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Afgørelse om afslutning af sag om KON-
STANT Net A/S´ brud på reglerne om sær-
skilt identitet  

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 9. marts 2021 rettet henvendelse til KONSTANT Net A/S på 

baggrund af en anmeldelse om, at KONSTANT Net A/S ikke overholder reglerne om 

særskilt identitet i forbindelse med NRGi-koncernens kommunikation af en rabatord-

ning til KONSTANT Net A/S´ kunder via NRGi´s hjemmeside. 

 

KONSTANT Net A/S har den 6. april 2021 fremsendt en redegørelse for rabatordnin-

gen til KONSTANT Net A/S´ kunder, og er samtidig hermed fremkommet med be-

mærkninger til videoen om den pågældende rabatordning. KONSTANT Net A/S har 

endvidere fremsendt formandsafgørelse af 11. juni 2013. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at reglerne om særskilt identitet ikke ses at være tilsidesat 

i forbindelse med omtale af NRGi-koncernens netvirksomhed i forbindelse med NRGi-

koncernens markedsføring af rabatordningen på NRGi´s hjemmeside. Der er således 

ikke grundlag for at meddele KONSTANT net A/S et påbud. 

 

Forsyningstilsynet indskærper dog, at KONSTANT Net A/S fortsat sikrer, at netvirk-

somheden ikke indgår i NRGi-koncernens aktiviteter, herunder markedsføringsaktivite-

ter, på en sådan måde, at der ikke i øvrigt skabes uklarhed om netvirksomhedens sær-

skilte identitet. 

 

Forsyningstilsynet afslutter dermed sagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet vurderer, at reglerne om særskilt identitet ikke ses at være tilsidesat 

i forbindelse med omtale af NRGi-koncernens netvirksomhed i forbindelse med NRGi-

koncernens markedsføring af rabatordningen på NRGi´s hjemmeside. Der er således 

ikke grundlag for at meddele KONSTANT net A/S et påbud, jf. § 20 b i lov om elforsy-

ning.  
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Forsyningstilsynet indskærper dog, at KONSTANT Net A/S fortsat sikrer, at netvirk-

somheden ikke indgår i NRGi-koncernens aktiviteter, herunder markedsføringsaktivite-

ter, på en sådan måde, at der ikke i øvrigt skabes uklarhed om netvirksomhedens sær-

skilte identitet, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet afslutter dermed sagen. 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet har den 15. oktober 2020 modtaget anmeldelse fra De Frie Energi-

selskaber om, at KONSTANT Net A/S ikke overholder reglerne om særskilt identitet i 

forbindelse med NRGi-koncernens kommunikation om en rabatordning til KONSTANT 

Net A/S´ kunder via NRGi´s hjemmeside https://andelshaver.nrgi.dk/. 

 

På grundlag af anmeldelsen og Forsyningstilsynets indledende vurdering blev KON-

STANT Net A/S den 9. marts 2021 anmodet om at redegøre for, hvordan virksomhe-

den mener at leve op til kravet om særskilt identitet ved kommunikation til forbrugerne 

om rabat, der gives til netkunderne i KONSTANT Net A/S. Derudover blev virksomhe-

den anmodet om at redegøre for den omtalte rabatordning til KONSTANT Net A/S´s 

netkunder. 

 

KONSTANT Net A/S har i mail af 6. april 2021 fremsendt en redegørelse for rabatord-

ningen til KONSTANT Net A/S´ kunder, og er samtidig hermed fremkommet med be-

mærkninger til videoen om den pågældende rabatordning. 

 

KONSTANT Net A/S har ved mail af 5. juli 2021 på anmodning fra Forsyningstilsynet 

fremsendt sine vedtægter for NRGi A.M.B.A. 

 

Det fremgår af den fremsendte redegørelse, at Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsy-

net) i formandsafgørelse af 11. juni 2013 i sag nr. 12/06638 har foretaget en vurdering 

af spørgsmålet om rabatordningen. Link til afgørelsen: https://forsyningstilsynet.dk/me-

dia/6361/formandsafgoerelse.pdf.  

 

Sagens faktiske omstændigheder vedrører en video på NRGi´s hjemmeside, hvoraf 

fremgår: ”Ved du, at NRGi hvert år betaler en del af selskabets overskud tilbage til sine 

andelshavere, og at overskuddet på den måde kommer tilbage til sine ejere, som er 

dig og mig og alle andre, som modtager strøm fra NRGi´s netselskab. Jo mere vi er 

fælles om, jo mere kan vi deles om. Vi du vide mere om, hvordan du kan få indflydelse 

på NRGi, så gå ind på andelshaver.nrgi.dk”. 

 

Det fremgår af anmeldelsen fra De Frie Energiselskaber, at det ikke af videoen frem-

går klart, hvilket selskab i koncernen der giver rabatten og hvilke kunder rabatten gav-

ner, hvilket kan skabe uklarhed om overholdelse af reglerne om særskilt identitet. 

 

KONSTANT Net A/S bemærker i redegørelsen, at virksomheden ikke er enig i, at kom-

munikationen vedrørende rabatten er uklar. Det fremhæves, at det i videoen udtrykke-

ligt anføres, at det ikke kun er andelshavere i NRGi, men også alle andre, der modta-

ger strøm fra NRGi´s netselskab, som modtager rabat. Teksten i videoen er ifølge 

https://forsyningstilsynet.dk/media/6361/formandsafgoerelse.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/6361/formandsafgoerelse.pdf
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KONSTANT Net A/S fuldstændig faktuel korrekt, idet rabatten udbetales til alle netkun-

der, uanset om de er andelshavere eller ej, og uanset om de køber el hos NRGi-kon-

cernens elhandelsselskab eller ej.  

 

Det fremgår endvidere af redegørelsen, at NRGi-koncernens elhandelsselskab (NRGi 

Elsalg A/S) i øvrigt ikke nævnes i videoen, og at KONSTANT Net A/S dermed har van-

skeligt ved at se, at det ikke fremgår klart, at rabatten er til alle kunder i KONSTANT 

Net A/S´ distributionsområde og ikke kun til elhandelskunderne i det koncerninterne 

selskab NRGi Elsalg A/S. 

 

Det fremgår af den fremsendte formandsafgørelse, at det ikke kan udelukkes, at rabat-

ordningen skaber en vis loyalitet til NRGi-koncernen og i øvrigt indebærer en risiko for, 

at der skabes tvivl om NRGi Net A/S (nu KONSTANT Net A/S) selvstændige identitet. 

Disse forhold vurderes af Energitilsynet imidlertid ikke at være tungtvejende nok til at 

kunne begrunde et påbud om, at NRGi Net A/S (nu KONSTANT Net A/S) ikke overhol-

der reglerne som særskilt identitet. Det konkluderes i formandsafgørelsen, at rabatord-

ningen ikke er i strid med § 20 b i lov om elforsyning. 

SAGENS PART 

 

Sagens part er KONSTANT Net A/S, cvr.nr. 21 26 24 98. 

 

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 kommunikationsarbejde og iden-

titetsstrategier 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 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, virksomhed 

med fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomhed, omfattet af vandsek-

torlovens § 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 an-

dre aktiviteter, der kan udøves i virksomheder, som ikke er identitetsmæssigt ad-

skilt fra netvirksomheden efter stk. 3. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om lov om elforsyning 
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En vertikal integreret virksomhed er defineret i § 5, stk. 1, nr. 22, i lov om elforsy-

ning, og har følgende ordlyd: 

 

§ 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. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt KONSTANT Net A/S i forbindelse med kommunika-

tion af en rabatordning på NRGi´s hjemmeside har tilsidesat reglerne om særskilt iden-

titet. 

 

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. 

[..] 

 

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. 

 

https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/4716/vejledning.pdf
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I det foreliggende tilfælde har Forsyningstilsynet konstateret, at NRGi på virksomhe-

dens hjemmeside kommunikere om en rabatordning som gives til elkunder tilknyttet 

KONSTANT Net A/S netområde. 

 

NRGI A.M.B.A. er et andelsselskab, der driver energiforsyningsvirksomhed. Efter de 

foreliggende oplysninger udgøres NRGI A.M.B.A.´s andelshavere af alle tilsluttede 

modtagere af el i KONSTANT Net A/S´ distributionsområde. NRGI A.M.B.A. oplyser på 

sin hjemmeside i en reklamevideo, at der udbetales rabat til andelshaverne i NRGi og 

alle andre som modtager elektricitet fra NRGi´s netsselskab. 

 

Det fremgår af vedtægterne for NRGi A.M.B.A., at enhver forbruger, der har rådighed 

over en elinstallation i et specificeret geografisk område og som direkte eller indirekte 

er tilsluttet selskabets eller dettes datterselskabers eldistributionsnet kan optages som 

andelshaver. 

 

Det fremgår endvidere, at forbrugere, der ønsker tilslutning til eldistributionsnettet in-

den for selskabets forsyningsområder, kan meddele, at de ikke ønsker optagelse som 

andelshavere, uden at selskabet derved kan nægte sådan tilslutning.   

 

KONSTANT Net A/S har fremsendt formandsafgørelse af 11. juni 2013, hvori der er ta-

get stilling til spørgsmålet om rabatordningen. Det fremgår heraf, at rabatordningen 

ikke er i strid med § 6, stk. 4, § 20 b og § 46 i lov om elforsyning. 

 

Det anføres i formandsafgørelsen, at det ikke kan udelukkes, at rabatordningen skaber 

en vis loyalitet til NRGi-koncernen og i øvrigt indebærer en risiko for, at der skabes 

tvivl om NRGi Net A/S (nu KONSTANT Net A/S) selvstændige identitet. Disse forhold 

vurderes af Energitilsynet imidlertid ikke at være tungtvejende nok til at kunne be-

grunde et påbud om, at NRGi Net A/S (nu KONSTANT Net A/S) ikke overholder reg-

lerne som særskilt identitet. Det konkluderes i formandsafgørelsen, at rabatordningen 

ikke er i strid med § 20 b i lov om elforsyning. 

 

KONSTANT Net A/S har vedrørende den omtalte video på NRGi´s hjemmeside be-

mærket, at virksomheden ikke er enig i, at kommunikationen vedrørende rabatten er 

uklar. Det fremhæves, at det i videoen udtrykkeligt anføres, at det ikke kun er andels-

havere i NRGi, men også alle andre, der modtager strøm fra NRGi´s netselskab, som 

modtager rabat. Teksten i videoen er ifølge KONSTANT Net A/S fuldstændig faktuel 

korrekt, idet rabatten udbetales til alle netkunder, uanset om de er andelshavere eller 

ej, og uanset om de køber el hos NRGi-koncernens elhandelsselskab eller ej.  

 

Det anføres endvidere, at NRGi-koncernens elhandelsselskab (NRGi Elsalg A/S) i øv-

rigt ikke nævnes i videoen, og at KONSTANT Net A/S dermed har vanskeligt ved at 

se, at det ikke fremgår klart, at rabatten er til alle kunder i KONSTANT Net A/S´ distri-

butionsområde og ikke kun til elhandelskunderne i det koncerninterne selskab NRGi 

Elsalg A/S. 

 

Forsyningstilsynet forstår ovenstående som KONSTANT Net A/S´ tilsikring af, at alle 

tilsluttede, uanset hvilken elhandelsvirksomhed de har indgået aftale med, modtager 

en rabat som andelshavere. 
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Forsyningstilsynet lægger til grund, at rabatten til elkunderne ydes som et løbende fra-

drag på elregningen fra elhandelsvirksomheder og derfra videre til elkunderne (slut-

kunder) og formidles gennem Datahubben. Dette betyder som nævnt oven for, at ra-

batten tilskrives alle forbrugere, uanset hvilken elhandelsvirksomhed distributionsområ-

dets slutkunder har indgået en aftale med. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at rabatten, der indebærer en nedsæt-

telse af nettariffen og abonnementer i KONSTANT Net A/S, ydes over driften og op-

sparede midler i KONSTANT Net A/S. Det ligger efter Forsyningstilsynets opfattelse 

inden for rammerne af den eksisterende indtægtsrammeregulering, at en netvirksom-

hed vælger ikke at udnytte sin indtægtsramme fuldt ud. 

 

Forsyningstilsynet skal i forhold til Energitilsynets formandsafgørelse supplerende be-

mærke, at der i det foreliggende tilfælde er tale om markedsføringsaktiviteter i et an-

delsejet moderselskab, hvor andelshaverne udgøres af tilsluttede i et helejet dattersel-

skabs fysiske distributionsområde.  

 

Forsyningstilsynet finder, at NRGi-koncernens markedsføringsaktiviteter i den forelig-

gende sag har til formål at markedsføre alle koncernens aktiviteter, herunder alle kon-

cernens vertikalt integrerede virksomheder over for slutkunder og andelshavere, f.eks. 

ved anvendelse af udtrykket ”jo mere vi er fælles om, desto mere kan vi deles om”. 

Herved søger der skabt en identitet som en samlet koncern og med netselskabets akti-

viteter, herunder udbetalinger til andelshavere som det centrale omdrejningspunkt for 

denne identitet. Der er således visse elementer i denne markedsføringsaktivitetet, som 

ikke kan udelukkes at skabe tvivl om den særskilte identitet.  

 

Forsyningstilsynet fastholder derfor, at der ved disse vedtægts- og geografiske og fy-

sisk betingede ejer-relationer ikke kan udelukkes at opstå en loyalitet mellem de tilslut-

tede i distributionsområdet og NRGI-koncernen herunder koncernen elhandelsselskab 

– uanset at der er indgået en aftale med en anden elhandelsvirksomhed.  

 

Efter Forsyningstilsynets opfattelse er der imidlertid efter de nugældende regler i for-

hold til den konkret etablerede rabatordning og NRGi A.M.B.A´s konkrete markedsfø-

ringsaktiviteter i forbindelse hermed fortsat ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse den 

pågældende ordning for at være i strid med reglerne om særskilt identitet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer dermed, at reglerne om særskilt identitet ikke ses at være 

tilsidesat i forbindelse med omtale af NRGi-koncernens netvirksomhed i forbindelse 

med NRGi-koncernens markedsføring af rabatordningen på NRGi´s hjemmeside. Der 

er således ikke grundlag for at meddele KONSTANT net A/S et påbud, jf. § 20 b i lov 

om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet indskærper dog, at KONSTANT Net A/S fortsat bør sikre, at netvirk-

somheden ikke indgår i NRGi-koncernens aktiviteter, herunder markedsføringsaktivite-

ter, på en sådan måde, at der ikke i øvrigt skabes uklarhed om netvirksomhedens sær-

skilte identitet, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet afslutter dermed sagen. 
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Forsyningstilsynet skal dog bemærke, at den fastsatte rabat ikke nødvendigvis gen-

nemfaktureres til slutkunderne af elhandelsvirksomhederne, idet disse elhandelsvirk-

somheder ikke har en forpligtelse til at nedsætte prisen, medmindre netvirksomheden 

vælger, at det udbetalte beløb er en bindende midlertidig prisnedsættelse, som elhan-

delsvirksomhederne vil være forpligtet til at viderefakturere, jf. § 72 b, 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 

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

den.  

 

Det er Forsyningstilsynets 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 

 

 


