
 

 

 

17. august 2021 

20/04145 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

 

Afgørelse om Cerius A/S´ brud på reglerne 
om særskilt identitet 

 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 27. marts 2020 rettet henvendelse til Cerius A/S på bag-

grund af modtaget klage over manglende overholdelse af reglerne om særskilt identitet 

i § 20 b i lov om elforsyning i forbindelse med et stillingsopslag hos SEAS-NVE Hol-

ding A/S (nu Andel Holding A/S). 

 

I en redegørelse af 23. april 2020 har Cerius A/S redegjort for sagen og de efterføl-

gende skærpende tiltag, som hændelsen har givet anledning til.  

 

Forsyningstilsynet lægger i afgørelsen vægt på, at Cerius A/S har reageret hurtigt og 

gennemført effektive tiltag for at imødekomme gentagelser af sådanne tilfælde frem-

over. Cerius A/S har af egen drift skærpet de interne reglerne om overholdelse af sær-

skilt identitet op, hvilket anses for tilstrækkeligt til fremover at opfylde kravet om sær-

skilt identitet.  

 

Forsyningstilsynet påtaler på denne baggrund, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig grad 

har sikret, at SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med stillingsopslaget har overholdt 

reglerne om særskilt identitet, idet SEAS-NVE Holding A/S´s beskrivelse af netvirk-

somheden Cerius A/S samt anvendelse af et billede med Cerius A/S´ navn i forbin-

delse med opslaget til besættelse af en stilling i virksomheden SEAS-NVE Holding A/S 

var egnet til at skabe uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet fra de vertikalt 

integrerede virksomheder i SEAS-NVE-koncernen. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at SEAS-

NVE Holding A/S i forbindelse med stillingsopslaget har overholdt reglerne om særskilt 

identitet i § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning, idet SEAS-NVE Holding A/S´s beskrivelse 

af netvirksomheden Cerius A/S samt anvendelse af et billede med Cerius A/S´ navn i 

forbindelse med opslaget til besættelse af en stilling i virksomheden SEAS-NVE Hol-

ding A/S var egnet til at skabe uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet fra de 
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vertikalt integrerede virksomheder i SEAS-NVE-koncernen., jf. § 20 b, stk. 1, jf. stk. 4, i 

lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 20. marts 2020 modtaget klage fra De Frie Energiselskaber 

over, at Cerius A/S ikke overholder reglerne om særskilt identitet i forbindelse med et 

stillingsopslag vedrørende en stilling i SEAS-NVE Holding A/S. 

 

Cerius A/S er en netvirksomhed som driver distributionsnet. SEAS-NVE Holding A/S er 

et helejet datterselskab i SEAS-NVE A.m.b.a., og ejer 100 pct. af kapitalandele i Ce-

rius A/S. SEAS-NVE Holding A/S ejer herudover flere forskellige selskaber herunder 

SEAS-NVE Strømmen A/S, som er en elhandelsvirksomhed. SEAS-NVE Holding A/S 

har pr. 1. september 2020 skiftet navn til det nuværende navn Andel Holding A/S, lige-

som SEAS-NVE A.m.b.a. pr. 1. september 2020 skiftede navn til Andel A.m.b.a.  

 

Den 27. marts 2020 rettede Forsyningstilsynet henvendelse til Cerius A/S med oriente-

ring om den modtagne klage samt anmodning om redegørelse for, hvordan Cerius A/S 

mener at leve op til kravet om særskilt identitet. 

 

Cerius A/S besvarede henvendelsen ved mail af 23. april 2020, hvori der redegøres 

for, hvordan Cerius A/S lever op til reglerne om særskilt identitet samt redegøres for, 

hvad der er sket i det konkrete tilfælde vedrørende stillingsopslaget i SEAS-NVE Hol-

ding A/S. 

 

Sagens faktiske omstændigheder vedrører et stillingsopslag til ansættelse af en team-

leder til SEAS-NVE Holding A/S´s entreprise udførelsesteam. Det fremgik af stillings-

opslaget, at teamets primære opgave var at sørge for løsning og ressourcedisponering 

af opgaver i Cerius A/S´ elnet. Stillingsopslaget indeholdt på denne baggrund en kort 

beskrivelse af Cerius A/S som virksomhed samt et billede med Cerius A/S´ navn. 

 

Stillingsopslaget indeholdt endvidere en beskrivelse af virksomheden SEAS-NVE Hol-

ding A/S og fremstod med SEAS-NVE Holding A/S´s logo og identitet. 

 

Det fremgår af redegørelsen, at SEAS-NVE Holding A/S ansætter medarbejdere til de-

res entrepriseafdeling, hvoraf en del af disse medarbejdere skal udføre arbejde for Ce-

rius A/S efter samarbejdsaftalen mellem Cerius A/S og SEAS-NVE Holding A/S. 

 

Stillingen som SEAS-NVE Holding A/S søgte en medarbejder til, skulle indgå i et team, 

som skulle udføre arbejde for Cerius A/S, hvorfor HR-medarbejderen i SEAS-NVE Hol-

ding A/S indsatte en beskrivelse af Cerius A/S for at forklare, at det arbejde, der skulle 

udføres vedrørte ydelser for Cerius A/S, ligesom der blev anvendt et billede med Ce-

rius A/S´ navn. 

 

SEAS-NVE Holding A/S har overfor Cerius A/S beklaget, at Cerius A/S blev inddraget i 

stillingsopslaget fra SEAS-NVE Holding A/S, og erkendt at der var tale om en fejl. 
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Den tilsendte redegørelse indeholder endvidere en gennemgang af Cerius A/S´ hånd-

tering af reglerne om særskilt identitet i § 20 b, i lov om elforsyning, og det fremgår 

heraf, at Cerius A/S for at sikre overholdelse af særskilt identitet i forbindelse med 

kommunikation har udarbejdet en overvågningsinstruks om håndtering af forhold om 

virksomhedens særskilte identitet. 

 

SEAS-NVE Holding A/S er instrueret i, at Cerius A/S’ identitet alene må anvendes ved 

ansættelse i selskabet Cerius A/S. SEAS-NVE Holding A/S´s HR-afdeling skal således 

sikre, at stillingsopslag om medarbejdere til ansættelse i Cerius A/S alene og entydigt 

har Cerius A/S som afsender – i såvel logo, tekst og foto.  

 

Redegørelsen indeholder endvidere tiltag, som Cerius A/S har foretaget på baggrund 

af den konkrete sag. Det fremgår, at Cerius A/S´ interne overvågningsansvarlige ved 

konstatering af overtrædelsen kontaktede HR-afdelingen hos SEAS-NVE Holding A/S 

og indskærpede reglerne om Cerius A/S særskilte identitet i relation til ansættelse af 

medarbejdere, herunder stillingsopslag. 

 

Den overvågningsansvarlige hos Cerius A/S bad SEAS-NVE Holding A/S om at tage 

stillingsopslaget ned med det samme og tilrette opslaget, således at Cerius A/S ikke 

indgik heri, hverken i form af tekst eller billeder, og bad samtidig hermed SEAS-NVE 

Holding A/S gennemgå deres proces for stillingsopslag, således at det fremadrettet 

sikres, at der ikke sker sådanne fejl igen.  

 

Den overvågningsansvarlige har desuden iværksat opdatering af den interne overvåg-

ningsinstruks til SEAS-NVE Holding A/S om ansættelse af medarbejdere, herunder ret-

ningslinjer for stillingsopslag, og vil følge op på denne instruks over for SEAS-NVE 

Holding A/S´s HR-afdeling løbende. Instruksen er ændret på baggrund af Forsynings-

tilsynets henvendelse, hvor der ud over en generel præcisering af reglerne er indsat et 

særskilt afsnit om stillingsopslag. 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Cerius A/S, cvr.nr. 28 11 32 85. 

HØRING 

 

Et udkast til afgørelse er sendt i partshøring hos Cerius A/S fra den 20. maj 2021 til 

den 10. juni 2021. 

 

Cerius A/S har i mail af 10. juni 2021 fremsendt høringsbemærkninger til det frem-

sendte afgørelsesudkast. 

 

Det anføres i høringssvaret, at Cerius allerede tidligere har anerkendt, at der i den kon-

krete situation var tale om sammenblanding af selskabsidentiteter og dermed brud på 

reglerne om særskilt identitet. Det var tale om en fejl, som Cerius beklager, og som der 

er fulgt aktivt op på. Cerius A/S har noteret, at Forsyningstilsynet i afgørelsesudkastet 

anerkender, at Cerius A/S har reageret hurtigt og gennemført effektive tiltag for at imø-

dekomme gentagelser. 
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Cerius A/S anfører i høringssvaret, at der ikke i den konkrete situation var tale om en 

kommunikation fra Cerius A/S eller løsning af en opgave for Cerius A/S, som er hove-

fokus i elforsyningslovens § 20 b. 

 

Det fremgår af høringssvaret, at der i den konkrete sag var tale om, at SEAS-NVE Hol-

ding A/S (nu Andel Holding A/S) lavede kommunikationsarbejde i forbindelse med an-

sættelser i SEAS-NVE Holding A/S, hvori de medtog oplysninger om Cerius A/S, som 

ikke burde være medtaget i deres kommunikation. 

 

Cerius A/S anfører, at dette var i strid med de instrukser, som var udstukket af Cerius 

A/S som en del af det interne overvågningsprogram, men at det ikke aktivt var Cerius 

A/S, der brød reglerne som særskilt identitet. Det anføres, at det i afgørelsesudkastet 

med fordel kunne tydeliggøres i de indledende afsnit på side 1, at det ikke var Cerius 

A/S, der brød reglerne, da den nuværende tekst giver indtryk af, at Cerius A/S og 

SEAS-NVE Holding A/S skal ses under ét. Cerius A/S anerkender, at det længere 

nede i afgørelsesudkastet fremgår, at der var tale om, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig 

grad har sikret, at Cerius A/S´ instrukser overholdes. 

 

Cerius A/S oplyser i høringssvaret, at virksomheden som yderligere kontrol og opfølg-

ning på de iværksatte tiltag for at imødekomme gentagelser har den overvågningsan-

svarlige hos Cerius A/S gennemført en intern audit med HR-afdelingen i SEAS-NVE 

Holding A/S den 1. juli 2020 med fokus på håndtering af netselskabets særskilte identi-

tet i rekrutteringsprocessen. Den gennemførte audit viste, at HR-afdelingen havde rea-

geret som følge af hændelsen og gennemført de aftalte tiltag.  

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.  

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

 

Vertikalt integreret virksomhed er defineret i § 5, nr. 22, i lov om elforsyning, og har føl-

gende ordlyd: 

 

§ 5. … 

Nr. 22) Vertikalt integreret virksomhed: Virksomhed eller gruppe af virksomhe-

der, som den eller de samme fysiske eller juridiske personer har ret til direkte el-

ler indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten transmissions- eller 

netvirksomhed og mindst enten elproduktion- 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. 

https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
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Det følger endvidere af at have særskilt identitet, at det er en repræsentant fra net-

virksomheden, der kommunikerer til offentligheden vedrørende forhold, der angår 

netvirksomheden. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Cerius A/S i forbindelse med et stillingsopslag op-

slået af SEAS-NVE Holding A/S har brudt reglerne om særskilt identitet. 

 

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

 

Kravet om netvirksomheders særskilte identitet følger af § 20 b, stk. 1, i lov om elforsy-

ning og indebærer, at netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksom-

heder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og sikre, at der ikke i den ver-

tikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde skabes uklarhed om netvirk-

somhedens særskilte identitet. Cerius A/S er en netvirksomhed, og er dermed omfattet 

af disse regler. 

 

En netvirksomhed skal ud over reglerne i stk. 1 sikre, at andre, der udfører opgaver for 

netvirksomheden anvender en identitet, som adskiller sig fra identiteter, som anvendes 

af virksomheder, som er vertikalt integreret med virksomheden, jf. § 20 b, stk. 2, i lov 

om elforsyning. 

 

Det følger af Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomhedernes særskilte identi-

tet, at reglerne om særskilt identitet ligeledes omfatter serviceaftaler. Der gælder her 

samme krav til særskilt identitet, som netvirksomheden skal sikre. 

 

Kravet i § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning retter sig mod netvirksomheder, der kon-

traktretligt eller på anden måde skal sikre, at den som netvirksomheden køber ser-

viceydelser 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 f.eks. en servicevirksomhed bruger netvirksomhedens særskilte identitet. Den 

identitet, som anvendes af servicevirksomheden ved levering af ydelsen, skal blot 

være adskilt fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af vertikalt integrerede virk-

somheder. En vertikalt integreret virksomhed vil således enten skulle anvende nav-

net på virksomheden eller et helt andet navn ved opgavens udførelse. 

 

Cerius A/S er er ejet med 100 pct. af kapitalandelene af SEAS-NVE Holding A/S. 

SEAS-NVE-koncernen driver netvirksomhed, elproduktion og elhandelsvirksomhed, og 

opfylder dermed betingelserne for have vertikalt integrerede virksomheder, der er defi-

neret i § 5, nr. 22, i lov om elforsyning. Vertikalt integreret virksomhed er: virksomhed 

eller gruppe af virksomheder, som den eller de samme fysiske eller juridiske personer 
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har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten trans-

mission- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksom-

hed.  

 

Cerius A/S og SEAS-NVE Holding A/S er vertikalt integrerede virksomheder, og er der-

med omfattet af reglerne om særskilt identitet i § 20 b, i lov om elforsyning. 

 

I den foreliggende sag har Forsyningstilsynet konstateret, at Cerius A/S er nævnt i et 

stillingsopslag til ansættelse af en teamleder til SEAS-NVE Holding A/S´s entreprise 

udførelsesteam.  

 

SEAS-NVE Holding A/S har således i forbindelse med et stillingsopslaget til ansæt-

telse af en medarbejder i SEAS-NVE Holding A/S anvendt en kort beskrivelse af Ce-

rius A/S som virksomhed samt et billede med Cerius A/S´ navn, samtidig med at stil-

lingsopslaget indeholdt en beskrivelse af virksomheden SEAS-NVE Holding A/S og 

fremstod med SEAS-NVE Holding A/S´s logo og identitet. 

 

Baggrunden for indholdet af stillingsopslaget var, at SEAS-NVE Holding A/S søgte en 

medarbejder, hvis primære opgave skulle bestå i at løse og ressourcedisponere opga-

ver i Cerius A/S i henhold til samarbejdsaftalen mellem Cerius A/S og SEAS-NVE Hol-

ding A/S. 

 

Det kan på baggrund af den fremsendte redegørelse konstateres, at Cerius A/S har 

udarbejdet overvågningsinstruks om håndtering af forhold om virksomhedens særskilte 

identitet. Det fremgår heraf, at SEAS-NVE Holding A/S er instrueret i, at Cerius A/S’ 

identitet alene må anvendes ved ansættelse i selskabet Cerius A/S. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering af sagen, at indholdet i stillingsopslaget fra SEAS-

NVE Holding A/S er en overtrædelse af reglerne om særskilt identitet, idet stillingsop-

slagets indhold er egnet til at vække tvivl om netvirksomhedens særskilte identitet fra 

de vertikalt integrerede virksomheder, jf. § 20 b i lov om elforsyning. Cerius A/S har 

dermed ikke sikret, at SEAS-NVE Holding A/S har overholdt den interne instruks, og 

dermed overtrådt reglerne om særskilt identitet.  

 

Cerius A/S anfører i høringssvar af 10. juni 2021, at stillingsopslaget var i strid med de 

instrukser, som var udstukket af Cerius A/S som en del af det interne overvågningspro-

gram, men at det ikke aktivt var Cerius A/S, der brød reglerne som særskilt identitet. 

 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse er stillingsopslaget en tilsidesættelse af Cerius 

A/S´ instruks til SEAS-NVE Holding A/S om adskillelse af Cerius A/S’ særskilte identi-

tet fra andre SEAS-NVE-selskaber. Forsyningstilsynet konstaterer i den forbindelse, at 

det til støtte herfor fremgår af redegørelsen, at SEAS-NVE Holding A/S erkender, at 

der var tale om en fejl ved inddragelse af Cerius A/S i stillingsopslaget. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at Cerius A/S på baggrund af hændelsen har indskær-

pet reglerne om særskilt identitet i relation til ansættelse af medarbejdere, herunder 

stillingsopslag. 
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Cerius A/S har efter hændelsen bedt SEAS-NVE Holding A/S om at tage stillingsopsla-

get ned og tilrette opslaget, således at Cerius A/S ikke indgik heri, hverken i form af 

tekst eller billeder. Cerius A/S har samtidig bedt SEAS-NVE Holding A/S gennemgå 

deres proces for stillingsopslag, således at det fremadrettet sikres, at der ikke sker så-

danne fejl.  

 

Der er herudover foretaget en opdatering af den interne overvågningsinstruks til 

SEAS-NVE Holding A/S om ansættelse af medarbejdere, herunder retningslinjer for 

stillingsopslag. Cerius A/S vil følge op på denne instruks over for SEAS-NVE Holding 

A/S´s HR-afdeling løbende.  

 

Det fremgår af høringssvar af 10. juni 2021, at Cerius A/S som yderligere kontrol og 

opfølgning på de iværksatte tiltag har gennemført en intern audit med HR-afdelingen i 

SEAS-NVE Holding A/S den 1. juli 2020 med fokus på håndtering af Cerius A/S´ sær-

skilte identitet i rekrutteringsprocessen. Den gennemførte audit viste, at HR-afdelingen 

reageret som følge af hændelsen og gennemført de aftalte tiltag.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det kan konstateres, at Cerius A/S har reageret 

hurtigt og gennemført effektive tiltag for at imødekomme gentagelser af sådanne til-

fælde fremover. Cerius A/S har af egen drift skærpet de interne reglerne om overhol-

delse af særskilt identitet op, hvilket anses for tilstrækkeligt til fremover at opfylde kra-

vet om særskilt identitet i § 20 b, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet påtaler på denne baggrund, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig grad 

har sikret, at SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med stillingsopslaget har overholdt 

reglerne om særskilt identitet i § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning, idet SEAS-NVE Hol-

ding A/S´s beskrivelse af netvirksomheden Cerius A/S samt anvendelse af et billede 

med Cerius A/S´ navn i forbindelse med opslaget til besættelse af en stilling i virksom-

heden SEAS-NVE Holding A/S var egnet til at skabe uklarhed om netvirksomhedens 

særskilte identitet fra de vertikalt integrerede virksomheder i SEAS-NVE-koncernen., jf. 

§ 20 b, stk. 1, jf. stk. 4, 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.  
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KLAGEVEJLEDNING  

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

lov nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være ind-

givet 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 

 

Maria Lindegaard 

Tlf. +45 41 71 43 11 

mali@forsyningstilsynet.dk 

 


