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Afgørelse om Radius Elnet A/S´ brud på 
reglerne om særskilt identitet 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 27. marts 2020 rettet henvendelse til Radius Elnet A/S på 

baggrund af en modtaget klage over, at Radius Elnet A/S i forbindelse med mediedæk-

ningen af et strømafbrud den 27. januar 2020 ikke overholdte reglerne om særskilt 

identitet i § 20 b i lov om elforsyning. 

 

Radius Elnet A/S har i mail af 21. april 2020 fremsendt en redegørelse, hvori sagens 

faktum forklares, og hvor der redegøres for netvirksomhedens efterfølgende håndte-

ring af mediedækningen i forbindelse med strømafbruddet. 

 

Radius Elnet A/S påpeger i høringssvar af 3. marts 2021, at koncernen og den kon-

cernforbundne elhandler næppe kan have haft en interesse i at blive associeret med et 

strømafbrud, som giver negativ omtale. Der er derfor ingen, der ifølge Radius Elnet 

A/S har draget nytte af, at mediet misforstod og skrev det forkert. Det er ifølge Radius 

Elnet A/S svært at se, at Radius Elnet A/S ved denne sag på nogen måde har begun-

stiget et koncernforbundet selskab, som er det, som reglerne skal sikre. 

 

Forsyningstilsynet påtaler på baggrund af redegørelsen fra Radius Elnet A/S, at Ra-

dius Elnet A/S i forbindelse med mediedækning af strømafbruddet den 27. januar 2020 

ikke har overholdt reglerne om særskilt identitet, idet Radius Elnet A/S ikke i tilstrække-

lig grad har sikret sig, at medarbejderen fra Ørsted Service A/S, Group Communica-

tion, anvendte en identitet, der identitetsmæssigt adskilte ham fra Ørsted, hvorfor der i 

sagen skabtes uklarhed om Radius Elnet A/S´ særskilte identitet i forhold til Ørsted. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Radius Elnet A/S i forbindelse med mediedækning af 

strømafbruddet den 27. januar 2020 ikke har overholdt reglerne om særskilt identitet i 

§ 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, idet Radius Elnet A/S ikke i tilstrækkelig grad 

har sikret sig, at medarbejderen fra Ørsted Service A/S, Group Communication, an-

vendte en identitet, der identitetsmæssigt adskilte vedkommende fra Ørsted-koncer-

nen, hvorfor der i sagen skabtes uklarhed om Radius Elnet A/S´ særskilte identitet i 

forhold til Ørsted-koncernen, jf. § 20 b, stk. 4, i lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 
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SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 3. februar 2020 modtaget De Frie Energiselskabers klage 

over, at Radius Elnet A/S ikke overholder reglerne om særskilt identitet i forbindelse 

med mediedækning af et strømnedbrud hos Radius Elnet A/S den 27. januar 2020. 

 

 

Den 27. marts 2020 rettede Forsyningstilsynet henvendelse til Radius Elnet A/S med 

orientering om den modtagne klage samt anmodning om redegørelse for, hvordan Ra-

dius Elnet A/S har levet op til kravet om særskilt identitet i det foreliggende tilfælde. 

 

Ved mail af 21. april 2020 besvarede Radius Elnet A/S henvendelsen og redegjorde 

for pressehåndteringen i sagen i forbindelse med et strømnedbrud den 27. januar 

2020. 

 

Forsyningstilsynet har i mail af 1. juli 2020 anmodet om yderligere dokumentation til 

brug for behandling af sagen, og Radius Elnet A/S har i mail af 30. juli 2020 fremsendt 

den efterspurgte dokumentation. 

 

Sagens faktiske omstændigheder vedrører et strømnedbrud i Farum-området, der ind-

traf den 27. januar 2020, kl. 17.23. I forbindelse med strømnedbruddet udtalte en med-

arbejder fra Group Communication sig som repræsentant for Radius neutralt ved at 

omtale sig ”pressevagten” til TV2 Lorry.  

 

Der var ifølge Radius Elnet A/S to udtalelser fra medarbejderen fra Group Communica-

tion i forbindelse med strømafbruddet. 

 

Group Communication er en afdeling i Ørsted-koncernen, der leverer presse- og kom-

munikationsydelser til hele koncernen. Group Communication er organisatorisk place-

ret i selskabet Ørsted Services A/S, der er ejet af Ørsted A/S. Ørsted Services A/S ud-

fører forskellige typer af koncerninterne ydelser, som sælges til selskaberne i koncer-

nen. 

 

Radius Elnet A/S har en samhandelsaftale med Ørsted Sales & Distribution A/S om le-

vering af presse- og kommunikationsydelsen fra Group Communication. Aftalemæssigt 

køber Radius Elnet A/S de omhandlede presse- og kommunikationsydelser via Ørsted 

Sales & Distribution A/S, som køber og viderefakturerer ydelserne fra Ørsted Services 

A/S. Group Communication leverer ydelser til Radius Elnet A/S i begrænset omfang, 

idet Group Communication bistår Radius Elnet A/S med kommunikationsydelser uden 

for normal arbejdstid eller i andre hastesituationer. 

 

Radius Elnet A/S har ved mail af 5. februar 2021 fremsendt interne retningslinjer mel-

lem Radius Elnet A/S og Group Communication, hvoraf fremgår, at Group Communi-

cation skal agere neutralt og ikke anvende Ørsteds identitet, når de udtaler sig på 

vegne af Radius Elnet A/S. Efter disse retningslinjer skal Group Communication be-

nævne sig ”pressevagten”, ved besvarelse af opkald. 
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Ifølge Radius Elnet A/S er pressens dækning af sagen startet ved TV2 Lorry, som of-

fentliggjorde historien om strømafbrydelsen i Farum-området. Af TV2 Lorrys medie-

dækning fremgik, at det var en presserådgiver fra Ørsted, der udtalte sig om strømaf-

bruddet hos Radius. Historien fra TV2 Lorry blev efterfølgende dækket af en række an-

dre medier som DR, Berlingske, Jyllandsposten, BT og Ekstra Bladet, hvoraf hoved-

parten henviste til TV2 Lorrys dækning. Flere af medierne gengav angiveligt uændret 

oplysningerne fra TV2 Lorry, hvor Ørsteds presserådgiver blev nævnt. 

  

Radius Elnet A/S’ Compliance officer, som er den interne overvågningsansvarlige, blev 

gjort opmærksom på sagen den 28. januar 2020 om morgenen, hvorefter en undersø-

gelse af omstændighederne ved hændelsen blev iværksat. 

 

Radius har ved et møde den 29. januar 2020 med Group Communication fået afklaret, 

at medarbejderen fra Group Communication i forbindelse med strømafbruddet havde 

optrådt neutralt og omtalt sig ”pressevagten” uden at nævne, at han var ansat i Ørsted. 

Han tilkendegav samtidig, at han dog ikke havde sagt, at han repræsenterede Radius 

Elnet A/S. 

 

Ifølge Radius Elnet A/S´ har kommunikationsmedarbejderen fra Group Communication 

ageret neutralt, og ikke nævnt, hvilket selskab han repræsenterede. Dette har ifølge 

Radius Elnet A/S medført, at medarbejderen fra TV2 Lorry har lagt sin egen forståelse 

af situationen til grund og dermed antaget, at det var en Ørsted udtalelse – muligvis i 

lyset af, at de har kendt medarbejderens navn fra anden mediedækning.  

 

I den tilsendte redegørelse vurderer Radius Elnet A/S, at deres retningslinjer for over-

holdelse af reglerne om særskilt identitet i forbindelse med strømafbruddet er blevet 

fulgt. 

 

Radius Elnet A/S vurderer på baggrund af sagen et behov for fremover at være mere 

konkret i forhold til at tydeliggøre over for medierne, at det er kommunikation fra Ra-

dius Elnet A/S, uanset om det er en medarbejder fra Group Communication, der udta-

ler sig på vegne af Radius. 

 

Radius Elnet A/S´s direktør har den 3. februar 2020 skriftligt til Ørsteds Head of Group 

Communication præciseret, at det er vigtigt at Radius Elnet A/S fremstår neutralt, og at 

de har ansvaret for at sørge for, at en journalist får den rette forståelse, således at Ør-

steds Media Relations-team ved dialog med journalister fremadrettet sørger for føl-

gende: 

 

 gør det klart, at de udtaler sig på vegne af Radius Elnet A/S.  

 det bør undlades, at bringe navnet Ørsted ind i samtale, når der kommunikeres på 

vegne af Radius Elnet A/S.  

 den presseansvarlige skal berigtige, hvis en journalist kommer til omtale Ørsted i 

forbindelse med Radius Elnet A/S. 

 den presseansvarlige skal så hurtigt som muligt ringe tilbage til en journaliset, hvis 

denne i en artikel har misforstået, at der kommunikeres på vegne af Radius Elnet 

A/S. 

 Ikke kommunikerer med journalister på mail, da Ørsteds adresse og signatur 

fremgår heraf. 
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Radius Elnet A/S oplyser, at det endvidere er aftalt, at Group Communication fremover 

så vidt muligt vil starte med at undersøge, om Radius Kommunikation, som er en ser-

vicefunktion, der leverer presse- og kommunikationsydelser vedrørende Radius Elnet 

A/S, selv kan varetage mediekontakten, så Group Communication alene svarer, når 

det er nødvendigt.  

 

SAGENS PARTER  

 

Sagens part er Radius Elnet A/S, cvr.nr. 299 154 58. 

HØRING 

 

Et udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos Radius Elnet A/S fra den 5. fe-

bruar 2021 til den 5.marts 2021. 

 

Radius Elnet A/S har fremsendt høringssvar den 3. marts 2021. 

 

Det fremgår af høringssvaret, at Radius Elnet A/S anerkender, at det er et krav, at en 

kommunikationsmedarbejder, der udtaler sig på vegne af netselskabet ikke må an-

vende koncernens identitet, og det er Radius Elnet A/S pligt at sikre dette. Det er Ra-

dius Elnet A/S holdning, at dette var sikret i tilstrækkeligt omfang, og at den sammen-

blanding af identiteter, der skete i denne sag, var et uheld forårsaget af misforståelse 

hos mediet. 

 

Det anføres, at der i den konkrete sag ikke er tale om, at en medarbejder, der udtaler 

sig på vegne af Radius Elnet A/S, har sammenblandet identiteter eller givet indtryk af 

at være en Ørsted medarbejder eller i øvrigt lavet en fejl. Det er mediet der har misfor-

stået situationen. 

 

Af høringssvaret fremgår det, at Radius Elnet A/S på sin hjemmeside tydeligt har be-

skrevet, hvordan der fås fat i pressevagten med følgende tekst: ”Ring direkte til vores 

presseansvarlige, på 20 12 67 67 eller 21 70 31 01. Du kan også sende en e-mail.” Til 

brug herfor fremgår et link, som henviser til: Presserum – Radius Elnet. Når der ringes 

til ovenstående numre besvares telefon med et navn eller ”pressevagten”. Det bør på 

denne baggrund være klart for et medie, at det er Radius Elnet A/S man har fået fat i, 

når der ikke på anden måde gives indikation af det modsatte ved at nævne andre sel-

skabsnavne. Sendes der en e-mail, er det på Radius Elnet A/S´s hjemmeside tilsva-

rende tydeligt, at mailen går til @radiuselnet.dk. Radius Elnet A/S har med ovenstå-

ende gjort det klart, hvordan en pressemedarbejder i Radius Elnet A/S kontaktes.  

 

Radius Elnet A/S vurdering af sagen er, at Radius Elnet A/S også primo 2020 levede 

op til reglerne ved at stille specifikke pressekontaktoplysninger med telefonnummer og 

e-mail til rådighed for medierne på hjemmesiden og sørge for, at der blev besvaret kor-

rekt, så der ikke skete en selskabsmæssig sammenblanding. Medarbejderne var op-

lært og kendte til reglerne og kravene. 
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Radius Elnet A/S anfører, at det forhold at virksomheden som konsekvens af sagen 

valgte at stramme yderligere op, vurderer Radius Elnet A/S ikke som et tegn på, at 

virksomheden i foråret 2020 brød reglerne, men at Radius Elnet A/S tager kravene se-

riøst og ønsker at gøre, hvad der kan gøres, for at det ikke sker igen, uagtet at hæn-

delsen var en misforståelse. Hertil tilføjes, at når medierne arbejder, går det hurtigt, og 

det er afgjort ikke det vigtigste for dem, om der bliver skrevet det ene eller andet sel-

skabsnavn. 

 

I høringssvaret påpeges endvidere, at koncernen og den koncernforbundne elhandler 

næppe kan have haft en interesse i at blive associeret med et strømafbrud, som giver 

negativ omtale. Der er derfor ingen, der ifølge Radius Elnet A/S har draget nytte af, at 

mediet misforstod og skrev det forkert. Det er svært at se, at Radius Elnet A/S ved 

denne sag på nogen måde har begunstiget et koncernforbundet selskab, som er det, 

som reglerne skal sikre. 

 

Radius Elnet A/S mener på baggrund af ovenstående ikke, at Radius Elnet A/S bør 

have en påtale om lovbrud i denne sag, men at afgørelsen i stedet bør konkludere, at 

Radius Elnet A/S arbejder aktivt med intern overvågning og har fulgt op på sagen. 

RETSGRUNDLAG 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med overholdelse af reglerne om særskilt identitet i § 20 

b i lov om elforsyning.1  

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 

§ 20 b. Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, 

som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at 

der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsar-

bejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte 

identitet. 

Stk. 2. Netvirksomheder skal herudover sikre, at andre, der udfører opgaver for 

netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller 

sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt in-

tegreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Kravet om identitetsmæssig adskillelse i stk. 1 og 2 gælder ikke i forhold 

til virksomheder, der udøver net- eller naturgasdistributionsvirksomhed, virksom-

hed med fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomhed, omfattet af 

vandsektorlovens § 2, stk. 1.  

Stk. 4. Forsyningstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af kravene i stk. 1-3. 

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke 

andre aktiviteter, der kan udøves i virksomheder, som ikke er identitetsmæssigt 

adskilt fra netvirksomheden efter stk. 3.  

 

En vertikal integreret virksomhed er defineret i § 5, stk. 1, nr. 22, i lov om elforsy-

ning, og har følgende ordlyd: 

 
1 Bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning 
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§ 5. … 

Stk. 1, nr. 22) Vertikal integreret virksomhed: Virksomhed eller gruppe af virk-

somheder, som den eller de samme fysiske personer har ret til direkte eller indi-

rekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten transmissions- eller net-

virksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har udarbejdet en vejledning for reglerne om 

netvirksomheders særskilt identitet, jf. Energitilsynets vejledning om netvirksomhe-

dernes særskilte identitet, februar 2018, https://forsyningstilsynet.dk/me-

dia/4716/vejledning.pdf. 

 

Vejledningen redegør for særskilt identitet ved serviceaftaler i § 20 b, stk. 2, i lov om 

elforsyning, hvoraf fremgår, at netvirksomheden også skal sikre, at andre der udfø-

rer opgaver for netvirksomheden ved opgavens udførelse anvender en identitet, 

som adskiller sig fra identiteter, der i øvrigt anvendes af virksomheder, som er verti-

kalt integreret med netvirksomheden. Det vil være samme krav til særskilt identitet, 

som netvirksomheden skal sikre. 

 

Kravet i stk. 2 retter sig mod netvirksomheder, der kontraktretligt eller på anden 

måde skal sikre, at den som netvirksomheden køber serviceydelser fra, i forbindelse 

med levering af ydelsen, ikke anvender en identitet, som bruges f.eks. af en vertikalt 

integreret elhandelsvirksomhed. 

 

De opgaver, der er omfattet af bestemmelsen, er opgaver, som netvirksomheden 

selv kunne udføre, men har valgt at udskille eller overdrage til en anden virksomhed 

– enten koncerninternt eller koncerneksternt. 

 

Bestemmelsen i § 20 b indebærer ikke et krav om, at netvirksomheden skal kræve, 

at servicevirksomheden bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den identitet, 

som anvendes af servicevirksomheden ved levering af ydelsen, skal blot være ad-

skilt fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af vertikalt integrerede virksomheder. 

En vertikalt integreret virksomhed vil således enten skulle anvende navnet på virk-

somheden eller et helt andet navn ved opgavens udførelse. 

 

Vejledningen redegør endvidere for særskilt identitet i kommunikationsarbejde, 

hvoraf fremgår, at netvirksomhederne skal have særskilte telefonnumre i forhold til 

den øvrige koncern. Såfremt koncernen har et fælles call-center, skal netvirksomhe-

den have klare bestemmelser om, hvordan der kommunikeres, når henvendelsen er 

stilet til netviriksomheden henholdsvis den øvrige koncern. Medarbejderen som 

kommunikerer med omverdenen skal have klar instruks om, hvordan virksomhe-

dens særskilte identitet sikres. 

 

Det følger endvidere af at have særskilt identitet, at det er en repræsentant fra net-

virksomheden, som kommunikerer til offentligheden vedrørende forhold, der angår 

netvirksomheden. 

https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Radius Elnet A/S i forbindelse med mediedæknin-

gen af et strømafbrud den 27. januar 2020 har tilsidesat reglerne om særskilt identitet. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 b i lov om elforsyning. 

 

Spørgsmålet om kravene til netvirksomheders særskilte identitet er bl.a. reguleret ved  

§ 20 b, stk. 1-3, i lov om elforsyning, som lyder: 

 

§ 20 b. Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er 

vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at der ikke i øv-

rigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitets-

strategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. 

 

Stk. 2. Netvirksomheder skal herudover sikre, at andre, der udfører opgaver for net-

virksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de 

identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med net-

virksomheden, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Kravet om identitetsmæssig adskillelse i stk. 1 og 2 gælder ikke i forhold til virk-

somheder, der udøver net- eller naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med 

fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomhed, som er omfattet af vandsek-

torlovens § 2, stk. 1. 

[..] 

 

Bestemmelsens stk. 1, jf. stk. 2, indebærer en pligt for netvirksomheden til at sikre, at 

andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en 

identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, 

som er vertikalt integreret med netvirksomheden. 

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har udarbejdet en vejledning for reglerne om 

netvirksomheders særskilt identitet, jf. Energitilsynets vejledning om netvirksomhe-

dernes særskilte identitet, februar 2018, https://forsyningstilsynet.dk/me-

dia/4716/vejledning.pdf. 

 

Vejledningen redegør for særskilt identitet ved serviceaftaler i § 20 b, stk. 2, i lov om 

elforsyning, hvoraf fremgår, at netvirksomheden skal sikre, at andre der udfører op-

gaver for netvirksomheden ved opgavens udførelse anvender en identitet, som ad-

skiller sig fra identiteter, der i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt inte-

greret med netvirksomheden. Det vil være samme krav til særskilt identitet, som net-

virksomheden skal sikre. 

 

Kravet i stk. 2 retter sig mod netvirksomheder, der kontraktretligt eller på anden 

måde skal sikre, at den som netvirksomheden køber serviceydelser fra, i forbindelse 

med levering af ydelsen, ikke anvender en identitet, som bruges f.eks. af en vertikalt 

integreret elhandelsvirksomhed. 

 

https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
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De opgaver, der er omfattet af bestemmelsen, er opgaver, som netvirksomheden 

selv kunne udføre, men har valgt at udskille eller overdrage til en anden virksomhed 

– enten koncerninternt eller koncerneksternt. Det er f.eks. håndtering af medievirk-

somheder i forbindelse med netvirksomhedens aktiviteter. 

 

Bestemmelsen i § 20 b indebærer ikke et krav om, at netvirksomheden skal kræve, 

at servicevirksomheden bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den identitet, 

som anvendes af servicevirksomheden ved levering af ydelsen, skal være adskilt fra 

de identiteter, som i øvrigt anvendes af vertikalt integrerede virksomheder. En verti-

kalt integreret virksomhed vil således enten skulle anvende navnet på virksomhe-

den eller et helt andet navn ved opgavens udførelse. 

 

Vejledningen redegør endvidere for særskilt identitet i kommunikationsarbejde, 

hvoraf fremgår, at netvirksomhederne skal have særskilte telefonnumre i forhold til 

den øvrige koncern. Såfremt koncernen har et fælles call-center, skal netvirksomhe-

den have klare bestemmelser om, hvordan der kommunikeres, når henvendelsen er 

stilet til netvirksomheden henholdsvis den øvrige koncern. Medarbejderen som 

kommunikerer med omverdenen skal have klar instruks om, hvordan virksomhe-

dens særskilte identitet sikres. 

 

I det foreliggende tilfælde er det konstateret, at der i forbindelse med mediedækning af 

et strømafbrud hos Radius Elnet A/S i Farum den 27. januar 2020 var en pressemed-

arbejder fra Ørsted Services A/S, Group Communication, der udtalte sig på vegne af 

Radius Elnet A/S. 

 

Group Communication er organisatorisk placeret i Ørsted-koncernen i selskabet Ør-

sted Services A/S og leverer presse- og kommunikationsydelser til hele koncernen. 

 

Radius Elnet A/S og Ørsted Services A/S, Group Communication, er vertikalt integre-

rede virksomheder, idet begge er en del af Ørsted-koncernen, hvor der drives netvirk-

somhed og bl.a. elhandelsvirksomhed, hvilket er en betingelse for, at der foreligger 

vertikal integration, jf. § 5, nr. 21, jf. § 20 b i lov om elforsyning. 

 

Det følger af Forsyningstilsynets Vejledning om netvirksomhedernes særskilte identi-

tet2 , at alle former for kommunikation er omfattet af § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning. 

Begrebet omfatter således breve, der sendes til elforbrugeren, oplysninger på sociale 

medier, telefonnumre og e-mailadresser, som netvirksomheden kan træffes på. 

 

Det følger endvidere, at såfremt en koncern har et fælles call-center, skal netvirksom-

heden have klare bestemmelser om, hvordan der kommunikeres, når henvendelsen er 

stilet til netvirksomheden. Medarbejderen, som kommunikerer med omverdenen, skal 

have klar instruks om, hvordan virksomhedens særskilte identitet sikres. 

 

I det foreliggende tilfælde lægger Forsyningstilsynet til grund, at en pressemedarbejder 

fra Ørsted Service A/S, Group Communication, som er vertikalt forbundet med Radius 

 
2 https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf 
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Elnet A/S, udtaler sig på vegne af Radius Elnet A/S i forbindelse med pressehåndte-

ring af et strømnedbrud. Efter det oplyste havde Pressemedarbejderen i forbindelse 

med mediedækning af strømnedbruddet benævnt sig ”pressevagten” uden at vedkom-

mende nævnte, at han var fra Ørsted, men pressemedarbejderen gjorde det samtidig 

heller ikke klart over for TV2 Lorry, at han repræsenterede Radius Elnet A/S eller i øv-

rigt anvendte en identitet, der var adskilt fra Ørsted-Koncernen. 

 

I høringssvar af 3. marts 2021 anfører Radius Elnet A/S, at pressemedarbejderen ikke 

anvendte koncernens identitet, og dermed en sammenblanding af identiteter. Der er 

ifølge Radius Elnet A/S tale om et uheld forårsaget af en misforståelse hos TV2 Lorry.  

 

Det fremgår af sagen, at TV2 Lorry i forbindelse med mediedækning af strømafbruddet 

hos Radius Elnet A/S har oplyst, at det var en presserådgiver fra Ørsted, der udtalte 

sig om strømafbruddet hos Radius Elnet A/S. Historien blev delt af en række andre 

medier som DR, Berlingske, Jyllandsposten, BT og Ekstra Bladet, som henviste til TV2 

Lorrys dækning, hvor Ørsteds pressemedarbejder blev nævnt. 

 

Der er således efter Radius Elnet A/S´ opfattelse af sagen ikke tale om, at pressemed-

arbejderen, har sammenblandet identiteter eller givet indtryk af at være en Ørsted 

medarbejder eller i øvrigt lavet en fejl. Det er ifølge Radius Elnet A/S TV2 Lorry, der 

har misforstået situationen. 

 

Radius Elnet A/S´ har anført, at pressemedarbejderen optrådte neutralt, og ikke 

nævnte, hvilket selskab han repræsenterede, hvilket ifølge Radius Elnet A/S har med-

ført, at medarbejderen fra TV2 Lorry har lagt sin egen forståelse af situationen til grund 

og dermed antaget, at det var en udtalelse fra Ørsted. Radius Elnet A/S fastslår på 

denne baggrund, at deres retningslinjer for overholdelse af reglerne om særskilt identi-

tet i forbindelse med strømafbruddet er blevet fulgt. 

 

Forsyningstilsynet kan i forhold hertil konstatere, at pressemedarbejderen er ansat i 

Ørsted Service A/S, Group Communication.  

 

Det kan samtidig konstateres, at pressemedarbejderen ikke i tilstrækkelige grad har 

sørget for at sikre, at TV2 Lorry udtrykkeligt blev gjort opmærksom på, at medarbejde-

ren i den konkrete situation repræsenterede Radius Elnet A/S eller et selskab identi-

tetsmæssigt adskilt herfra. 

 

Det forhold at kommunikationsmedarbejder forholder sig ”neutralt”, dvs. ikke tilkendegi-

ver, hvem vedkommende udtaler sig på vegne af, er efter Forsyningstilsynets opfat-

telse ikke tilstrækkeligt til at overholde kravet om særskilt identitet, jf. § 20 b, stk. 1 og 

2, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at Radius Elnet A/S efter § 20 b, stk. 2, 

i lov om elforsyning skal sikre, at der ved kommunikationsarbejde, som udføres af an-

dre end Radius Elnet A/S anvendes en identitet, der adskiller sig fra identiteter, som 

anvendes af virksomheder, der er vertikalt integreret med virksomheden.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Radius Elnet A/S burde have sikret sig, at servicevirksom-

hedens medarbejder anvendte netvirksomhedens navn udtrykkeligt, og at dette navn 
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blev nævnt i forbindelse med mediedækningen af strømnedbruddet, eller anvendte en 

identiet som adskilte sig fra Ørsted-koncernen. I forhold til TV2 Lorrys opfattelse af re-

præsentationsforholdet kunne overholdelse af reglerne om særskilt identitet f.eks. 

være sikret ved, at pressemedarbejderen var instrueret i at kræve TV2 Lorrys bekræf-

telse af, at det af ville fremgå, at medarbejderen repræsenterede Radius Elnet A/S el-

ler en helt anden identitet adskilt fra de vertikalt integrerede virksomheder. 

 

Forsyningstilsynet påtaler på denne baggrund, at Radius Elnet A/S i forbindelse med 

mediedækning af strømafbruddet den 27. januar 2020 ikke har overholdt reglerne om 

særskilt identitet i § 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, idet Radius Elnet A/S ikke i 

tilstrækkelig grad har sikret sig, at medarbejderen fra Ørsted Service A/S, Group Com-

munication, anvendte en identitet, der identitetsmæssigt adskilte vedkommende fra Ør-

sted-koncernen, hvorfor der i sagen skabtes uklarhed om Radius Elnet A/S´ særskilte 

identitet i forhold til Ørsted-koncernen, jf. § 20 b, stk. 4, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Radius Elnet A/S i redegørelsen af 21. april 2020 har 

oplyst, at Radius den 3. februar 2020 skriftligt over for Ørsted Head of Group Commu-

nication har præciseret vigtigheden af, at Radius fremstår neutralt, samt i sine ret-

ningslinjer har fundet  behov for at fastsætte, at Group Communication fremover får ty-

deliggjort over for medierne, at det er kommunikation fra Radius Elnet A/S´ pressevagt 

uanset, om det er en medarbejder fra Group Communication, der udtaler sig på vegne 

af Radius, således at det sikres, at der er klar særskilt identitet mellem Radius Elnet 

A/S og Group Communication, som er vertikalt integrerede virksomheder. Group Com-

munication har ansvaret for, at dette overholdes, når de udfører arbejde for Radius El-

net A/S. 

 

Det fremgår endvidere heraf, at Radius Elnet A/S over for Group Communication har 

præciseret fem retningslinjer, som Group Communication skal følge, når de kommuni-

kerer på vegne af Radius Elnet A/S. Group Communication skal gøre det klart, at de 

udtaler sig på vegne af Radius Elnet A/S ved at sikre, at det er tydeligt fremgår, at der 

ageres som pressevagt for Radius Elnet A/S, og at det er vigtigt, at Ørsted ikke næv-

nes i denne forbindelse. Det præciseres hermed, at ikke er tilstrækkeligt, at Group 

Communication agerer neutralt, men at de skal have en klar særskilt identitet. 

 

I høringssvaret af 3. marts 2021 anfører Radius Elnet A/S, at netvirksomheden også 

primo 2020 levede op til reglerne ved at stille specifikke pressekontakt oplysninger 

med telefonnummer og e-mail til rådighed for medierne på hjemmesiden og sørge for, 

at der blev besvaret korrekt, så der ikke skete en selskabsmæssig sammenblanding. 

Medarbejderne havde ifølge Radius Elnet A/S kendskab til reglerne om særskilt iden-

tiet og kendte til reglerne og kravene om særskilt identitet. 

 

Radius Elnet A/S anfører i sammenhæng hermed, at det forhold at Radius Elnet A/S 

som konsekvens af sagen valgte at skærpe de fastsatte retningslinjer ikke er et tegn 

på, at virksomheden i foråret 2020 brød reglerne, men at Radius Elnet A/S tager kra-

vene seriøst og ønsker at gøre, hvad der kan gøres, for at det ikke sker igen, uagtet at 

hændelsen var en misforståelse. Hertil tilføjes, at når medierne arbejder, går det hur-

tigt, og det er afgjort ikke det vigtigste for dem, om der bliver skrevet det ene eller an-

det selskabsnavn. 
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Forsyningstilsynet konstaterer på denne baggrund, at Radius Elnet A/S af egen drift 

har skærpet de interne regler om overholdelse af særskilt identitet, således at det 

fremover gøres klart, at Group Communication udtaler sig på vegne af Radius Elnet 

A/S, når der ageres pressevagt på vegne af Radius Elnet A/S. Dette anses efter Forsy-

ningstilsynets opfattelse umiddelbart for tilstrækkeligt til at opfylde kravet om særskilt 

identitet i § 20 b 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 

offentligheden, medmindre det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomhe-

den. 

 

Det er tilsynets skøn, at offentliggørelse af netvirksomhedens navn i denne sag vil 

være af almen interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for 

virksomheden.  

KLAGEVEJLEDNING  

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

lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-

syningstilsynets 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 

 

Carsten Smidt 

Direktør 


