på elpris.dk er som udgangspunkt foretaget i postnumrene 2500 og 7000 med et årligt for-

brug på 2000 kWh. 
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Energiselskabet Natur-Energi A/S har oplyst i høringssvar af 18. maj 2021, at virksom-

heden opkræver et engrosgebyr hos sine elkunder for delvist at dække de omkostnin-

ger, som efter engrosmodellens indførelse den 1. april 2016 er overgået fra elkunder-

nes netselskab til virksomheden. Engrosgebyret, der er forbrugsafregnet, opkræves a 

conto med henblik på efterfølgende regulering svarende til virksomhedens reelle og 

konstaterede omkostninger til tab på debitorer.  

 

På elpris.dk fremgår engrosgebyret af gebyroversigten, hvorfor Energiselskabet Natur-

Energi A/S oplyser om engrosgebyret, såvel på sin hjemmeside som på elpris.dk. Virk-

somheden bestrider at skulle være forpligtet til at indregne engrosgebyret i kWh-pri-

sen, dvs. opgøre sin kWh-pris for el inkl. engrosgebyret som ét samlet beløb.  

 

Virksomheden anfører desuden, at Forsyningstilsynets synspunkt om, at engrosgeby-

ret skal inkluderes i den kWh-pris, som virksomheden indberetter til elpris.dk, er en for 

vidtgående fortolkning af de prisoplysningskrav, som lovgivningen fastsætter.  

 

For eksempel er de nettariffer, som elhandelsvirksomhederne opkræver hos elkunder-

neden på vegne af netselskaberne – ligesom engrosgebyret – forbrugsafhængige. 

Nettarifferne varierer i størrelse alt efter, hvilket netselskab den pågældende kunde har 

og er således ikke identiske for alle elkunder. Disse nettariffer må elhandelsvirksomhe-

derne gerne holde adskilt fra elprisen, når det oplyses, hvad prisen er for el pr. kWh. 

Der er ikke nogen grund til, at adgangen til at oplyse særskilt om forbrugsafhængige 

gebyrer kun skulle gælde i relation til nettariffer, men ikke i forhold til andre forbrugsaf-

hængige gebyrer, herunder det pågældende engrosgebyr.  

 

Der stilles heller ikke noget sted i lovgivningen krav om samlet prisangivelse ved for-

brugsafhængige gebyrer. Indberetningsbekendtgørelsen indeholder således alene 

krav om, at elhandelsvirksomheder bl.a. skal oplyse pris, obligatoriske gebyrer og øv-

rige gebyrer. Det fremgår ingen steder i Indberetningsbekendtgørelsen, at prisen og 

gebyrer skal oplyses samlet. 

 

Virksomheden anfører endelig, at der heller ikke efter markedsføringsloven er krav om, 

at forbrugsafhængige priser og omkostninger lægges sammen og oplyses som ét sam-

let beløb. Tværtimod fremgår følgende af § 6, stk. 3, i markedsføringsloven: 

 

Stk. 3. Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på for-

hånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger 

vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, 

skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme. 

 

Tilsvarende fremgår det af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 5, vedrørende er-

hvervsdrivendes oplysninger ved fjernsalg til forbrugere, at den erhvervsdrivende skal 

oplyse forbrugeren om: 

 

§ 8. Inden der indgås en aftale om en vare eller en ikkefinansiel tjenesteydelse, skal den 

erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted el-

ler ved fjernsalg, på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning om 

(…) 
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5) den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive afgifter eller, hvis varens eller 

tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den 

måde, hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostnin-

ger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor disse 

omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at der kan fo-

rekomme sådanne yderligere omkostninger, 

(…) 

  

Det er derfor Energiselskabet Natur-Energi A/S' opfattelse, at det er utvivlsomt, at vari-

able omkostninger – herunder et engrosgebyr, der er forbrugsafhængigt – kan oplyses 

særskilt uden at skulle indregnes i en samlet produktpris og opgøres som ét samlet be-

løb sammen med denne, så længe der oplyses om alle delelementer om prisen, her-

under gebyrer.  

 

På Forsyningstilsynets anmodning, har Energiselskabet Natur-Energi A/S i brev af 3. 

juni 2021 supplerende oplyst, at virksomheden ikke efterregulerer/efteropkræver sit en-

grosgebyr særskilt i forhold til den enkelte kunde. Efterreguleringen af engrosgebyret 

sker som en generel årlig regulering i engrosgebyrsatsen baseret på virksomhedens 

konstaterede omkostninger til tab på debitorer i det forgangne år, hvorefter den nye, 

regulerede engrosgebyrsats opkræves over for samtlige kunder i det følgende år indtil 

næste regulering. 

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har endelig efter Forsyningstilsynets forespørgsel 

oplyst i mail af 11. juni 2021, at virksomheden i årene 2018-2020 opkrævede et en-

grosgebyr på henholdsvis 1,104 øre/kWh, 1,104 øre/kWh og 1,250 øre/kWh ekskl. 

moms, idet satsen i 2020 blev ændret pr. 1. juli 2020. Satsen på 1,250 øre/kWh ekskl. 

moms svarer til 1,56 øre/kWh inkl. moms, hvilken sats ligeledes er oplyst på elpris.dk 

og virksomhedens hjemmeside i 2021. Virksomheden har samtidig fremsendt eksem-

pler på faktura til deres kunder. Fakturaerne indholder ud over en opkrævning af forud-

betaling for næstkommende periode, der omfatter et abonnement og betalingsgebyr, 

virksomhedens opgørelse af betaling for tidligere forbrug pr. kWh fordelt på strøm og 

engrosgebyr til virksomheden, nettariffer til netselskabet og afgifter m.v. til staten.  

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at elhandelsvirksomhederne har relevante og 

korrekte oplysninger, herunder priser og vilkår om virksomhedens produkter på egen 

hjemmeside og samtidig indberetter disse oplysninger til prissammenligningsportalen 

elpris.dk, jf. § 72 a, stk. 8, i lov om elforsyning2.  

 

Elhandelsvirksomhedernes forpligtelse hertil fremgår af § 72 a, stk. 5, sammenholdt 

med § 82 b, stk. 1, i lov om elforsyning, der er sålydende: 
 

§ 72 a. […] 

 
2 Bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. 
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Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplys-

ninger om alle virksomhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemme-

side. Elhandelsvirksomheden skal tillige indberette disse oplysninger til den i § 82 b nævnte pris-

portal, så længe prisportalen drives under Forsyningstilsynets ansvar. 

[…] 

 

§ 82 b. Forsyningstilsynet har ansvaret for etablering og drift af en prisportal for elpriser, rabatter 

og vilkår på det danske elmarked for forbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året. 

Prisportalen skal være gratis og offentligt tilgængelig på internettet og sikre gennemsigtighed, 

hvad angår elpriser, rabatter og vilkår. 

Stk. 2. […] 

 

Overholder en elhandelsvirksomhed ikke sin forpligtelse i § 72 a, stk. 5, kan Forsy-

ningstilsynet meddele påbud om omgående berigtigelse af forholdet, jf. § 72 a, stk. 8, 

2. pkt., i lov om elforsyning. Misligholder elhandelsvirksomheden groft eller gentagne 

gange sine forpligtelser efter stk. 5, orienterer Forsyningstilsynet klima-, energi- og for-

syningsministeren herom, jf. § 72 a, stk. 8, 3. pkt., i lov om elforsyning. 

 

Af det lovforslag, der lå til grund for vedtagelse af bestemmelsen i § 72 a, stk. 8, i lov 

om elforsyning, fremgår følgende specielle bemærkninger til bestemmelsen: 3 

 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 1. og 2. pkt. indebærer, at Energitilsynet skal føre tilsyn 

med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. Hvis Energistilsynet finder, at en elhan-

delsvirksomhed ikke overholder stk. 5, vil Energitilsynet give pålæg om omgående berigtigelse af 

forholdet. Formålet med bestemmelsen er, at der skal være kontrol med, om virksomhederne til-

byder elprodukter uden at offentliggøre dem f.eks. for at omgå leveringspligten i § 6 b, stk. 1 i lov 

om elforsyning, jf. lov nr. 633 af 16. juni 2014, som finder anvendelse på de elprodukter, der er 

offentliggjort efter forslaget til § 72 a, stk. 5. Desuden vil det være til skade for konkurrencen, hvis 

kunderne ikke har mulighed for at se alle elprodukter, der tilbydes på den adresse, hvor aftage-

nummeret befinder sig. Hvis et pålæg udstedt efter den foreslåede bestemmelse ikke efterkom-

mes, kan forholdet straffes med bøde efter § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning. 

 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 3. pkt., indebærer, at Energitilsynet skal informere klima-, 

energi- og bygningsministeren om det, hvis en elhandelsvirksomhed groft eller gentagne gange 

misligholder sine forpligtelser efter stk. 5. Formålet med denne bestemmelse er, at ministeren bli-

ver gjort opmærksom på de tilfælde, hvor Energitilsynet vurderer at der er grundlag for at fratage 

en virksomhed sin registrering i datahubben efter stk. 6. Dette er kun tilfældet, hvis der er tale om 

grov eller gentagen misligholdelse. Hvor der ikke er tale om grov eller gentagen misligholdelse 

bør Energitilsynets mulighed for at give påbud således udnyttes, før klima-, energi- og bygnings-

ministeren udnytter den strengere sanktion efter stk. 6. Der vil for eksempel være tale om grov 

misligholdelse, hvis en elhandelsvirksomhed forsætligt helt har undladt at offentliggøre sine pro-

dukter på sin hjemmeside eller at indberette oplysninger om sine produkter til elprisportalen. 

 

Hvis Forsyningstilsynets påbud om omgående berigtigelse af forholdet ikke efterkom-

mes, kan forholdet således straffes med bøde efter § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsy-

ning: 

 
§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der  

[…] 

7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulov-

ligt forhold,  

[…] 

 

 
3 Folketingstidende 2014-15, L 151, Tillæg A, s. 21-22 
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Kravene til, hvilke oplysninger elhandelsvirksomheden skal indberette til elpris.dk, 

fremgår af §§ 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1279 af 25. oktober 2016 om elhandelsvirk-

somhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisporta-

len.dk (herefter Indberetningsbekendtgørelsen): 

 
§ 2. Elhandelsvirksomhederne skal til prisportalen elpris.dk indberette oplysninger om gældende 

priser for salg af elektricitet, som fremgår af elhandelsvirksomhedens hjemmeside, jf. elforsy-

ningslovens § 72 a, stk. 5. 

Stk. 2. Priserne skal indberettes i kategorierne fast eller variabel i øre pr. kWh. 

Stk. 3. For elprodukter skal elhandelsvirksomheden oplyse følgende: 

1) elproduktets navn, 

2) pris, 

3) type – fast eller variabel, 

4) privat, 

5) erhverv, 

6) klimakategori, 

7) dato for senest ændret, 

8) leveringsperiode, 

9) kontrakts- og betalingsbetingelser vedrørende blandt andet abonnement, betalingsform, og op-

sigelsesperiode, 

10) bindingsperiode, 

11) kombinationsprodukt, 

12) obligatoriske gebyrer, og 

13) øvrige gebyrer. 

Stk. 4. Såfremt det er muligt for en kunde at opnå rabat ved at kombinere flere produkter med et 

elprodukt, eller kunden generelt forpligtiges til at købe et andet produkt sammen med et elpro-

dukt, så skal dette indberettes under kombinationsprodukt. 

Stk. 5. For kombinationsprodukter skal indberettes den samlede abonnementspris, jf. § 2, stk. 3, 

nr. 2. 

 Stk. 6. Elhandelsvirksomheden skal kun indberette oplysninger vedrørende stk. 3, nr. 10, 11, 12 

og 13, hvis virksomheden tilbyder kombinationsprodukt, opkræver gebyr og/eller opkræver øvrige 

gebyrer. 

Stk. 7. Elhandelsvirksomheden skal under stk. 3, nr. 8 og 9, oplyse, hvis kunden skal overføres til 

et andet elprodukt på prisportalen elpris.dk, når et elprodukt med midlertidig pris udløber. 

Stk. 8. Elhandelsvirksomheden skal på prisportalen elpris.dk markere forsyningspligts- eller tilba-

gefaldsprodukter. 

 
§ 3. De til hver en tid gældende priser og vilkår skal indberettes efter § 2. Enhver pris- og vilkårs-

ændring skal straks og senest ved ikrafttræden være indberettet efter § 2, stk. 3, nr. 1-13. 

 

Definitionen af et gebyr fremgår af § 2, stk. 1, nr. 13, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om 

markedsføring: 

 

§ 2. I loven forstås ved: 

[…] 

13) Gebyr: En betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af et 

produkt, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse. 

 

Af det lovforslag, der lå til grund for vedtagelse af bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 13, i 

lov om markedsføring, fremgår følgende specielle bemærkninger til bestemmelsen: 4 

 

Det foreslås i nr. 13 at definere begrebet gebyr som en betaling for en særlig tjeneste, funktion 

eller ydelse, som knytter sig til købet af et produkt, og som ikke har karakter af betaling for en 

selvstændig ydelse.  

 
4 Folketingstidende 2016-17, L 40, Tillæg A, s. 45 
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Det afgørende er ikke, hvordan omkostningen betegnes i aftalen, men om den har en sådan ka-

rakter, at den falder ind under definitionen. Som eksempel på gebyrer kan nævnes fakturerings-

gebyrer, betalingsgebyrer og opsigelsesgebyrer. 

 

Gebyrer kan både være tvungne eller valgfrie. Det omhandler f.eks. betalinger for en ydelse, som 

direkte eller indirekte knytter sig til erhvervelsen eller leveringen af et produkt. 

I henhold til § 4, stk. 1, i Indberetningsbekendtgørelsen kan Forsyningstilsynet, jf.  § 85 

c (nu § 85 d), i lov om elforsyning, meddele en elhandelsvirksomhed påbud om at ef-

terkomme af bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 2 og 3. 

 
§ 4. Energitilsynet [Forsyningstilsynet] kan i henhold til elforsyningslovens § 85 c meddele påbud 

om efterkommelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 2 og § 3. 

[…] 

   Stk. 3. Energitilsynet [Forsyningstilsynet] skal på prisportalen elpris.dk oplyse om påbud udstedt 

i henhold til denne bekendtgørelse. 

 

Det fremgår af § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning, at Forsyningstilsynet kan påbyde, at 

forhold, der for eksempel strider imod regler udstedt i medfør af lov om elforsyning, 

bringes i orden straks eller inden for en angivet frist: 

 
§ 85 d. Klima-, energi- og forsyningsministeren og Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der 

strider mod loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for net-

adgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, eller mod regler udstedt i 

medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, bringes i or-

den straks eller inden en nærmere angivet frist. 

Stk. 2. […] 

 

Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Forsyningstilsynet efter § 

85 d, stk. 1, i lov om elforsyning, kan Forsyningstilsynet som tvangsmiddel pålægge de 

pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 86, stk. 1, i lov om elforsyning. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energiselskabet Natur-Energi A/S skal indregne et 

engrosgebyr i de kWh-priser, som virksomheden har indberettet for produkterne "El-

skov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisgaranti". 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 72 a, stk. 8, 2. pkt., og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsy-

ning. 

 
Forsyningstilsynet har den 19. april 2021 gennemført en stikprøvekontrol af, om der er 

overensstemmelse mellem de produktoplysninger, som Energiselskabet Natur-Energi 

A/S har indberettet til prissammenligningsportalen elpris.dk og oplysningerne om elpro-

dukterne på virksomhedens egen hjemmeside.  

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S skal som elhandelsvirksomhed sikre, at der til en-

hver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virksomhedens produkter, 

herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside. Elhandelsvirksomheden skal 

tillige indberette disse oplysninger til elpris.dk i forhold til produkter, der udbydes til el-

forbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året, jf. § 72 a, stk. 5, og § 82 b, 

stk. 1, i lov om elforsyning.  
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Forsyningstilsynet har ved kontrollen konstateret, at Energiselskabet Natur-Energi A/S 

ved indberetningen af produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisga-

ranti", ikke har indregnet et engros-gebyr på 1,250 øre/kWh ekskl. moms (1,56 

øre/kWh inkl. moms) som en del af kWh-prisen for de pågældende produkter. Gebyret 

er alene omtalt i tekstfeltet "Eventuelle gebyrer", men er ikke indberettet som en del af 

prisen for el i feltet "Pris-estimatets sammensætning".  

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har oplyst i høringssvar af 18. maj 2021, at virksom-

heden opkræver et engrosgebyr hos virksomhedens elkunder for delvist at dække de 

omkostninger, som efter engrosmodellens indførelse den 1. april 2016 er overgået fra 

elkundernes netselskab til virksomheden. Engrosgebyret, der er forbrugsafregnet, op-

kræves a conto med henblik på efterfølgende regulering svarende til virksomhedens 

reelle og konstaterede omkostninger til tab på debitorer. Virksomheden har desuden 

oplyst, at virksomheden ikke efterregulerer/efteropkræver sit engrosgebyr særskilt i for-

hold til den enkelte kunde. Efterreguleringen af engrosgebyret sker som en generel år-

lig regulering i engrosgebyrsatsen baseret på virksomhedens konstaterede omkostnin-

ger til tab på debitorer i det forgangne år, hvorefter den nye, regulerede engrosgebyr-

sats opkræves over for samtlige kunder i det følgende år indtil næste regulering. Virk-

somheden har i årene 2018-2020 opkrævet et engrosgebyr på henholdsvis 1,104 

øre/kWh, 1,104 øre/kWh og 1,250 øre/kWh ekskl. moms, idet satsen i 2020 blev æn-

dret pr. 1. juli 2020. Satsen på 1,250 øre/kWh ekskl. moms svarer til 1,56 øre/kWh inkl. 

moms, 

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har anført, at et krav om, at engrosgebyret skal in-

kluderes i den kWh-pris, som virksomheden indberetter til elpris.dk, er en for vidtgå-

ende fortolkning af de prisoplysningskrav, som lovgivningen fastsætter.  

 

For eksempel er de nettariffer, som elhandelsvirksomhederne opkræver hos elkunder-

neden på vegne af netselskaberne – ligesom engrosgebyret – forbrugsafhængige. 

Nettarifferne varierer i størrelse alt efter, hvilket netselskab den pågældende kunde har 

og er således ikke identiske for alle elkunder. Disse nettariffer må elhandelsvirksomhe-

derne gerne holde adskilt fra elprisen når det oplyses, hvad prisen er for el pr. kWh. 

Der er ikke nogen grund til, at adgangen til at oplyse særskilt om forbrugsafhængige 

gebyrer kun skulle gælde i relation til nettariffer, men ikke i forhold til andre forbrugsaf-

hængige gebyrer, herunder det pågældende engrosgebyr.  

 

Der stilles heller ikke noget sted i lovgivningen krav om samlet prisangivelse ved for-

brugsafhængige gebyrer. Indberetningsbekendtgørelsen indeholder således alene 

krav om, at elhandelsvirksomheder bl.a. skal oplyse pris, obligatoriske gebyrer og øv-

rige gebyrer. Det fremgår ingen steder i Indberetningsbekendtgørelsen, at prisen og 

gebyrer skal oplyses samlet. 

 

Endelig er der heller ikke i § 6, stk. 3, i markedsføringsloven eller § 8, stk. 1, nr. 5, i for-

brugeraftaleloven krav om, at forbrugsafhængige priser og omkostninger lægges sam-

men og oplyses som ét samlet beløb.  

  

Det er derfor Energiselskabet Natur-Energi A/S' opfattelse, at det er utvivlsomt, at vari-

able omkostninger – herunder et engrosgebyr, der er forbrugsafhængigt – kan oplyses 
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særskilt uden at skulle indregnes i en samlet produktpris og opgøres som ét samlet be-

løb sammen med denne, så længe der oplyses om alle delelementer om prisen, her-

under gebyrer.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at der ikke er en nærmere definition af 

begrebet gebyr i lov om elforsyning eller Indberetningsbekendtgørelsen. Et gebyr er 

dog defineret i § 2, stk. 1, nr. 13, i markedsføringsloven som en betaling for en særlig 

tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af et produkt, og som ikke har 

karakter af betaling for en selvstændig ydelse. 

 

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at det ikke er afgørende, hvordan om-

kostningen betegnes i aftalen, men om den har en sådan karakter, at den falder ind 

under definitionen. Som eksempel på gebyrer kan nævnes faktureringsgebyrer, beta-

lingsgebyrer og opsigelsesgebyrer. 

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har oplyst, at det opkrævede beløb, der i 2018 og 

frem til 1. juli 2020 udgjorde 1,104 øre/kWh ekskl. moms og i 2. halvår 2020 samt 2021 

udgør 1,250 øre/kWh ekskl. moms, dækker virksomhedens delvise omkostninger til 

tab på debitorer som følge af engrosmodellens indførelse den 1. april 2016. 

 

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at beløbet ikke udgør betaling for en 

særlige tjeneste, funktion eller ydelse, som Energiselskabet Natur-Energi A/S yder 

virksomhedens kunder. Det opkrævede beløb, der er forbrugsafregnet og uundgåeligt, 

udgør i stedet en del af de omkostninger, der er forbundet med at drive elhandelsvirk-

somhed og som virksomheden har for at kunne leve op til de forpligtelser, der er fast-

sat ved lov om elforsyning eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.  

 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at det opkrævede beløb ikke er et gebyr, 

men et forbrugsafhængigt tillæg til kWh-prisen, hvorfor det skal indkluderes i den kWh-

pris, som Energiselskabet Natur-Energi A/S indberetter til elpris.dk. Forbrugerne får 

derved et retvisende prisestimat til brug for sammenligning med de andre elprodukter, 

der udbydes på elpris.dk, og dermed mulighed for at vælge et elprodukt på et oplyst 

grundlag. 

 

Det af virksomheden anførte om særskilt oplysning af nettariffer, der i modsætning til 

det af virksomheden opkrævede beløb varierer afhængigt af satsen for det enkelte net-

område, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Forsyningstilsynet påbyder på den baggrund Energiselskabet Natur-Energi A/S straks 

at sikre, at engrosgebyret er indregnet i de kWh-priser, som virksomheden har indbe-

rettet for produkterne "Elskov", "Nødstrøm", "Panda Power" og "Prisgaranti", jf. § 72 a, 

stk. 5, 2. pkt., jf. stk. 8, 2. pkt, og § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

OFFENTLIGGØRELSE 

I medfør af § 78 b, stk. 1, i lov om elforsyning, offentliggøres Forsyningstilsynets afgø-

relser på tilsynets hjemmeside. Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksom-

hed, som er adressat for afgørelsen, når dette skønnes at være af almen interesse for 
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offentligheden, medmindre det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomhe-

den. 

 

Det er tilsynets skøn, at offentliggørelse af elhandelsvirksomhedens 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 elpris.dk og virksomhe-

dens egen hjemmeside bl.a. henvender sig til alle husholdningsforbrugere i Danmark 

med henblik på gennemsigtighed i forhold til forbrugerenes valg af elprodukt.  

 

I medfør af § 4, stk. 3, i indberetningsbekendtgørelsen, skal tilsynet desuden oplyse på 

elpris.dk om påbud udstedt i henhold til bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet vil således offentliggøre denne afgørelse om påbud med elhandels-

virksomhedens navn på tilsynets hjemmeside samt oplyse herom på elpris.dk. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

  

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: + 45 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 

 

 

Barbara Hoffmann Christiansen 

4171 5368 

bhch@forsyningstilsynet.dk 

 

 

 Bilag A: Skærmprint af virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk for produk-

tet "Elskov". 

 

 Bilag B: Skærmprint af virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk for produk-

tet "Nødstrøm". 

 



FORSYNINGSTILSYNET | NATUR-ENERGI A/S Side 11/11 

 Bilag C: Skærmprint af virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk for produk-

tet "Prisgaranti". 

 

 Bilag D: Skærmprint af virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk for produk-

tet "Panda Power". 

 


