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København den 13. januar 2017 
 
Høringssvar: Særskilt identitet og netselskabernes økonomiske reguleringsmodel 

De Frie Energiselskaber (DFE) takker for muligheden for høring vedr. ændring af ”Lov om ændring af lov om elforsy-
ning (Økonomisk regulering af netvirksomheder og skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet)”. Vi har opdelt 
vores kommentarer i følgende delafsnit: 

1. Skærpelse af særskilt identitet  
1.1. Generel rolleforvirring 
1.2. Samme logo/brand skaber forvirring og forveksling til gavn for energikoncernerne 
1.3. SEAS NVE deler oplysninger mellem selskaberne omkring kundeforhold 
1.4. TREFOR gør kommercielle selskaber gode med koncernforbundne monopolpenge 
1.5. Fejlagtige og ufuldstændige engrosbreve fra energikoncernerne forvirrer kunderne 
1.6. Klager over hjemmesider dokumenterer gang på gang, at selskabernes interesser blandes 
1.7. Multiforsyning kan ikke undtages når det gælder gasselskaberne 
1.8. Løsninger 
 

2. Økonomisk regulering 
2.1.     Op og nedjusteringer af indtægtsrammer ift. opgavebortfald (3.1.1.1.2.)     
2.2.     Op- og nedjusteringer af indtægtsrammer ift. ESO (3.1.1.1.2. samt 3.1.2.7) 
2.3.     Produktinnovation skal ikke placeres i monopolet (3.1.2.1.2) 
2.4.     Dansk Energis ret til at indgå aftaler på vegne af branchen er forældet og bør udgå (§73b) 

 

Ad 1. Skærpelse af særskilt identitet 
Den grundlæggende logik bag EU-reguleringen af elsektoren er klar adskillelse imellem monopolaktiviteter (fysisk net) 
og kommercielle opgaver. Dette er vigtigt, fordi ejere af monopoler kan skævvride de kommercielle markeder via 
misbrug af markedsmagt i deres lokale monopol. Adskillelsen kan enten ske via en ejermæssig adskillelse (unbund-
ling) eller funktionel adskillelse.  

Danmark har fravalgt ejermæssig adskillelse, og således også tilvalgt et mere et kompliceret setup, som stiller større 
krav til lovgivningens -, myndighedernes - og de koncernforbundne selskabers evne til at sikre denne adskillelse.  

For nuværende lider elmarkedet under svag regulering og svag myndighedsopfølgning (tilsyn). Det er til skade for de 
generelle konkurrencevilkår i branchen og den effekt, som skulle komme forbrugerne og samfundet til gode. Vi ser 
gang på gang, at koncernforbundne selskaber reelt ikke er i stand til at adskille deres økonomiske interesser, men i 
stedet får lukrative fordele, der i sidste ende koster forbrugerne dyrt i fravær af konkurrence. Den nuværende kon-
struktion er en barriere for, at modellen kan få effekt.  

Derfor er det glædeligt, at der en bevægelse i retning af reel funktionel adskillelse af de koncernforbundne selskaber - 
startende med særskilt identitet. Den gennemsigtighed og tydelighed i branchen er i høj grad efterspurgt og afgørende 
for, at vi overhovedet kan få etableret fundamentet for et velfungerende energimarked.  
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Netselskabernes monopol påvirker med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne ord konkurrencen via koncernfæl-
lesskaber:  

Figur 1. Netselskabernes monopol påvirker konkurrencen via koncernfællesskaber. 

 
Kilde: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/20111215-Elmarkedet-Mere-
konkurrence/~/media/BC7A0E9722A643E2B4A5CC6B964C1743.pdf  

Sammenblandingen af interesser mellem de dele af energikoncernerne, der er reguleret monopolvirksomhed og kom-
mercielt konkurrenceudsat på markedsvilkår, materialiserer sig ad en række forskellige veje. Fraværet af effektiv 
logo/brandadskillelse er blot én af dem. Det er et generelt problem, at den klare adskillelse af de økonomiske interes-
ser mellem de koncernforbundne selskaber endnu udestår.  

Lovforslaget præciserer definitionen af vertikal integration mellem selskaberne (dvs. mellem monopolselskaber og 
kommercielle selskaber): »§ 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 identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte iden-
titet. 

Dette er ikke nyt idet, der allerede er klare krav i EU-retten om adskillelse og der er en ditto klar definition af vertikal 
integration.  

Netselskabernes brancheforening argumenterer offentligt for, at adskillelse er omkostningsfyldt, da det hindrer stor-
driftsfordele i netmonopoler. Det ville være mere oplagt at løse udfordringen med manglende stordrift via en struktur-
tilpasning blandt netselskaber. Slap, økonomisk regulering gør det nemlig økonomisk muligt at drive eksempelvis 
netselskaber med under 1.000 kunder, hvilket åbenlyst ikke giver nogen mening for andre end selskaberne selv. 

Når en vurdering af omkostningerne ved adskillelse skal foretages, skal  de omkostninger, som netop fraværet af 
adskillelse medfører, medregnes. Det undlader Dansk Energi i deres kalkule. For at eksemplificere netop problemerne 
ved den manglende klare adskillelse inkluderer vi i de følgende underafsnit fem konkrete eksempler på brud på adskil-
lelse af de økonomiske interesser.   

1.1. Generel rolleforvirring 
Sammenblandingen af aktiviteter i koncernforbundne selskaber er så udbredt, at selskabernes egne ansatte ofte er 
ude af stand til at holde styr på deres roller, når de bevæger sig ud og ind imellem monopol aktiviteter og kommerciel-
le aktiviteter.  

Reelt ledes virksomhederne som integrerede koncerner under en fælles koncernledelse. De ansatte er typisk ansat i et 
af koncernens såkaldte ”arme-og-ben-selskab”, som sælger ydelser til alle virksomhedens CVR-numre. Kundeservice 
og vagttelefoner er fælles. Det samme gælder domicil/husleje, forretningssystemer, it-systemer, administrativ stab 
osv. Det er vores oplevelse, at der alene er eet netselskab, som arbejder med en reel funktionel adskillelse, og dermed 
også på at skabe platformen for en objektiv og neutral betjening af de kommercielle selskaber, der agerer i selskabets 
monopolområde.  
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For de ansatte i de øvrige selskaber i koncernen er adskillelsen mellem monopol aktiviteter og kommercielle aktiviteter 
en teoretisk konstruktion. Derfor er det heller ikke overraskende, at ansatte i kommercielle stillinger kommer til at 
svare på henvendelser der skulle tilgå monopolet og vise versa. Dette er formentlig blot et billede på, hvor meget rod 
der er bag linjerne - herunder hvorfor der ses gentagne problemer med også den økonomiske adskillelse. 

Her er et eksempel fra Thy-Mors Energi, der selv har beskrevet, hvordan strukturen ser ud organisatorisk såvel som 
funktionelt:  

Figur 2. Organisatorisk og funktionel struktur hos Thy-Mors Energi.  

 

 

Illustrationerne viser, hvorfor der opstår generel rolleforvirring – og dokumenterer behovet for, at krav om særskilt 
identitet skal følges op at klare krav om funktionel adskillelse og en lige så klar håndhævelse heraf.  

1.2. Samme logo/brand skaber forvirring og forveksling til gavn for energikoncernerne 
Et andet visuelt eksempel på ovenstående pointe er disse nedenstående grafiske identiteter, som vi samlede sammen 
via en simpel gennemgang på selskabernes hjemmesider i 2015 (se næste side).  

De fleste vil nok erkende, at forskellen er beskeden. Nogle af selskaberne her på listen har skiftet navn siden 2015 – 
dog ikke eksempelvis SEAS NVE Strømmen og SEAS NVE Net, der er landets andet største andelsselskab. Den forvir-
ring og forveksling, som følger heraf alene sker til gavn for de koncernforbundne selskaber, og den forhindrer etable-
ringen af velfungerende markeder. Sådan har det nu efterhånden været i mere end et årti. 
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Kilde: Undersøgelse af energiselskabernes hjemmesider (2015). 

Historisk set har de koncernforbundne selskaber nydt stor værdi af gensidigt at bruge hinandens logo og i jura-termer 
tll at ”snylte” på hinandens brand. Den forvirring har også i strategi- og handleplaner åbenlyst været brugt til at sam-
menblande selskabernes forretningsområde til egen vinding. Den sammenblanding af monopolforretning og kommer-
ciel forretning er ofte diskriminerende for andre handelsselskaber i de kommercielle energimarkeder.  

Af samme grund anbefalede Elreguleringsudvalget at: ”Reglerne i elforsyningsloven om netvirksomhedernes særskilte 
identitet skærpes således, at netvirksomheden skal navende navn og logo, der adskiller sig fra det, som anvendes af 
koncernen eller af koncernforbunde virksomheder, Kravet skal sikre, at det står klart for forbrugeren, at netvirkosm-
hedens information og ydelser er adskilt fra koncernens øvrige kommercielle aktiviteter. Overtrædelse af kravet skal 
kunne håndhæves med påbud og evt. bøde og i sidste ende ved fratagelse af netbevillingen”1.          

Som nævnt ovenfor har flere af monopolselskaberne skiftet navn i dag. Et af dem er det tidligere DONG Energy Distri-
bution (dvs. netselskabet i DONG Energy-koncernen). Selskabet skiftede pr. 1. april 2016 skiftede navn til Radius2. Et 
andet selskab er Jysk Energi Net, der allerede 1. september 2015 skiftede navn til NOE. NOE skiftede navn med føl-
gende begrundelse: ”Nu er der en ny lov på vej, som betyder, at de to selskaber ikke må have samme navn – selvom 
vi bor i samme hus og er en del af samme organisation. Derfor har vi besluttet at netselskabet får sit gamle navn 
igen”3. 

Som DONG Energy Distribution udtalte til Ber-
lingske sidste år, så skete navneændringen, 
fordi selskabet gerne ville sende et klart signal 
om ”kunderne kan regne med os, uagtet hvem 
de får deres strøm fra”. En anden væsentlig 
begrundelse, som DONG Energy Distribution nu 
Radius fremhævede var, at der generelt er brug 
for langt større gennemsigtighed på elmarkedet. 
DONG Energy Distribution nu Radius sagde bl.a. 
til Berlingske: »Vi kan godt se, at der er behov 
for at skabe større gennemsigtighed. For mange 
kunder kan det være meget svært at gennem-
skue, og så har vi som monopolvirksomhed 
også en forpligtigelse til at understøtte, at kon-
kurrencen fungerer godt«. 

Det er de koncernforbundne selskaber, der har 
glæde og gavn af ikke at være tydelige, når de 
kommunikerer til forbrugerne. De nyder store 

                                                
1 Kilde:	”Elreguleringsudvalgets	hovedrapport”	(2014:75) 

2	Kilde:	http://www.business.dk/energi/dongs-el-kabler-skifter-navn-til-radius		
3	Kilde:	http://www.noe.dk/da/-/nu-hedder-dit-netselskab-igen-noe-net-a-s?art=884161		
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fordele ved, at kunderne ikke kan kende forskel på koncernernes forskellige selskaber, og at der er i en lang række 
tilfælde også tale om en række gratis ydelser som eksempelvis reklamer sponsoreret af netvirksomheden (stadions, 
sportshold, kunst & kulturbegivenheder osv.) Det kan dog også gælde eksempelvis monopolselskabernes vognpark, 
arbejdstøj med videre.  

Som SEAS NVE skriver ovenfor, så ”udgør arbejdstøjet en vigtig del af SEAS NVE’s identitet”. Men her skal vi huske at 
kunder i et monopolselskab, ikke kan fravælge deres monopolselskab. Kunderne har i princippet ingen interesse i, at 
der bruges penge på at opbygge et brand eller varemærkekendskab. Monopolkunderne har interesse i 1. Effektiv og 
billig administration og 2. Forsyningssikkerhed. Den logo/brandværdi, der kan opbygges med bl.a. netmidler forvrider 
konkurrencen på de kommercielle energihandelsmarkeder. 

1.3. SEAS-NVE deler oplysninger mellem selskaberne omkring kundeforhold. 
Vi ser ofte, at koncernforbundne elselskaber deler informationer på kryds og tværs af monopolselskaber og kommerci-
elle selskaber. Det klager vi helt principielt over til myndighederne i håb om, at det bliver stoppet. I eksemplet her 
nedenfor er der udvekslet information mellem netselskab og handelsselskab vedr. ophør af kundeforhold. Det vil sige, 
at netselskabet har udleveret navn, adresse, kontaktinformation såvel som aftagenummer på kunder, der har forladt 
koncernen til deres kommercielle søsterselskab: 

 

Energitilsynet foretager på baggrund af vores klage følgende 
vurdering: “Det er Sekretariatets vurdering, at SEAS-NVE Net 
A/S ved videregivelse af de adresseoplysninger, som kun I var 
i besiddelse af, og at disse oplysninger kun var givet til SEAS-
NVE Strømmen A/S, som SEAS-NVE Net A/S er vertikalt 
integreret med, har overtrådt elforsyningslovens bestemmelse 
om forbuddet mod videregivelse af forretningsmæssigt 
fordelagtige oplysninger på en diskriminerende måde, jf. 
elforsyningslovens § 84 a, stk. 1”. 

Altså, Energitilsynet er enig i, at SEAS NVE Net misbruger sit 
koncernfællesskab til at stille sit eget kommercielle elselskab 
SEAS NVE Strømmen bedre i konkurrencen. SEAS NVE 
Strømmen har altså fået en ulovlig konkurrencefordel i den 
ellers frie konkurrence på energimarkedet.  

Konsekvens har der dog intet været af til trods for, at en elle-
verandør i markedet har mistet omsætning på baggrund af 
den ulovlige aktivitet. Den manglende konsekvens sker til 
trods for den åbenlyse skævvridning af et marked, hvor nye 
virksomheder er inviteret ind til at tage del i konkurrencen – 
herunder med det formål at etablere et prispres og et pres for 
bedre service og produkter.  

Så længe koncernselskaber udnytter en svag regulering og et 
endnu svagere tilsyn, får vi ikke et velfungerende marked. Her 
er der ikke tale om en enlig svale. Vi har eksempler flere sel-

skaber, som størrelsesmæssigt er i elsektorens top-5, der alle har udvekslet oplysninger mellem koncernselskaberne i 
strid med loven med det formål at stå bedre i konkurrencen. Det her er klare brud på de vandtætte skotter og dermed 
den adskillelse, der er helt nødvendig for, at vi overhovedet kan tale om velfungerende markeder.  

Liberaliseringen af elmarkedet har været i gang så længe nu, at der ikke kan være tale om begynderfejl. Der er tale 
om, at selskaberne systematisk tilsidesætter lovgivningen, og at vi har et tilsyn, der ikke kan handle på det. I den 
ovenstående sag sker der intet og trods den grove overtrædelse bliver selskabet heller ikke politianmeldt af Energitil-
synet, sådan som det ville ske ved lignende grove overtrædelser hos Energitilsynets pendant på finansområdet nemlig 
Finanstilsynet.  

1.4. TREFOR gør kommercielle selskaber gode med koncernforbundne monopolpenge 
Det tidligere TREFOR Elhandel er blandt de kommercielle selskaber, der over tid har stillet egne selskaber bedre i kon-
kurrencen med monopolpenge. Dette skete eksempelvis i 2015 ved, at en større pengesum kommunikeres som et 
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gode, der kommer kommercielle kunder i TREFOR Elhandel til gode, mens det i virkeligheden alene er kunder i TRE-
FOR Elnet, som får gavn af udlodningen.  

Konkret betyder det, at TREFOR-koncernen vildleder dels de 
kommercielle kunder, som koncernen selv har, men som bor 
udenfor TREFOR Elnets monopolområde. Dernæst vildleder 
koncernen også potentielle kommercielle kunder udenfor 
netområdet, som tror, at de kan få del i pengene. Det kan 
kunderne dog ikke med mindre de flytter til Trekant-området, 
hvor TREFOR Elnet har monopol på netkundeforholdet.  

Her til venstre ses uddrag af presseklip fra EnergiWatch på 
baggrund af TREFOR-koncernens pressemeddelelse. Dette er 
blot et af flere eksempler. Flere gange i løbet af 2015 klager 
vi principielt over koncernens brug af ”prissænkningen” i 
deres kundekommunikation til hhv. Forbrugerombudsmanden 
og Energitilsynet. 

Skaden er sket i det øjeblik kommunikationen og informationen er sendt ud, men den eneste sanktion, der eksisterer 
her er, at selskabet får besked på at fjerne pressemeddelelsen fra deres hjemmeside. 

1.5. Fejlagtige og ufuldstændige engrosbreve fra energikoncernerne forvirrer kunderne 
I forbindelse med varslingen af enkle og præcise lovændringer, der trådte i kraft 1. april 2016 (engrosmodellen) har 
en stikprøve af de udsendte breve hos knap 20 pct. af markedets koncernforbundne elhandlere givet mistanke om 
overtrædelser af lovgivningen på alt fra:  

• Manglende lovpligtig info 
• Manglende varsling om ændringer og hæveadgang 
• Vildledende markedsføring 
• Uanmodet henvendelse 
• Brud på krav om særskilt identitet 
• Brud på intern overvågning 

 
Faktisk stod det så grelt til, at der blev konstateret fejl i samtlige af stikprøvens breve på nær et. Med andre ord bi-
drog selskaberne til at skabe forvirring og forveksling fremfor at levere loyal og neutral information til forbrugerne om 
lige præcis den lov, der netop havde til formål at øge konkurrencen i elmarkedet. Disse forhold har vi klaget over til 
Energistyrelsen, Energitilsynet og Forbrugerombudsmanden.  

Med svag regulering og et endnu svagere tilsyn har der ingen sanktioner været for overtrædelserne. Når det bliver 
standardkonsekvensen ved overtrædelser, så retter ingen eller få selskaber sig efter lovgivningen. Deres økonomiske 
incitament til at vælge at gøre noget andet er ganske enkelt større.  

1.6. Klager over hjemmesider dokumenterer gang på gang, at selskabernes interesser blandes 
Implementeringen i dansk lov af reglerne om særskilt identitet har været svag. Kravet til netselskabernes særskilte 
identitet er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. juni 2009 om fælles regler for det indre marked 
for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (2009/72), herefter "Eldirektivet". 

Af El-direktivets artikel 26, stk. 3 fremgår, at: "I tilfælde, hvor distributionssystemoperatøren indgår i en vertikalt 
integreret virksomhed, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørens virksomhed overvåges af de 
regulerende myndigheder eller andre kompetente organer, således at denne ikke kan udnytte sin vertikale integration 
til at forvride konkurrencen. Vertikalt integrerede distributionssystemoperatører må navnlig ikke i deres kommuni-
kationsarbejde og identitetsstrategier skabe uklarhed om forsyningsgrenens særskilte identitet inden for 
den vertikalt integrerede virksomhed (min fremhævning)." 

Eldirektivets artikel 26, stk. 3 er implementeret i dansk ret ved Lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om 
elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende 
energi. Ved lovændringen blev følgende bestemmelse indsat i elforsyningslovens § 20b: "Netvirksomheder skal sikre, 
at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte 
identitet". I henhold til elforsyningslovens § 20a, stk. 1, skal netvirksomheder opstille et program for intern overvåg-
ning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Netvirksomhederne skal sikre 
overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. 
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Bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for internt overvågning for net- og transmissionsvirksomheder 
og Energinet.dk fastsætter kravene til dette interne overvågningsprogram, herunder de dele af overvågningspro-
grammet der skal sikre, at kravene til netvirksomhedernes opretholdelse af særskilt identitet efterleves.  

Af bekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 4 fremgår, "Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være 
egnede til at forhindre diskriminerende adfærd. Herefter er bl.a. angivet følgende: "De tiltag, som skal sikre, at virk-
somheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber". Og "De tiltag, som skal sikre, at netvirksomheden i 
sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, 
jf. § 20 b i lov om elforsyning, herunder sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som net-
virksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende." 

I medfør heraf har Energitilsynet udstedt retningslinjer benævnt "El- og naturgasselskabsmæssigt forbundne netselsk-
abers hjemmesider og informationsudsendelse", hvoraf følgende fremhæves: 

"66. Når netselskabet kommunikerer med forbrugeren, skal det være helt klart for forbrugeren, at det er netselskabet 
(og ikke et selskabsmæssigt forbundet forsyningsselskab), som er afsenderen. 

67. Det ligger implicit i reglerne, at kunden ikke på nogen måde må foranlediges til at tro, at netselskabet også leverer 
el/naturgas. En sådan sammenblanding af selskabsydelser ville både stride mod kravet om gennemsigtighed om nets-
elskabets ydelser og stride mod reglerne om ikke favorisering af bestemte selskaber, idet det selskabsmæssigt for-
bundne handelsselskab ville blive favoriseret i forhold til andre kommercielle handelsselskaber. 

84. Sekretariatet finder det desuden afgørende, at forbrugeren ikke foranlediges til at tro, at de informationer, som de 
kommercielle selskaber bringer, er de officielle informationer fra netselskabet, som netselskabet er lovmæssigt forplig-
tet til at afgive. Hvis det er tilfældet vil netselskabets selskabsmæssigt forbundne forsyningsselskab automatisk få 
annonceret for sine ydelser, hver gang netselskabets kunder skal ind og finde de lovpligtige informationer fra netselsk-
abet. Det vil indebære en diskrimination, idet det vil være en favorisering af dette forsyningsselskab i forhold til andre 
forsyningsselskaber på markedet. 

85.  Der vil muligvis også være tale om skjult reklame for det selskabsmæssigt forbundne forsyningsselskab. 

Energitilsynet har på baggrund af retningslinjerne udstedt to vejledninger, henholdsvis "Vejledning til særskilt 
hjemmeside vedr. Intern overvågning" og "Vejledning til delt hjemmeside vedr. intern overvågning". Såvel 
retningslinjerne som vejledningerne er fortolkningsbidrag til loven, og manglende overholdelse heraf skaber en for-
modning for manglende overholdelse af elforsyningsloven. 

De Frie Energiselskaber har i 2014 og igen i 2016 klaget over ti forskellige selskabers overholdelse af reglerne for, 
hvordan de må og kan indrette sig med hjemmesiderne. Klagerne illustrerer, som beskrevet i indledningen, at der er 
en meget lav grad af efterlevelse af loven. Selskaberne sammenblander deres identiteter og brand i deres information 
og kommunikation via hjemmesiderne. Derfor skal den nye lovgivning omkring særskilt identitet også præcisere gæl-
dende regler på dette område på lovsniveau. Fra tilsynets side har der nemlig været en tilbageholdenhed ift. at kræve 
vejledningerne overholdt – særligt ift. reglerne for delt hjemmeside. Dette er dog tvingende nødvendigt – ikke mindst 
set i lyset af koncernernes manglende opmærksomhed på disse punkter. 

I forlængelse heraf er der også et klart behov for retningslinjer for selskabernes ageren på de sociale medier, hvor vi 
på såvel medier som eksempelvis Facebook, Twitter og LinkedIn ser samme sammenblanding af forretningsområder 
på tværs af kommerciel virksomhed og monopolvirksomhed. Her skal der også være hjemmel på lovsniveau til at 
sanktionere overtrædelser.  

1.7. Multiforsyning kan ikke undtages når det gælder gasselskaberne 
I høringsbrevet står der blandt andet følgende vedr. koncernforbundne multiforsyningsselskaber: ”§ 20 b. Netvirksom-
heder 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 identi-
tetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. Stk. 2. Netvirksomheder skal herudover sikre, 
at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, som indebærer kontakt med elforbrugere, 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, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om 
vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 
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Ifølge forslaget skal multiforsyningsselskaber således undtages. Dette bør imidlertid kun gælde for de forsyningssel-
skaber, der ikke lider under samme problemer, som også elbranchen lider under, hvor der som ovenfor dokumenteret 
eksisterer en skadelig sammenblanding af kommerciel virksomhed og monopolvirksomhed.  

Særligt kan gasnettet ikke undtages, idet der også her finder kommerciel handelsaktivitet sted samtidig med mono-
polvirksomhed. Dels er det endnu usikkert om vi på gasområdet får gennemført en lignende præcisering, som den vi 
med høringen her bidrager til på elområdet. Dels er der er heller ingen juridisk sikkerhed for at ejerskabet af gasnettet 
ikke på sigt kan risikere at havne hos et selskab med handelsinteresser. Derfor bør lovgivningen ikke indeholde undta-
gelser for andre selskaber, som også har kommercielle interesser. 

Her er eksempler på manglende logo/brand adskillelse på gasområdet: 

  
Kilde: Undersøgelse af energiselskabernes hjemmesider (2016). 

1.8. Løsninger.  
Selskaberne i koncernforbundne selskaber har svært ved at holde selskaberne og deres interesser adskilt. Dette er 
logo/brand fællesskabet blot et enkeltstående eksempel på.  

Med mindre man løser problemerne med en ejermæssig adskillelse, så er der er behov for at sikre og understøtte en 
klar adskillelse også af selskabernes funktioner. Der er med andre ord brug for at hjælpe energikoncernerne med at få 
præciseret, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Dette vil også lette den efterfølgende opgave med at føre tilsyn med 
området for myndighederne: 

• Fuld offentlig gennemsigtighed omkring koncerninterne handler. Der er behov for øget gennemsigtig-
hed for at understøtte den funktionelle adskillelse og den særskilte identitet. Dette vil også give Energitilsynet 
hjemmel på lovsniveau til at gribe ind, såfremt selskaberne ikke overholder loven. 
 

• Klare og højere sanktioner, der skal sikre compliance ift. lovgivningen. Som dokumenteret ovenfor, 
så har selskaberne i en lang række sager i årevis tilsidesat lovgivningen. Nu præciseres lovgivningen. Det 
samme bør ske med sanktionerne, således at et effektivt tilsyn ikke skal spilde hverken tid eller økonomi på 
alene at kunne sige ”fy” til selskaber, der ikke overholder loven. Der skal være en mellemvej mellem ”fy”, og 
så muligheden for at fratage netselskaberne deres bevilling. Elreguleringsudvalget anbefaler det samme (Ho-
vedrapport, side 75: ”Overtrædelse af kravet skal kunne håndhæves med påbud og evt. bøde og i sidste ende 
ved fratagelse af netbevillingen”. Dette mener vi bør følges for at sikre regelefterlevelse. 
 

• Såvel monopol som kommerciel virksomhed skal være pligtsubjekt for tilsynet. I dag lider lovgivnin-
gen under et stærkt svaghedspunkt: Monopolselskabet alene er pligtsubjekt. Det betyder, at mens netselsk-
abet ikke må skabe tvivl om særskilt identitet, så må resten af koncernen og de øvrige koncernforbundne sel-
skaber gerne. Det giver sig selv, at dette ikke fremmer tydeligheden hos dem, som det hele handler om nem-
lig forbrugerne, men også tilsynet er i en klemme, fordi de ikke kan understøtte hele ideen bag lovgivningen: 
Nemlig at adskillelsen skal være klar og tydelig. Derfor skal tilsynet være forpligtet til både at kunne føre til-
syn med monopolet og resten af koncernen. 
 

• Analyse af unbundling skal iværksættes. Elreguleringsudvalget anbefaler i nær sammenhæng med anbe-
falingen om særskilt identet, at: ”Der bør i god tid inden næste bevillingsperiode udarbejdes en analyse af 
fordele og ulemper forbundet med ejermæssig unbundling sammenlignet med den nuværende regulering. 
Analysen, der skal foreligge i god tid inden, der skal tages beslutning om nye bevillinger til netvirksomheder-
ne for perioden efter 2021–2024, skal belyse såvel relevante faglige som juridiske problemstillinger, herunder 
forholdet til grundlovens ekspropriationsbestemmelse”. Dette arbejde bør straks iværksættes mhbp. at analy-

Kommercielt	selskab		
(Har	1	CVR-nummer)	

Monopolselskab		(distribution)	
(Har	1	andet	CVR-nummer)	

Monopolselskab		(elnet)	
(Har	1	andet	CVR-nummer)	
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sen bliver færdig i ”god tid” før en ny bevilligsperiode påbegyndes. Dette tiltag forventes i sig selv at fremme 
selskabernes incitament til at overholde lovgivningen. 
 

• Tidsramme for implementering. Loven træder i kraft 1. juli 2017, men der står følgende om lo-
go/brandadskillelse: Stk. 3. Den identitetsmæssige adskillelse i § 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning som 
affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, skal være gennemført senest den 1. juli 2018. Navn og logo på tekniske in-
stallationer, herunder kabelskabe, vil dog først skulle udskiftes i forbindelse med udskiftning af det pågæl-
dende anlæg. Der blev på mødet den 4 januar nævnt to hensyn ift., at afvente implementering: Hensynet til 
at tilsynet kan tilpasse sig og til, at selskaberne kan indrette sig. Dette bør vægte langt mindre end hensynet 
til konkurrencekraften, det velfungerende marked, og ikke mindst forbrugernes mulighed for at kunne undgå 
mere forvirring og forveksling end højst nødvendigt. Hensynet til og begrundelsen for, at noget der også stod 
klokkeklart for Elreguleringsudvalget allerede i 2014 først finder sin implementering 4 år senere, er ikke pro-
portionelt med den åbenlyse skade, som den sene implementering medfører. Således foreslås det at imple-
menteringen besluttes og træder i kraft gerne før men senest 1. januar 2018. 
 

• Multiforsyningsselskaber. Ifølge forslaget skal multiforsyningsselskaber undtages. Dette kan imidlertid kun 
gælde for de forsyningsselskaber, der ikke driver både kommerciel virksomhed og monopolvirksomhed. Såle-
des kan gasområdet ikke fritages, idet der også her finder kommerciel aktivitet sted, som kan påvirkes fra 
andre koncernselskabers aktiviteter. 
  

• Hjemmesider og sociale medier. Det skal klart og tydeligt præciseres, hvad særskilt identitet og den ditto 
funktionelle adskillelse betyder for de forskellige typer af koncernforbundne selskabers ageren på deres 
hjemmesider og deres tilstedeværelse på sociale medier. Dette skal ske på lovsniveau, og det skal være mu-
lighed for tilsynsmyndighederne at udstede påbud såvel som bøder for at sikre klart incitament til overholdel-
se af lovgivningen. 

 
Ad 2. Økonomisk regulering 
Det er væsentligt for samfundsøkonomien, at forsyningssektoren ikke har adgang til at opkræve for høje priser for 
monopolaktiviteter, da dette fungerer som en indirekte skat på vores økonomi. Derfor er det vigtigt, at den valgte 
reguleringsmodel fremmer effektivitet, og at de høstede effektivitetsgevinster kommer forbrugerne til gode. Dette 
bliver ikke mindre væsentligt af, at den funktionelle adskillelse ikke fungerer. Derfor interesserer også kommercielle 
selskaber sig af flere grunde for netselskabernes økonomiske regulering.  

Generelt må det være udgangspunktet, at den økonomiske regulering er for svag, når sektoren består af et meget 
stort antal netselskaber med meget begrænset antal aftagere. Disse selskaber uden stordriftsfordele er den bedste 
indikator på, at der er for meget ”luft” i de nuværende indtægtsrammer.  

Endvidere er det væsentligt at være bevidst om at den nuværende reguleringsmodel, som anvender benchmarking, 
ikke længere er velegnet til at sikre lavest mulige forbrugerpriser. Historisk set har mange selskaber undladt at udnyt-
te den ramme, som de havde for at opkræve nettariffer. Det indikerer at disse var sat for højt i udgangspunktet. Siden 
da er flere og flere selskaber blevet fristet til at hæve deres tariffer til trods for, at omkostningerne er faldet. De 
mindst effektive selskaber har presset deres priser ned. Det betyder, at selskaberne generelt konvergerer omkring de 
udmeldte rammer, og derfor er der begrænset variation. Det her er med til at skjule det reelle effektiviseringspotentia-
le, og det kan reelt ikke afdækkes via benchmarking.  

Derfor er vi enige i, at der er for en ny reguleringsmodel. Vi er dog skeptiske overfor, hvorvidt en aftalebaseret model 
er vejen frem, da sektoren historisk set har haft en attraktiv adgang til et aftalebaseret system. Den mulighed har 
primært været i selskabernes interesse og meget sjældent i forbrugernes interesse (eksempler: ESO, samfakturering 
og standardaftalen). Forudsætningen for, at et aftalebaseret system fungerer effektivt, er, at tilsynet er i stand til at 
varetage forbrugernes interesser, da de forhandler på vegne af disse forbrugere og vogter deres interesser. I øjeblik-
ket er dette ikke en realistisk forudsætning. 

En simpel økonomisk model, hvor en årlig besparelse på 2-5% årligt forudsættes for en periode i netselskaberne, ville 
derfor være at foretrække. Den tilgang kunne kombineres med tvungen udbyttebetaling via lavere tariffer i forbruger-
ejede selskaber med det formål at undgå yderligere kapitalophobning. 

2.1. Op og nedjusteringer af indtægtsrammer ift. opgavebortfald (3.1.1.1.2.)) 
Regeringens Forsyningsstrategi 2025 beskriver, at der skal ske en regulering netselskabernes indtægtsrammer ”…i 
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forhold til de opgaver, som ikke længere varetages af netvirksomhederne som følge af indførslen af engrosmodellen” 
(2016:32).  

Der er tydelig hjemmel i den eksisterende indtægtsrammebekendtgørelses §13 til at fjerne den økonomi, der knytter 
sig til opgaver, som netselskaberne ikke længere løser. Det er glædeligt, at der findes hjemmel indenfor allerede eksi-
sterende lovgivning, der berettiger og ikke mindst forpligter til regulering af indtægtsrammen allerede med virkning 
fra 1. april 2016, hvor en længere række opgaver blev flyttet fra monopolselskabet til det kommercielle selskab, som 
eksempelvis fakturering, kundeservice, 24/7-døgnvagt mv. 

Tabellen her nedenfor viser netselskabernes kunderelaterede omkostninger og deres administrationsomkostninger fra 
2010-2015, sådan som netselskaberne har indberettet dem til Energitilsynet: 

Tabel 1. Netselskabernes kunderelaterede omk. og administrationsomk. (2010-2015) (INDBERETNING) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Kunderelate-
rede omkost-
ninger (kat. T) 

525.357.854 496.341.011 366.622.270 390.831.966 362.556.922 282.308.770 
 

2.424.018.793 
 

Administration 
(kat. U) 712.055.175 611.299.172 582.480.914 1.302.130.857 519.111.671 395.145.080 3.183.039.609 

I alt 1.237.415.039 1.107.642.194 949.571.879 753.314.893 881.670.607 677.455.865 5.607.058.402 

Kilde: Energitilsynet har på mail 30. juni 2016 fremsendt skema, der viser netselskabernes indberetninger. 

Det bemærkes, at Energitilsynet tager forbehold til de af netselskaberne fremsendte omkostninger. Energistilsynet 
skriver blandt andet: ”Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at der til brug for benchmarkingen kun bruges de sam-
lede driftsomkostninger, dvs. der er ikke foretaget en egentlig validering af hvilke omkostninger virksomheder har 
allokeret ud på de to konkrete poster, samt hvilke principper de har anvendt. 

Uhensigtsmæssigt at blande eksisterende og ny regulering sammen 
Energistyrelsen har på et møde den 12. oktober 2016 forklaret, at styrelsen ville håndtere reduktion af indtægtsram-
men ifm. indførslen af den nye indtægtsrammeregulering, som præsenteres med lovforslaget her. Efter de oplysnin-
ger, som vi blev givet, var der ikke umiddelbart gjort noget forarbejde ift. at kvantificere netselskabernes besparelse 
ifm. opgavebortfald, selvom beslutningen om opgavebortfald fandt sted i 2012 og til trods for, at opgaverne faldt bort 
1. april 2016.  

Energistyrelsens fremgangsmåde vil alt andet lige medføre, at forbrugerne betaler for høje nettariffer fra 1.4.2016 
frem til den nye regulering er på plads. Forbrugerne betaler med andre ord to gange for at få løst den samme opgave. 
Dengang Elreguleringsudvalget kom med deres rapport ville det betyde ca. ½ år med dobbelt indbetaling. Nu er im-
plementeringen af den nye reguleringsmodel p.t. udskudt fra 1.1.2017 til 1.1.2018. Der er tale om et større trecifret 
millionbeløb, som forbrugerne her uretmæssigt betaler for meget. Der er således tale om et effektiviseringsmål, der 
kommer i tillæg til de 600 mio. kr. i 2020, som står fremført i lovforslagets høringsudgave side 6. 

Det er af flere årsager uhensigtsmæssigt at blande økonomiske konsekvenser af ny regulering sammen med økonomi-
ske konsekvenser eksisterende regulering. Vi ser ingen hjemmel til at vælge den tilgang, som der bliver lagt op til med 
lovforslaget her, idet eksisterende lovgivning allerede indeholder en klar forpligtelse til at fjerne økonomi ved 
opgavebortfald.  

Det er endvidere ganske usikkert om forbrugerne nogensinde ville få overbetalingen refunderet, hvis Energistyrelsens 
fremgangsmåde lovligt kunne anvendes. Jo længere tid der går, jo sværere vil det blive at kvantificere netmonopoler-
nes besparelse, fordi ”koldt og varmt vand” populært sagt vil være blandet sammen. Dvs. at nye og gamle udgiftspo-
ster sammenblandes, og effektiviseringspotentialet og dermed gevinsterne bliver umulige at høste. Derfor skal der 
handles nu. 

Det er ikke en ny problemstilling 
Skulle man mod forventning nå frem til, at ministeriet mangler hjemmel til at reducere indtægtsrammerne, så vil det 
være en forsømmelse, som vil koste forbrugerne dyrt. Problemstillingen omkring reduktion af indtægtsrammerne har 
været kendt i flere år. Høringssvar tilbage fra 2012 påpegede det også. Der har således været god mulighed for at 
håndtere et eventuelt problem omkring hjemmel. I vores høringssvar ifm. Engrosmodel L151 (2014) skriver vi bl.a.:  
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"I forbindelse med forårets lovforslag, har Energistyrelsen givet udtryk for en række vanskeligheder relateret til at 
fjerne den økonomi i monopolerne (regningsudstedelse, debitortab, kundeservice mv.) der vedrører opgaver som 
netselskaberne ikke længere løser. Det er vores opfattelse at dette med nærværnede lovforslag desværre stadig ikke 
løst eller adresseret tilstrækkeligt grundigt. Såfremt Energistyrelsen ikke sikrer, at de økonomiske rammer reduceres i 
monopolerne svarende til de opgaver, som flyttes, så bliver den logiske konsekvens, at forbrugere og virksomheder 
kommer til at betale dobbelt. Der er tale om meget store udgiftsposter på over en milliard kr. samlet set, hvorfor 
Energistyrelsen ikke forsvarligt kan undlade at beskæftige sig med det. I bemærkningerne står der at ”en større del af 
de forbrugerrelaterede opgaver” flyttes. Der skal sættes et kvantificerbart mål for den besparelse der skal høres, idet 
den ellers aldrig vil blive realiseret. Vi skal derfor gentage: Vi ønsker derfor fortsat fuld opmærksomhed på, at den 
økonomi, der knytter sig til de opgaver, som netselskaberne ikke længere løser fjernes fra monopolernes indtægts-
rammer. Forbrugerne skal ikke betale to gange for de samme ydelser, og det skal sikres at løsningerne er omkost-
ningsægte".  

Vi var ikke den eneste organisation, der afgav høring og påpegede udfordringer omkring opgavebortfald og justering 
af økonomi. Energistyrelsen undlod dengang at behandle og kommentere den del af organisationernes høringssvar. 

I strid med el-direktivet 
I forlængelse heraf vil manglende indtægtsrammeregulering ved faktisk opgavebortfald efter vores vurdering også 
være i strid med el-direktivet, idet det reelt vil være diskrimination til fordel for virksomheder, hvor elhandelsvirksom-
hed og netvirksomhed er koncernforbundet. Hjemlen til indtægtsrammeregulering er netop implementeret i dansk ret 
for at leve op til direktivet. Konkret, manglende udmøntning heraf vil derfor efter vores vurdering være i strid med 
direktivet. Høringsbrevet undlader at forholde sig til striden med el-direktivet på dette punkt, hvorfor vi mener, der 
bør foretages en retlig vurdering heraf. 

Løsning – Netselskabernes opgavebortfald 

• Forbrugerne skal sikres rimelige priser. Derfor skal den økonomi, der knytter sig til opgaver, som netselsk-
aberne ikke længere løser, fjernes før en ny reguleringsmodel træder i kraft. 

• Økonomien fjernes fra den dato, hvor netselskaberne ikke længere løste opgaverne, dvs. den 1. april 2016. 
• Der foretages en afklaring af forholdet til el-direktivet vedr. opgavebortfald 
• Det tilsikres, at alle effektiviseringsgevinsterne tilfalder forbrugerne direkte, idet alternativet vil give forbru-

gerne en dyrere energiregning. Penge skal fjernes 1:1 på forbrugernes energiregning. 
 

2.2. Op- og nedjusteringer af indtægtsrammer ift. ESO (3.1.1.1.2. samt 3.1.2.7) 
Omkostninger til energispareindsatsen kan jf. §19 i energisparebekendtgørelsen forhøje indtægtsrammen, idet alle 
omkostninger til netselskabernes energispareindsats populært sagt lægges ovenpå indtægtsrammen – og dermed 
holdes ude af det almindelige reguleringsregnskabs benchmark.  

Mhbp. at sikre et mere effektivt pres på selskaberne til at levere bedst og billigst foreslås det, at omkostninger til 
energibesparelser bliver indeholdt i selskabernes indtægtsrammer.  

Det er grundlæggende problemer med at holde styr på ESO-omkostningerne og den økonomi, der knytter sig hertil. 
Dette gælder uanset om vi taler om uforsvarlige omkostninger til administration eller kontingenter, som der i dag kan 
være opkrævet såvel indenfor som udenfor rammen. Grundet vores tilsynskonstruktion står tilsynet i dag meget dår-
ligt ift. at kontrollere, hvorvidt posteringer foretages såvel indenfor som udenfor rammen. Der er ingen sanktioner for 
det til trods for at fejl forekommer. 

2.3. Produktinnovation skal ikke placeres i monopolet (3.1.2.1.2) 
Helt grundlæggende skal netselskaberne være den smidige og effektive naturlige monopoler, hvis infrastruktur andre 
selskaber skal levere energiydelser på, forbruge fra osv. Netselskaberne skal holde fokus på to opgaver: Effektiv drift 
og forsyningssikkerhed. 

Der skal ikke være risikovillig kapital tilgængelig i monopolselskabet. Innovationen i netselskaberne skal ske i form af 
en effektiv drift eller bedre forsyningssikkerhed. Det har intet med innovation i klassisk forstand at gøre, som når vi 
taler om innovative kræfter, der skal levere nye produkter, services eller projekter.  

Derfor skal der lyde ros til ministeren for at præcisere følgende (side 15 i bemærkningerne til lovforslaget): ”Lov-
forslaget foreslås ikke at indeholde en pulje for særligt innovative og grønne projekter, som foreslået af El-
reguleringsudvalgt. Netvirksomheden kan allerede søge midler til grønne investeringer under de eksisterende energi-
forskningspuljer. Det vurderes endvidere, at forslaget til en ny økonomisk regulering vil give netvirksomhederne inci-
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tament til at investere i de mest effektive løsninger, uden at netvirksomhederne løber unødige risici, der kan belaste 
forbrugerne med højere priser. I den analyse, som nævnes i stemmeaftalen af 4. november 2016, vil bl.a. indgå, 
hvordan en eventuel aftalebaseret regulering vil kunne tage hensyn til innovative projekter”. 

Præciseringen her har værdi, fordi den overfor energikoncernerne understreger, at koncernforbundne selskaber skal 
agere adskilt og på baggrund af hver deres opgaveportefølje.  

2.4. Dansk Energis ret til at indgå aftaler på vegne af branchen er forældet og bør udgå (§73b) 
I forlængelse af ovenstående finder foreningen, at Elforsyningslovens § 73 B bør udgå i forbindelse med, at der udar-
bejdes en bekendtgørelse, der skal regulere vilkårene for netadgangen.  

Bestemmelsen undtager standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser mv. fra bestemmel-
serne i konkurrencelovgivningen vedr. konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Dette er 
efter vores vurdering forældedt og giver i dag en uhensigtsmæssig skævhed og konkurrenceforvridning, når Dansk 
Energi kan diktere vilkår, der også gælder elhandelsvirksomheder, der ikke er medlemmer hos Dansk Energi.  Netop 
standard-netbenyttelsesaftalen er et godt eksempel på at en aftalemodel ikke fungerer i et konkurrenceudsat marked. 
Udviklingen i forsyningssektoren har ganske enkelt overhalet lovgivningen indenom.  

Dette bør ændres samtidig med de to ovenstående lovændringer, idet de understøtter en ny retningspil for branchen. 
Der er ikke længere grundlag for, at myndigheder og selskaber skal agere efter gammeldags offentlige regulering, 
hvor det accepteres, at monopolvirksomhed og kommerciel virksomhed varetages fælles. Bestemmelsen stammer fra 
en svunden tid, hvor der ikke var forskellige interesser. Det er der i dag, og med skærpelsen af den vertikale integra-
tion og den særskilte identitet giver det ikke længere mening at fastholde §73b i elloven.  

--------------------------------ooOOOoo-------------------------------- 

Såfremt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet såvel som Energistyrelsen har spørgsmål eller ønsker yderligere 
oplysninger, står De Frie Energiselskaber naturligvis gerne til rådighed herfor. 

Med venlig hilsen 

 

Jette Miller 
Adm.dir. 


